
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 38, 23 september 2021)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. Veluweop1; verslag van de digitale bijeenkomst op 14 september 2021.

2. Verhoging individuele studietoeslag; mailbericht van 22 september 2021 en motie van 
mevrouw A. Swildens.

3. Installatie jeugdbestuur Waterschap Vallei en Veluwe; nieuwsbericht van 21 september 
2021. 

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

4. Bijzondere wooninitiatieven; brief van het college van B&W van Renkum van 
21 september 2021.

De raadsbrief is 21 september jl. via de mail naar u toegezonden en wordt 
geplaatst op de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen 
stuk).

5. Stand van zaken Centrumplan Doorwerth; brieven van het college van B&W van 
Renkum van 11 mei en 20 september 2021.

De raadsbrieven zijn 21 september jl. via de mail naar u toegezonden en worden 
geplaatst op de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen 
stuk).

6. Voortgang verbeteren draagvlakverwerving in RO-projecten; brief van het college van 
B&W van Renkum van 30 augustus 2021.

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

C. Besluitenlijst B&W

7. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 
37-2021.

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

I. Om advies in handen stellen van burgemeester/college

J. Ter bespreking in raadsontmoeting/raadscommissie en raadsvergadering

K. Gemeenschappelijke regelingen

L. Mededelingen en uitnodigingen
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8. Reminder uitnodiging van het Gelders Energieakkoord voor de GEA Masterclass 
‘Maatschappelijke Tender’ op 23 september 2021 (via zoom). 

De reminder is 22 september jl. via de mail naar u toegezonden.

9. Uitnodiging van de Kerngroep Masterplan Doorwerth voor een overleg over het 
Masterplan Doorwerth op 16 oktober 2021 te Doorwerth.

De uitnodiging is 21 september jl. via de mail naar u toegezonden.

10. Uitnodiging voor het digitale symposium Participatiedemocratie op 8 oktober 2021.

11. Uitnodiging online evenement  Samen Debatteren – Ziek van School op 1 oktober 2021, 
georganiseerd door Werkgroep Onderwijs van Stichting Hoogbegaafd! i.s.m. de 
Broedplaats jongeren.

Het is mogelijk om dit evenement online te volgen, meer informatie vindt u op 
https://stichtinghoogbegaafd.nl.

12. Uitnodiging voor de informatiebijeenkomst voor de omwonenden van Overdal in 
Oosterbeek i.v.m. voorgenomen nieuwbouwplannen op 12 oktober 2021.

13. Uitnodiging symposium Rechtmatigheid & Legitimiteit op 4 november 2021 te Woerden.

M. Leesmap

14. Doe de competentiescan voor raadsleden – nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging 
voor Raadsleden – september 2021.

15. Nieuwsbrief Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen – september 2021.

16. Nieuwsbrief Dé Nederlandse Debatclub – september 2021.

17. Nieuwsbrief The Economic Board – september 2021.

https://stichtinghoogbegaafd.nl/

