
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 48, 2 december 2021)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. Eindrapport Opwekking Duurzame Energie met Waterturbines bij het stuwcomplex Driel 
van Ocean Energy International en WASB BV.

2. Tekstsuggestie voor de paragraaf over digitalisering/mobiele bereikbaarheid in de 
verkiezingsprogramma’s van Monet namens de Nederlandse mobiele operators van 
5 november 2021, zaaknummer 147679.

3. Cultuurbedrijf RIQQ en Bibliotheek Veluwezoom zetten eerste stap naar fusie – 
persbericht d.d. 30 november 2021 van de Bibliotheek Veluwezoom en Cultuurbedrijf 
RIQQ.

Het persbericht is 1 december jl. via de mail naar u toegezonden.

4. Bedankbrief d.d. 1 december 2021 van mevrouw M. van Schaik namens de bewoners 
van de Balijeweg te Wolfheze (n.a.v. ingetrokken bouwplan).

5. Compilatie van de bijeenkomst Samen Debatteren Ziek van School tussen hoog-
begaafde jongeren en politici op 1 oktober jl.. 

6. Euregio Rijn-Waal – memo met bijlage van de Euregioraadsvergadering van 
25 november 2021. 

7. Afspraken inzake meedenken Boven Heide Wolfheze; brief van de voorzitter van de 
Klankbordgroep Woningbouw Wolfheze van 1 december 2021, gericht aan wethouder 
Sandmann.

8. Principes voor digitale soevereiniteit; mailbericht van 28 november 2021 met bijlagen 
van de heer G.J. Meewisse e.a.. 

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

9. Motie vreemd Revisievergunning Parenco referentie situatie/Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau Smurfit Kappa Parenco; brief (met bijlagen) van het college van B&W van 
Renkum van 23 november 2021, zaaknummer 148482.

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

C. Besluitenlijst B&W

D. Instemmen met

E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg 

10. Uitnodiging voor de lijsttrekkers van de partijen van de gemeente Renkum voor activiteit 
rondom de verkiezing in de Bibliotheek te Oosterbeek.

De uitnodiging komt aan de orde in het Fractievoorzittersoverleg van 16 december 
a.s.

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
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H. Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college

11. Stop met het financieren en faciliteren van Zwarte Piet; verzoek (met bijlage) van 
29 november 2021 van Kick Out Zwarte Piet en een aantal inwoners van de gemeente 
Renkum. 

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. Uitnodiging van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en de Provincie 
Gelderland voor een online bijeenkomst over de huisvesting van arbeidsmigranten op
 9 december 2021.

De uitnodiging is 30 november jl. via de mail naar u toegezonden.

13. Informatiebrief m.b.t. online informatiebijeenkomst project Boven Heide op 9 december 
2021.

14. Workshops 'Lokale democratie in beweging':
- ‘Politieke participatie mensen met een beperking’ op 19 januari 2022;
- ‘Ik buurt mee! Het inwonersparticipatieplatform in gemeente Rheden’ op 

25 januari 2022;
-  ‘Right to challenge’ door burgemeester Otwin van Dijk (Oude IJselstreek) op 

27 januari 2022.

Aanmelden kan via:
https://gelderlandacademie.nl/

M. Leesmap

15. The Economic Board – nieuwsbrief november 2021.

https://gelderlandacademie.nl/

