
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 50, 16 december 2021)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. Zorgvuldige uitvoering van digitalisering; oproep van Alliantie Burgers Voorschoten,
Stichting Consument en Digitalisering i.o., Nationaal Platform Stralingsrisico’s, 5G het 
Gooi zegt Nee! en Stichting EHS  t.b.v. de verkiezingsprogramma`s.

2. Inbreng van de KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders) t.b.v. 
de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

3. Digitale agenda; brief van de Stichting Digitale Bereikbaarheid.

4. Maatschappelijke ondersteuning Renkum 2021; besluit en beleidsregels.

5. Wat kan de Jeugdautoriteit voor uw gemeente betekenen?; mailbericht van de Directeur 
a.i. van Jeugdautoriteit van 9 december 2021. 

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

6. ABN Amro Utrechtseweg te Oosterbeek; brief van het college van B&W van Renkum 
van 15 december 2021.

De raadsbrief is 15 december jl. via de mail naar u toegezonden. 

7. Prestatieafspraken met Vivare en de RHV 2022; brief van het college van B&W van 
Renkum van 7 december 2021, zaaknummer 78480.

De raadsbrief is 15 december jl. via de mail naar u toegezonden.

C. Besluitenlijst B&W

8. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum, week 49-2021.

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

J. Ter bespreking in raadsontmoeting/raadscommissie en raadsvergadering

9. Kunst-, cultuur- en erfgoedvisie; reactie van Scarabee, Stichting voor Kunst en 
Landschap d.d. 9 december 2021. 

De reactie is 9 december jl. via de mail naar u toegezonden, te betrekken bij de 
behandeling van de Kunst-, cultuur- en erfgoedvisie Renkum.

K. Gemeenschappelijke regelingen
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L. Mededelingen en uitnodigingen

10. Aankondiging regionale bijeenkomst over de 'De P&C-cyclus' op 14 februari 2022 in het 
gemeentehuis van Zevenaar georganiseerd door Gelderland Academie samen met de 
griffies van de regio Gelderland-Midden. 

Aanmelden kan via:
https://gelderlandacademie.nl/bijeenkomst/de-pccyclus-gldmid/

11. Wat gebeurt in Gelderland rond lokale democratie?

Diverse workshops:

- ‘Politieke participatie mensen met een beperking’ op 19 januari 2022;
aanmelden kan via:
https://gelderlandacademie.nl/

- ‘Ik buurt mee! Het inwonersparticipatieplatform in gemeente Rheden’ op 
25 januari 2022;
aanmelden kan via:
https://gelderlandacademie.nl/bijeenkomst/workshop2-locdemocratie/

- ‘Right to challenge’ door burgemeester Otwin van Dijk (Oude IJselstreek) op 
27 januari 2022;
aanmelden kan via:
https://gelderlandacademie.nl/bijeenkomst/workshop3-locdemocratie/

12. Uitnodiging voor de rondgang openbare verlichting op 15 februari 2022.

De uitnodiging is vandaag via de mail naar u toegezonden.

13. Uitnodiging voor de masterclass ‘E-mobility’ op 11 januari 2022 te Zutphen.

 
M. Leesmap

14. Nieuwsbrief Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen – december 2021.
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