
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 37, 16 september 2021)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. Nachtvluchten Lelystad Airport; mailbericht/notitie van Samenwerkende Actiegroepen 
Tegen Laagvliegen.

 2. Positief advies Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley; brief van 
Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rivierenland en Waterschap Rijn en IJssel 
van 16 augustus 2021.

3. Verduidelijking structurele en incidentele baten en lasten; brief van 8 september 2021 en 
handreiking van de Provincie Gelderland, zaaknummer 144762.

4. Neem jeugdgezondheid op in het verkiezingsprogramma; mailbericht van het 
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) van 13 september 2021.

5. Aankondiging van de geboorte van RTV Connect; brief van RTV Favoriet, Omroep 
Lingewaard en RTV Arnhem van 6 september 2021.

6. Concept-omgevingsvisie:
- advies van de Adviesraad Sociaal Domein van 5 juli 2021;
- reactie van B&W van Renkum van 31 augustus 2021 op het advies van de 

Adviesraad Sociaal Domein.

7. Brandbrief brandweer Duiven; brief van de fractievoorzitters van de gemeenteraad van 
Duiven van 14 september 2021.

8. Adviesraad Sociaal Domein; notulen van de vergadering van 22 juni 2021.

9. Input van VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden voor de verkiezings-
programma’s t.b.v. de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

10. Masterplan sportparken Wilhelmina en De Waayenberg; masterplan en begeleidende 
mail van 11 september 2021 van de heer K. Beenen, voorzitter c.v.v. Redichem namens 
c.v.v. Redichem, C.H.R.C., v.v. D.U.N.O. en R.V.W.

De betreffende verenigingen zijn uitgenodigd voor de raadsontmoeting over het 
beheer van sportparken op 6 oktober a.s. 
Het masterplan is 13 september jl. via de mail naar u toegezonden.

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

11. Tweede bestuursrapportage 2 van BVO De Connectie; brief van het college van B&W 
van Renkum van 14 september 2021.

C. Besluitenlijst B&W

12. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 
36-2021.

D. Instemmen met

E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg 

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

13. Borstonderzoek; motie vreemd van de raad van de gemeente Vlieland van 6 september 
2021.
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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 raadsontmoeting/raadscommissie en raadsvergadering

K. Gemeenschappelijke regelingen

L. Mededelingen en uitnodigingen

14. Uitnodiging van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren (KVNRO) 
voor het symposium over civiel-militaire samenwerking in de nationale veiligheid op 25 
november 2021 te Stroe. Het symposium wordt hybride georganiseerd, zowel fysieke als 
online deelname is mogelijk.

Voor meer achtergrondinformatie over het programma, de powerpitches en de 
aanmeldingsprocedure zie onderstaande link.
https://www.kvnro.nl/2021/05/05/symposium-2021-coronacrisis-accentueert-
noodzaak-civiel-militaire-samenwerking/

15. Start Alzheimer Café Regio Renkum op 22 september 2021 te Doorwerth.

M. Leesmap

https://www.kvnro.nl/2021/05/05/symposium-2021-coronacrisis-accentueert-%09noodzaak-civiel-militaire-samenwerking/
https://www.kvnro.nl/2021/05/05/symposium-2021-coronacrisis-accentueert-%09noodzaak-civiel-militaire-samenwerking/

