
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 41, 14 oktober 2021)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. Ontwikkelingen doelgroepenvervoer AVAN; raadsinformatiebrief met bijlagen van de 
directeur BVO DRAN van 8 oktober 2021.

De raadsinformatiebrief is 12 oktober jl. via de mail naar u toegezonden.

2. Gemeenteraadsverkiezingen 2022 – suggesties voor het verkiezingsprogramma van 
NLconnect, zaaknummer 145755.

3. Onbehoorlijk bestuur (mishandeling door elektronica); brief van mevrouw A. Arnout d.d. 
11 oktober 2021, zaaknummer 146376.

4. Recreatiezoneringsplan en maatregelen; persbericht en begeleidend schrijven van de 
heer H. van Altena, Programmamanager Recreatiezonering van de Provincie 
Gelderland.

De documenten zijn 12 oktober jl. via de mail naar u toegezonden.

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

5. Huisvesting gemeente; brief van het college van B&W van Renkum van 12 oktober 
2021.

De raadsbrief is 12 oktober jl. via de mail naar u toegezonden, ter voorbereiding 
op de raadscommissie van 20 oktober a.s.

6. Aangaan intentieovereenkomst dementie en onderschrijven van de pijlers 
aanpak eenzaamheid; brief van het college van B&W van Renkum van 8 oktober 2021, 
zaaknummer 145227.

De raadsbrief is 13 oktober 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 
40-2021.

D. Instemmen met

E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg 

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

8. Borstonderzoek; motie vreemd van de raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam 
van 23 september 2021, zaaknummer 146185.

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
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K. Gemeenschappelijke regelingen

L. Mededelingen en uitnodigingen

9. Uitnodiging van Regio Centraal Gelderland voor de online raadsinformatiebijeenkomst 
met het onderwerp Samenwerking & Opdrachtgeverschap - Jeugd, Beschermd Wonen 
en Maatschappelijke Opvang op 28 oktober en 9 november 2021.

Aanmelden kan via:
https://www.mgrsdcg.nl/Beheer/Formulierenmodule/2053487.aspx?t=Aanmelden-
informatiebijeenkomst-Samenwerking-en-Opdrachtgeverschap-sociaal-domein

10. #MijnStemTelt gaat lokaal – regiobijeenkomsten op 3 (Urk), 11 (Heerhugowaard) en 25 
november 2021 (Etten-Leur).

Aanmelden kan via:
https://evenement.vng.nl/BusinessPortal/?Portal=TicketRegistratie&EventID=360

11. Uitnodiging voor het online Toiletsymposium 2021 op 18 november 2021.

Aanmelden kan via info@toiletalliantien.nl.

12. Uitnodiging Dag voor lokale partijen op 20 november 2021 te Zutphen.

Aanmelden kan via 
https://gelderlandacademie.nl/bijeenkomst/dag-voor-lokale-partijen/

13. Recreatiezoneringsplan Veluwe:

- Digitale informatiebijeenkomst voor raadsleden op 3 november 2021.

Deelnemen kan via de volgende link https://vimeo.com/event/1350908, vooraf 
aanmelden is niet nodig.

- Digitale informatiebijeenkomst voor belanghebbenden op 23 november 2021. 

Aansluiten bij bijeenkomst kan via de link https://vimeo.com/event/1350918
Ook voor deze bijeenkomst is aanmelden niet nodig.

M. Leesmap

14. Beeldspraak – nieuwsbrief van het Gelders Genootschap – oktober 2021.
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