
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 39, 30 september 2021)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. WOB-verzoek 2 (m.b.t. bp Nico Bovenweg 44) ; mail met bijlage van de Stichting 
Burgerinitiatief.

De documenten zijn op 27 september jl. door de Stichting Burgerinitiatief naar u 
toegezonden. 

2. Landbouwenclaves Veluwe; brief van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap 
en de Stichting Das&Boom van 24 september 2021.

3. Nieuwsbrief Platform Water Vallei en Eem – september 2021.

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

4. Ontwerp-omgevingsvisie gemeente Renkum 2040; brief van het college van B&W van 
Renkum van 21 september 2021 met bijlagen, zaaknummer 112416.

De raadsbrief (met begeleidende mail) is 23 september jl. via de mail naar u 
toegezonden.

5. Buurthuis De Ballon; brief van het college van B&W van Renkum van 28 september 
2021.

De raadsbrief is 29 september jl. via de mail naar u toegezonden en wordt 
geplaatst op de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen 
stuk). 

6. Ons Middelpunt; brief van het college van B&W van Renkum van 28 september 2021.

De raadsbrief is 29 september jl. via de mail naar u toegezonden en wordt 
geplaatst op de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen 
stuk).

7. Opzetten grondbedrijf; brief van het college van B&W van Renkum van 29 september 
2021, zaaknummer 141608.

De raadsbrief is 29 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

8. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 
38-2021.

D. Instemmen met

E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg 

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

9. Borstonderzoek iedere twee jaar; motie van de raad van de gemeente Woensdrecht van 

16 september 2021.
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10. Oproep tot een wetswijziging tot afschaffing van de 6 maandentermijn toetsing huur; 
motie van de raad van de gemeente Nissewaard van 22 september 2021.

11. Bevolkingsonderzoek borstkanker; motie van de raad van de gemeente Heerhugowaard 
van 15 september 2021.

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

12. Aankondiging webinar 'Integriteit en weerbaarheid' op 18 november 2021 – digitale 
bijeenkomst.

Aanmelden kan via 
https://gelderlandacademie.nl/bijeenkomst/webinar-integriteit-en-weerbaarheid/

13. Uitnodiging jaarvergadering Vijf Dorpen in ’t Groen op 6 oktober 2021 te Doorwerth.

Aanmelden kan via 5dorpenintgroen@gmail.com

14. Uitnodiging Gelders Energieakkoord voor de masterclass ‘Klimaat & broeikasgassen’ op 
28 oktober 2021 te Zutphen.

15. Save the date – online informatiebijeenkomst m.b.t. Recreatiezoneringsplan Veluwe op 
3 november 2021.

16. Uitnodiging van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen en de provincie Overijssel 
voor het PlattelandsParlement op 20 november 2021 te Dalfsen.

Aanmelden kan via onderstaande link tot uiterlijk woensdag 17 november a.s.:
 https://bit.ly/PP20112021

17. Aankondiging Dag voor lokale partijen op 20 november 2021 te Zutphen.

M. Leesmap

18. Bericht van Karmac Bibliotheek - Met minder geld, toch meer mogelijkheden voor uw 
bibliotheek!
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