
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 5, 4 februari 2021)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. Platform Water Vallei en Eem – nieuwsbrief februari 2021.

2. Adviesraad Sociaal Domein – jaarverslag 2020.

3. Beeldspraak – nieuwsbrief van het Gelders Genootschap – januari 2021.

4. Ruimte in Participatie; reactie van de Vereniging Vijf Dorpen in ‘t Groen op
het onderzoek van de Rekenkamercommissie inzake het RO-beleid van de gemeente 
Renkum van 1 februari 2021, zaaknummer 130958.

De brief is doorgestuurd naar het college van B&W en naar de 
Rekenkamercommissie van de gemeente Renkum.

5. - Advies Gezondheidsraad “5G en Gezondheid” en behandeling op 1 februari a.s.; 
brief van het Platform Gemeenteraadsleden Digitale Connectiviteit van 24 januari 
2021 en gericht aan de leden van de Vaste Kamercommissie VWS;

- Begeleidende mail en nieuwsbrief van het Platform Gemeenten Draadloze 
Connectiviteit van 15 januari 2021.

B. Raadsbrief/Memo

6. Stand van zaken m.b.t. de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen op 15, 16 en 
17 maart  2021; informatiebrief van het college van B&W van Renkum van 27 januari 
2021.

De brief is 29 januari jl. via de mail naar u toegezonden.

C. Besluitenlijst B&W

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

D. Instemmen met

E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg 

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

8. Huishoudelijke ondersteuning; aangenomen motie door de raad van de gemeente Hof 
van Twente van 19 januari 2021.

 G. Ter preadvies/ter voorbereiding van een raadsbeslissing in handen stellen van 
het college

H. Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college

9. Ontwerp-beeldkwaliteitsplan voormalig Movieraterrein; zienswijze van de Stichting 
Burgerinitiatief ter bevordering van het behoud van flora, fauna en woongeluk in
de buurt Dreijeroord in Oosterbeek van 31 januari 2021, zaaknummer 133569.

10. Ontwerpbestemmingsplan ‘Nico Bovenweg 44, 2021’, het ontwerp-beeldkwaliteitsplan 
Nico Bovenweg 44 (Bovenparck) en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde; 
zienswijzen van mevrouw S.J. Bearda Bakker van 31 januari en 1 februari 2021, 
zaaknummer 133674.



Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 5, 4 februari 2021)

I. Ter bespreking in commissie en raad

11. Zorgen om huurbeleid Vivare; brieven van het Platform Samenwerkende 
Huurdersverenigingen (PSHV) van 20 januari en 1 februari 2021 en gericht aan het 
bestuur van Vivare.

Voorgesteld wordt de brieven te betrekken bij de behandeling van de raadsbrief 
over de prestatieafspraken met Vivare en de RHV 2021.

J. Gemeenschappelijke regelingen

K. Mededelingen en overige ingekomen stukken

12. Uitnodiging Veluwe Congres – 11 maart 2021.

L. Leesmap


