
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 23, 10 juni 2021)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. Ontbinding Stichting Platform Doorwerth; brief van mevrouw H.A. Masselink-Beltman 
van 3 juni 2021.

2. Verstedelijkingsstrategie Arnhem/Nijmegen/Foodvalley; persbericht en begeleidende 
mail van Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen.

Persbericht is 8 juni jl. via de mail naar u toegezonden.

3. Onderzoek ikvalbuitendeboot.nl; mailbericht van 7 juni 2021 van de heer De Krieger, 
initiatiefnemer van IVBDB.nl.

4. Digitale leeromgeving voor raadsleden; nieuwsbrief d.d. 4 juni 2021 van de Nederlandse 
Vereniging voor Raadsleden.

5. Beeldspraak – nieuwsbrief Gelders Genootschap – juni 2021.

6. Klimaat Vallei en Veluwe – nieuwsbrief juni 2021.

7. Gelderland Academie – nieuwsbrief juni 2021.

B. Raadsbrief/Memo

8. COVID-19; raadsinformatiebrief van burgemeester Schaap van 8 juni 2021, 
zaaknummer 126350.

De raadsinformatiebrief is 9 juni jl. via de mail naar u toegezonden en wordt 
geplaatst op de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen 
stuk).

9. Bodemkwaliteitskaart; brief van het college van B&W van Renkum van 9 juni 2021, 
zaaknummer 137936.

De raadsbrief is 9 juni jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst op de 
agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk).

C. Besluitenlijst B&W

D. Instemmen met

E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg 

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

10. Voor 14 (verhogen minimumloon naar 14 euro per uur); motie van de raad van de 
gemeente Maasgouw van 1 juni 2021, zaaknummer 139940.

11. Moties van de raad van de gemeente Vaals van 26 april 2021, zaaknr. 139902 m.b.t.:
- Huishoudelijke hulp WMO;
- Confetti en serpentine.

12. Aansluiting bij coalitie naar minimumloon € 14,--; motie van de raad van de gemeente 
Kerkrade van 8 april 2021, zaaknummer 138503.
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 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. Klassikale opleidingen VNG.

14. Uitnodiging voor de webinars over 'De relatie tussen de RES en het Omgevingsbeleid' 
op 14 en 21 juni 2021.

De uitnodiging is 8 juni jl. via de mail naar u toegezonden.

15. Uitnodiging voor de online-dialoogavond over het Renkums Beekdal op 15 juni 2021.

De uitnodiging is 7 juni jl. via de mail naar u toegezonden.
Aanmelden voor 10 juni a.s. via wim.braakhekke@renkumsbeekdal.nl

16. Reminder Raadsacademie 'Burgerparticipatie' op 12 juni 2021.

17. Aankondiging algemene online ledenvergadering van het Gelders Genootschap 2021 op 

24 juni 2021.

18. Uitnodiging van de Provincie Gelderland mede namens Natuurmonumenten voor de 
online bijeenkomst over recreatiezonering op terreinen van Natuurmonumenten in 
Wolfheze op 6 juli 2021.

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst met een e-mail naar 
recreatiezonering@gelderland.nl onder vermelding van “Bijeenkomst 
recreatiezonering Wolfheze 6 juli”.

M. Leesmap
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