
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 51, 23 december 2021)

A. Voor kennisgeving aannemen

1.  Startnotitie ‘Op eigen wijs onderwijs’; brief van 14 december 2021 en startnotitie van de 
heer R. Barends, coördinator van het Platform voor Religie en Levensbeschouwingen 
Gelderland Midden.

2. Stand van zaken Luchtruimherziening en Reactienota; mailbericht van de 
Programmadirecteur Luchtruimherziening van 17 december 2021.

3. Ontwikkeling spoorgoederenvervoer Oost Nederland; bijdragen van RONA (Regionaal 
Overleg Noordelijke Aftakking) van december 2021.

4. Afschaffen hondenbelasting; brief van de Stichting Dierenzorg Renkum.

Brief is 21 december jl. via de mail naar u toegezonden en betrokken bij de 
behandeling van het raadsvoorstel Tarieven lokale heffingen in de 
raadsvergadering van 22 december jl. 

5. Rol gemeenten in stikstofaanpak; mailbericht van 22 december 2021 en handreiking van 
Natuur en Milieu Federatie Gelderland.

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

6. Onderzoeksplan interne audits 2022 art 213a Gemeentewet; brief van het college van 
B&W van Renkum van 21 december 2021, zaaknummer 149191.

7. Stand van zaken regionaal beleidskader huisvesting arbeidsmigranten regio Arnhem – 
Nijmegen; brief van het college van B&W van Renkum van 21 december 2021.

8. Openbaar vervoer gemeente Renkum (bussen); brief van het college van B&W van 
Renkum van 21 december 2021.

9. Voortgang implementatie Wet inburgering 2021; brief van het college van B&W van 
Renkum van 22 december 2021, zaaknummer 138476.

De raadsbrieven zijn 21/22 december jl. via de mail naar u toegezonden.

C. Besluitenlijst B&W

10. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum, week 50-2021.

D. Instemmen met

E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg 

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

11. Borstonderzoek; aangenomen motie van de raad van de gemeente Hof van Twente van 
23 november 2021, zaaknummer 149536.

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

H. Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college

12. Trapveldje aan het talud; mailbericht van de heer C. Teske van 20 december 2021, 
zaaknummer 149763.



Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 51, 23 december 2021)

I. Om advies in handen stellen van burgemeester/college

13. Ontwerp-omgevingsvisie Renkum 2040; zienswijze van de heer R. Zeehuisen d.d. 
8 november 2021, zaaknummer 147769.

Voorgesteld wordt de zienswijze te betrekken bij de besluitvorming rond de 
omgevingsvisie.

J. Ter bespreking in raadsontmoeting/raadscommissie en raadsvergadering

K. Gemeenschappelijke regelingen

L. Mededelingen en uitnodigingen

14. Reminder online bijeenkomst Wat houdt het raadswerk echt in? op 10 januari 2022.

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

M. Leesmap

15. Venster – kwartaalblad van de Stichting Oude Gelderse Kerken – nummer 4-2021 (ter 
inzage bij postbakjes griffiesecretariaat).

16. Brandende kwesties – extra editie -2021 van Brandweer Gelderland Midden (ter 
inzage bij postbakjes griffiesecretariaat).

17. Nieuwsbrief Veluwe-op-1 – december 2021.

18. Het gedoe rondom stikstof en kooldioxide; bijdrage van de heer Ap J.H.G. Cloosterman 
d.d. 18 december 2021.

19. Nieuwsbrief Dé Nederlandse Debatclub – december 2021.

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

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

