
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 5, 3 februari 2022)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. Consultatie EU Commissie over de rule of law; mailbericht d.d. 28 januari 2022 met 
bijlagen van mevrouw dr. H.W.R. Nakad-Weststrate.  

2. Trapveldje aan het talud; afschrift van de antwoord-brief van wethouder Mulder d.d. 
27 januari 2022, zaaknummer 149763.

Afdoening van brief H12 van week 51 d.d. 23 december 2021.

3. Protest tegen het idee om Oosterbeek bij Arnhem in te lijven; brief van een inwoner 
van de gemeente Renkum, ontvangen 28 januari 2022.

4. Jongerenraad Renkum; agenda van de vergadering van 15 februari 2022.

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

5 Plan-MER RES 2.0; raadsinformatiebrief van het college van B&W van Renkum d.d. 
31 januari 2022, zaaknummer 097715.

De raadsinformatiebrief is 1 februari jl. via de mail naar u toegezonden.

C. Besluitenlijst B&W

6. Vastgestelde besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum 
van week 4-2022.

D. Instemmen met

E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg 

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

7. Borstonderzoek vrouwen; aangenomen motie van de raad van de gemeente Putten van 
4 november 2021.

8. Transitievisie warmte; aangenomen motie van de raad van de gemeente Dongen van 
16 december 2021, zaaknummer 150837.

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

9. Uitnodiging voor een locatiebezoek Valkenburglaan 1 op 7 februari 2022.

De uitnodiging is 31 januari jl. via de mail naar u toegezonden.
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10. Uitnodiging voor de digitale bijeenkomst voor omwonenden over de opvang van 
vluchtelingen/asielzoekers in Oosterbeek op 8 februari 2022.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar s.vander.meer@renkum.nl, graag 
uiterlijk 7 februari a.s.

11. Reminder bijeenkomst De P&C-cyclus van de Gelderland Academie op 14 februari 2022 
te Oosterbeek.

Reminder is 2 februari jl. via de mail naar u toegezonden, aanmelden kan via:
https://gelderlandacademie.nl/bijeenkomst/de-pccyclus-gldmid/

12. Reminder Masterclass ‘E-mobility’, 17 februari 2022 te Zutphen.

13. Uitnodiging informatiebijeenkomst nieuwbouw De Valkenburcht op 31 maart 2022 te 
Oosterbeek.

M. Leesmap

14. Beeldspraak – nieuwsbrief van het Gelders Genootschap – januari 2-2022.

15. Nieuwsbrief G1000 – januari 2022.

16. SIR nieuwsbrief – hoe bereik ik laaggeletterden – januari 2022.

17. Onafhankelijk wetenschappelijk geïnformeerde politici en duur aanmodderen in 
diagnostisch-ònbevoegde jeugdzorg?; mailbericht met bijlagen van Tj. W. Strubbe.

https://gelderlandacademie.nl/bijeenkomst/de-pccyclus-gldmid/
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