
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 3, 20 januari 2022)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. Infographic groen 2018 – 2022. 

De infographic is 18 januari jl. via de mail naar u toegezonden.

2. Wind- en zonnepark en geothermie projecten – gebruik gedragscode; oproep van 
NLVOW (Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie).

B. Raadsbrief (in te zien via raad.renkum.nl/documenten/raadsbrieven)

3. Onderzoeksrapport Bestuurskracht van de Gemeente Renkum; brief van het college van 
B&W van Renkum van 13 januari 2022, zaaknummer 148108.

De raadsbrief is 14 januari jl. via de mail naar u toegezonden.

C. Besluitenlijst B&W

4. Vastgestelde besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum 
van week 2-2022.

D. Instemmen met

E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg 

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

5. Transitievisie Warmte; aangenomen motie van de raad van de gemeente Dongen van 
16 december 2021.

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

H. Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college

6. Tijdelijke opvang asielzoekers/vluchtelingen; brief van een inwoner van de gemeente 
Renkum van 12 januari 2022. 

De brief is 13 januari jl. via de mail naar u toegezonden.

I. Om advies in handen stellen van burgemeester/college

J. Ter bespreking in raadsontmoeting/raadscommissie en raadsvergadering

7. Omgevingsvisie, amendement bouwen in het buitengebied; brief van Vijf Dorpen in ’t 
Groen van 17 januari 2022.

De brief is 18 januari jl. via de mail naar u toegezonden en kan betrokken worden 
bij de behandeling van de Omgevingsvisie in de raadsvergadering van 26 januari 
a.s.

K. Gemeenschappelijke regelingen



Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 3, 20 januari 2022)
L. Mededelingen en uitnodigingen

8. Stikstof in Gelders perspectief 2035; online bijeenkomst op 24 januari 2022.

Meer informatie over het programma en aanmelden kunt u via
https://www.gelderland.nl/28423-Stikstof-in-Gelders-perspectief-2035

9. Informatiebijeenkomst op 26 januari en 31 januari 2022 over het verloop van de 
coronapandemie en de aanpak ervan.

U kunt zich aanmelden tot 25 januari 2022 via directiesecretariaatpg@vggm.nl

10. Reminder digitale bijeenkomst ‘Wat houdt het raadswerk echt in?’ op 2 februari 2022.

Aanmelden kan via:
https://gelderlandacademie.nl/bijeenkomst/online-bijeenkomst-wat-houdt-raadswerk-echt-in-regio-veluwe/

11. Uitnodiging van de Gelderland Academie voor de bijeenkomst 'De P&C-cyclus' op
14 februari 2022 te Zevenaar.

Aanmelden kan via:
https://gelderlandacademie.nl/bijeenkomst/de-pccyclus-gldmid/

M. Leesmap

12. Beeldspraak – nieuwsbrief van het Gelders Genootschap – januari 2022.

13. Nieuwsbrief Digitale Leeromgeving – januari 2022.
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