
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 44, 4 november 2021)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. Nieuwe toekomst voor de Reijenga-Mavo; afschrift van de mail van de heren P. 
Schildmeijer en J. de Mik, gericht aan de Open Plan Commissie d.d. 27 oktober 2021. 

2. Spooronderdoorgang Wolfheze – informatiebrief bewoners Wolfheze #3 – oktober 2021.

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

3. Opheffen vertrouwelijkheid eindrapport incidentenonderzoek Necker van Naem; brief 
van burgemeester Schaap van 2 november 2021, zaaknummer 132700.

De raadsbrief is 2 november jl. via de mail naar u toegezonden.

C. Besluitenlijst B&W

4. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 
42-2021.

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

5. Ontwerp omgevingsvisie 2040; zienswijze van de heer R. Schaafsma namens de IVN-
werkgroep ‘Beken en sprengen’.

Voorgesteld wordt de zienswijze te betrekken bij de besluitvorming rond de 
omgevingsvisie.

J. Ter bespreking in raadsontmoeting/raadscommissie en raadsvergadering

K. Gemeenschappelijke regelingen

L. Mededelingen en uitnodigingen

6. Uitnodiging voor een informatiebijeenkomst/rondleiding op locatie bij SK Parenco op 13 
november 2021.

Aanmelden kan tot 10 november a.s. via Ruben.van.Haren@smurfitkappa.nl

7. Uitnodiging voor de vergadering van het Dorpsplatform Oosterbeek op 4 november 
2021.
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8. Reminder - #MijnStemTelt gaat lokaal – over jongeren en lokale democratie -
regiobijeenkomsten op  11 november (Heerhugowaard), 25 november (Etten-Leur) en 
1 december 2021 (Urk).

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

9. Uitnodiging voor een webinar voor raadsleden ‘Vertrouwen en regie bij inwoners: niet 
beslissen over, maar beslissen met!’ op 17 november 2021.

M. Leesmap

10. BOP Renkum – nieuwsbrief 2 – 31 oktober 2021.
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