
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 26, 1 juli 2021)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. Passend beleid voor collectieve en andere woonvormen; mailbericht van 28 juni 2021, 
manifest en voorbeeldmotie van Ruimte voor Collectief Wonen.

2. Aanpak laaggeletterdheid in verkiezingsprogramma; handreiking van de Stichting Lezen 
en Schrijven. 

B. Raadsbrief/Memo

3. Bodemkwaliteitskaart; brief van het college van B&W van Renkum van 29 juni 2021, 
zaaknummer 137936.

De raadsbrief is 29 juni jl. via de mail naar u toegezonden en is betrokken bij 
agendapunt 11 “Vaststellen wijziging bodemkwaliteitskaart” van de vergadering 
van de raad van 30 juni jl.  

4. Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek WMO Renkum 2020; brief van het college van 
B&W van Renkum van 29 juni 2021, zaaknummer 138391.

De raadsbrief is 30 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

5. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 25-
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

6. Grindgat Oosterbeek; advies van de Jongerenraad Renkum van 28 juni 2021.

Onder mededeling dat een afschrift van de antwoord-brief ter kennisname naar de 
raad wordt gestuurd.

I. Om advies in handen stellen van burgemeester/college

J. Ter bespreking in commissie en raad

K. Gemeenschappelijke regelingen
 
L. Mededelingen en uitnodigingen

7. Uitnodiging voor de inloopdag wandelknooppuntennetwerk op 12 juli 2021. 
U kunt zich vooraf inschrijven voor een dagdeel:
A 12.00 – 15.00uur
B 15.00 – 18.00uur
C 18.00 – 21.00uur
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Bij veel inschrijvingen krijgt u binnen uw gekozen dagdeel een tijdslot van 45 
minuten toegewezen.
Stuur uw keuze voor A, B of C naar beleidSD@renkum.nl

8. Vooraankondiging voor een raadsontmoeting vanuit de Groene Metropoolregio Arnhem-
Nijmegen op 20 september 2021.

M. Leesmap

9. Welkom terug op onze live events van VNG Connect.
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