
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 43, 28 oktober 2021)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. Ondernemersmanifest; ter inspiratie voor de gemeenteraadsverkiezingen van de 
Stichting ONL voor Ondernemers, zaaknummer 147034.

2. Verduurzaming sportaccommodaties in campagne gemeenteraadsverkiezingen; 
nieuwsbrief van het Kenniscentrum Sport & Bewegen van 25 oktober 2021.

3. De bibliotheek in het gemeentehuis in Oosterbeek; reactie n.a.v. de raadscommissie van 
20 oktober jl. van mevrouw L. Busser van de Bibliotheek Veluwezoom.

De reactie is 21 oktober jl. via de mail naar u toegezonden en kan betrokken 
worden bij de begrotingsbehandeling.

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

4. Proces Talsmalaan – vervolg; brief van het college van B&W van Renkum 25 oktober 
2021.

De raadsbrief is 25 oktober jl. via de mail naar u toegezonden.

5. Eindverslag integriteitskwesties n.a.v. raadsenquête project Horsa glider; brief van het 
college van B&W van Renkum van 26 oktober 2021, zaaknummer 132700.

De raadsbrief is 25 oktober jl. via de mail naar u toegezonden.

C. Besluitenlijst B&W

D. Instemmen met

E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg 

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

6. Borstonderzoek; motie vreemd van de raad van de gemeente Hillegom van 14 oktober 
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

8. Klaar voor 4 jaar – bijeenkomsten voor kandidaat-raadsleden op 13 november 2021 te 
Oss, 27 november 2021 te Alkmaar, 4 december 2021 te Zwolle en 11 december 2021 
te Dordrecht.

Aanmelden kan via:
https://evenement.vng.nl/BusinessPortal/?Portal=TicketRegistratie&EventID=384

https://evenement.vng.nl/BusinessPortal/?Portal=TicketRegistratie&EventID=384
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9. Uitnodiging voor een werkbezoek aan het project “De Hes’ op 30 november 2021. 

De uitnodiging is 27 oktober jl. via de mail naar u toegezonden.
Graag aanmelden voor 15 november a.s. via info@dehes.nl.

10. Digitale informatiebijeenkomst recreatiezonering – 3 november 2021.

U kunt deelnemen via de volgende link https://vimeo.com/event/1350908, vooraf 
aanmelden is niet nodig. Info is u 25 oktober jl. via de mail toegezonden.

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

Het document (voor consultatie) m.b.t. de regiovisie over Samenwerking en 
opdrachtgeverschap Jeugd, WMO, Beschermd Wonen Regio Centraal Gelderland 
is toegevoegd bij de uitnodiging.

M. Leesmap

12. Groene Metropoolregio Arnhem – Nijmegen - nieuwsbrief oktober 2021.

13. Beeldspraak – nieuwsbrief Gelders genootschap oktober 2- 2021.

14. Burger en welzijn – boekinhoud met info die de veiligheid en gezondheid van onszelf en 
onze partner en kinderen op de eerste plaats zet; toegestuurd door J. Vissers.

15. Dé Nederlandse Debatclub – nieuwsbrief oktober 2021.

https://vimeo.com/event/1350908
mailto:info@dehes.nl

