
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 24, 17 juni 2021)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. Spoorwegonderdoorgang Wolfheze; bijdrage van de Fietsersbond afdeling gemeente 
Renkum.

2. Groene Metropoolregio – nieuwsbrief 27 mei 2021.

3. Jongerenraad Renkum; agenda van de vergadering van 22 juni 2021 en notulen van de 
vergadering van 25 mei 2021.

4. Tiny houses – het nieuwe wonen; brief en brochure van de Kerngroep Omwonen van 
14 juni 2021.

Het is aan de fracties zelf om de in de brief gestelde vragen te beantwoorden.

5. Top tien duurzame doelen voor Gelderse gemeenten; mail en brochure van Natuur en 
Milieu Federatie Gelderland (input voor lokale verkiezingsprogramma’s).

B. Raadsbrief/Memo

6. Meicirculaire gemeentefonds 2021; brief van het college van B&W van Renkum van 
2 juni 2021.

De raadsbrief is 10 juni jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst op 
de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk).

7. Huisvesting gemeente; brief van het college van B&W van Renkum van 8 juni 2021, 
zaaknummer 139567.

De raadsbrief is 11 juni jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst op de 
agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk).

8. Voorbereiding regionale samenwerking BW (Samen Aan Zet) vanaf 2022; brief van het 
college van B&W van Renkum van 4 juni 2021.

De raadsbrief is 16 juni jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst op de 
agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk).

9. Proces Moviera-terrein; brief van het college van B&W van Renkum van 10 juni 2021.

De raadsbrief is 10 juni jl. via de mail naar u toegezonden. 

C. Besluitenlijst B&W

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
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J. Ter bespreking in commissie en raad

K. Gemeenschappelijke regelingen
 
L. Mededelingen en uitnodigingen

10. Online kenniscafés over antennes en 5G – diverse data, diverse plaatsen.

M. Leesmap


