
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 49, 9 december 2021)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. Jongerenraad Renkum; agenda van de vergadering van 14 december 2021.

2. Duurzame scheidingsaanpak; brief (tbv verkiezingsprogramma’s) van de jongeren van 
de Stichting Villa Pinedo namens alle kinderen met gescheiden ouders in Nederland.  

3. Jeugdhulp. Het moet anders, maar hoe?; mail met bijlagen van de Stichting Het 
Vergeten Kind: 
- De Wereld van Aandacht - een toekomstperspectief, opgesteld als inspiratie voor 

de transformatie van de Jeugdhulp;
- handreiking met vier handvatten.

4. Duits coalitieakkoord; samenvatting gemaakt door Euregio Rijn-Waal.

5. Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen; concept-besluitenlijst van de vergadering van 
de Regioagendacommissie van 6 december 2021. 

6. Overlast Smurfit Kappa Parenco; mailbericht van de heer J. Stoel van 6 december 2021.

7. Reijenga-mavo - het duurzame alternatief; mail en documenten van de heer J. de Mik 
van D&M Architecten.

De mail en documenten zijn 8 december jl. naar u toegezonden.
 
B. Raadsbrief (in te zien via raad.renkum.nl/documenten/raadsbrieven)

8. Huisvesting gemeente; brief van het college van B&W van Renkum van 2 december 
2021, zaaknummer 148526.

De raadsbrief is 6 december jl. via de mail naar u toegezonden.

C. Besluitenlijst B&W

9. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum, week 48-2021.

D. Instemmen met

E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg 

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

10. Transitievisie warmte; motie van de raad van de gemeente Velsen van 28 oktober 2021.

11. Uitspreken ongenoegen gemeenteraad Overbetuwe over onverantwoorde verhoging 
opkomsttijd en afname aantal hulpverleningsvoertuigen in de regio door besluit 
Algemeen Bestuur VGGM; motie van de raad van de gemeente Overbetuwe van 
7 december 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
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J. Ter bespreking in raadsontmoeting/raadscommissie en raadsvergadering

12. Project Talsmalaan - kanttekeningen bij ‘Consultatieverzoek Raad’; brief van de 
Initiatiefgroep 4 Landgoederen op de Helling d.d. 6 december 2021.

De brief is 7 december jl. via de mail naar u toegezonden en betrokken bij de 
behandeling van het project Talsmalaan in de raadscommissie van 8 december jl. 

13. Kunst-, cultuur- en erfgoedvisie Renkum; reactie van de 4 Renkumse 
Erfgoedverenigingen.

De reactie is 8 december jl. via de mail naar u toegezonden en kan betrokken 
worden bij de behandeling van de Kunst-, cultuur- en erfgoedvisie Renkum in de 
raadscommissie van 14 december a.s. 

14. Kunst-, cultuur- en erfgoedvisie Renkum; mail en brief van het Platform Erfgoed Renkum 
(PER i.o.). van 8 december 2021.

De brief is 8 december jl. via de mail naar u toegezonden en kan betrokken worden 
bij de behandeling van de Kunst-, cultuur- en erfgoedvisie Renkum in de 
raadscommissie van 14 december a.s.

K. Gemeenschappelijke regelingen

L. Mededelingen en uitnodigingen

15. Bewonersbrief online informatiebijeenkomst over de spooronderdoorgang op 
15 december 2021 (ter kennisname).

16.  Uitnodiging bijeenkomst 'Wat houdt het raadswerk echt in?' op 10 januari 2022 in het 
gemeentehuis te Westervoort.

Aanmelden kan via:
https://gelderlandacademie.nl/bijeenkomst/inhoud-raadswerk-gldmid/

17. Uitnodiging van Gary Yanover om deel te nemen aan enquête over de hondenbelasting.

M. Leesmap

18. Beeldspraak – nieuwsbrief van het Gelders Genootschap – december 2021.

19. Nieuwsbrief Digitale Leeromgeving – december 2021.

20. Nieuwsbrief Gelderland Academie – december 2021.

21. December tentoonstelling op De Hes Oosterbeek (zie ook scarabee-art.nl).

22. Nieuwsbrief Platform Water Vallei en Eem – december 2021.

https://gelderlandacademie.nl/bijeenkomst/inhoud-raadswerk-gldmid/

