
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 21, 27 mei 2021)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. Doe de competentiescan voor raadsleden; nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging 
voor Raadsleden – mei 2021.

2. Bestemmingsplan ‘Hartenseweg 7, 2021’; brief van de familie Van Lent van 20 mei 
2021, zaaknummer 139421.

De brief is 21 mei jl. via de mail naar u toegezonden.
Onder mededeling dat de brief is betrokken bij agendapunt 6 van de vergadering 
van de raad van 26 mei jl. ‘Hartenseweg 7, 2021’ en het beeldkwaliteitsplan 
‘Hartenseweg 7’.

3. Verklaring van geen bedenkingen GroeneWaarden; bezwaar van de Bewoners 
Vereniging Kievitsdel (BVK) van 20 mei 2021.

Het bezwaar is 21 mei jl. via de mail naar u toegezonden.
Onder mededeling dat de brief is betrokken bij agendapunt 5 van de 
vergadering van de raad van 26 mei jl. ‘Uitbreiding activiteiten terrein 
GroeneWaarden, afgeven (ontwerp) ‘verklaring van geen bedenkingen” t.b.v. 
omgevingsvergunning milieu.

4. Verklaring van geen bedenkingen GroeneWaarden; bezwaar van de heer W. Griffioen 
van 20 mei 2021.

Het bezwaar is 21 mei jl. via de mail naar u toegezonden.
Onder mededeling dat de brief is betrokken bij agendapunt 5 van de 
vergadering van de raad van 26 mei jl. ‘Uitbreiding activiteiten terrein 
GroeneWaarden, afgeven (ontwerp) ‘verklaring van geen bedenkingen” t.b.v. 
omgevingsvergunning milieu.

5. Beeldspraak - nieuwsbrief van het Gelders Genootschap – mei-2 2021.

6. Rol nemen, ruimte geven; adviesrapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur over 
de rol van het Rijk bij interbestuurlijke samenwerking.

7. Totaalplan spoor; rapport met bijlagen van de heer M. Ooievaar, mei 2021.

8. Plan om huis te bouwen in Renkums Beekdal; mailbericht van mevrouw J. Kieft van 
26 mei 2021.

Het mailbericht is 26 mei jl. via de mail naar u toegezonden.
Onder mededeling dat het mailbericht is betrokken bij agendapunt 6 van de 
vergadering van de raad van 26 mei jl. ‘Hartenseweg 7, 2021’ en het 
beeldkwaliteitsplan ‘Hartenseweg 7’.

9. Bestemmingsplan ‘Hartenseweg 7, 2021’ en beeldkwaliteitsplan 'Hartenseweg 7'; 
mailbericht van E.G. de Wit van 26 mei 2021.

Het mailbericht is 26 mei jl. via de mail naar u toegezonden.
Onder mededeling dat het mailbericht is betrokken bij agendapunt 6 van de 
vergadering van de raad van 26 mei jl. ‘Hartenseweg 7, 2021’ en het 
beeldkwaliteitsplan ‘Hartenseweg 7’.

10. Tienpuntenplan voor de lokale verkiezingsprogramma’s - input voor de lokale 
verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 van MantelzorgNL.



Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 21, 27 mei 2021)

B. Raadsbrief/Memo

11. Proces Talsmalaan; brief van het college van B&W van Renkum van 25 mei 2021.

De raadsbrief is 26 mei jl. via de mail naar u toegestuurd en wordt geplaatst op de 
agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk).

C. Besluitenlijst B&W

12. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van 
week 20-2021.

D. Instemmen met

E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg 

F. Adhesiebetuiging afkomstig van andere overheden, in principe voor 
kennisgeving aannemen 

 G. Ter preadvies/ter voorbereiding van een raadsbeslissing in handen stellen van 
het college

H. Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college

I. Om advies in handen stellen van burgemeester/college

J. Ter bespreking in commissie en raad

K. Gemeenschappelijke regelingen
 
L. Mededelingen en uitnodigingen

13. "Klimaat in het verkiezingsprogramma” - online werkconferentie op 4 juni 2021.

Aanmelden kan via:
https://www.geldersenergieakkoord.nl/aanmelden-klimaat-in-het-verkiezingsprogramma

14. Uitnodiging van Gelderland Academie voor de workshop Burgerparticipatie op 12 juni 
2021.

M. Leesmap

https://www.geldersenergieakkoord.nl/aanmelden-klimaat-in-het-verkiezingsprogramma

