
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 25, 24 juni 2021)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. Euregio Rijn-Waal:
- Resultaten Euregioraadsvergadering d.d. 10 juni 2021;
- Verslag Vergadering Euregioraad op 10 juni 2021;
- Jaarrekening 2020-diagram.

2. Commissie Mijnbouwschade – introductie en informatieflyer. 

3. Corona vaccinatiebeleid voor kinderen; mailbericht met bijlagen van 22 juni 2021 van 
G.J.U. van Kooten namens een delegatie van het Regenboogteam.

4. The Economic Board – nieuwsbrief juni 2021.

5. Doe de competentiescan voor raadsleden – nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging 
voor Raadsleden – juni 2021.

6. Beeldspraak – nieuwsbrief Gelders genootschap juni-2 2021.

7. Subsidie Centrumplan Doorwerth; afschrift van de antwoord-brief van het college van 
B&W van Renkum, gericht aan mevrouw H.A. Masselink-Beltman (vm Stichting Platform 
Doorwerth) d.d. 23 juni 2021.

Afdoening van brief H4 van week 14 d.d. 8 april 2021, zaaknummer 136840.

8. Voortgang programma Luchtruimherziening; mailbericht van de wnd programma-
directeur Luchtruimherziening van 22 juni 2021.

Het bericht is 23 juni jl. via de mail naar u toegezonden.

B. Raadsbrief/Memo

9. Transitievisie Warmte; brief van het college van B&W van Renkum van 
28 mei 2021, zaaknummer 121995.

De raadsbrief is 22 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

10. Besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van B&W van Renkum van de 
weken 21 t/m 24 2021.

D. Instemmen met

E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg 

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

11. Borstonderzoek vrouwen; aangenomen motie van de gemeenteraad van Krimpen aan 
de IJssel van 3 juni 2021, zaaknummer 140632.

12. Borstonderzoek vrouwen; aangenomen motie van de gemeenteraad van Nederweert 
van 8 juni 2021, zaaknummer 140693.

 G. Ter preadvies/ter voorbereiding van een raadsbeslissing in handen stellen van 
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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. Uitnodiging van de raadsrapporteurs van de gemeente Overbetuwe voor een 
informatieavond die in samenwerking met de ODRA georganiseerd wordt op 
8 september 2021.

Vanwege de geldende coronamaatregelen wordt u verzocht uw komst voor 
25 augustus 2021 aan te melden via een mail aan griffie@overbetuwe.nl

M. Leesmap

mailto:griffie@overbetuwe.nl

