
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 6, 10 februari 2022)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. Opslag van kernafval; brief met bijlagen van WISE Nederland van februari 2022, 
zaaknummer 151969.

2. Handreikingen voor begrijpelijke gemeenteraadsverkiezingen voor mensen met een 
verstandelijke beperking; brief van 8 februari 2022 namens alle centrale cliëntenraden 
en bestuurders van ASVZ, Ieder(in), LFB, Philadelphia, Reinaerde, Vereniging 
Gehandicaptenzorg Nederland en Wmo Klankbordgroep ondersteund door Zorgbelang 
Inclusie.

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

3. Instrumentarium beleidsveld wonen; brief van het college van B&W van Renkum van 
8 februari 2022, zaaknummer 72370.

De raadsbrief is 8 februari jl. via de mail naar u toegezonden.

C. Besluitenlijst B&W

4. Vastgestelde besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum 
van week 5-2022.

D. Instemmen met

E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg 

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

5. Behoud kinderhartchirurgie UMCG; aangenomen motie van de raad van de gemeente 
Leeuwarden van 26 januari 2022.

6. Verzoek om ondersteuning en mede aan te dringen op herziening van het voornemen 
tot sluiting van het UMCG kinderhartcentrum; aangenomen motie van de raad van de 
gemeente Oldambt van 26 januari 2022. 

7. Transitievisie warmte; aangenomen motie van de raad van de gemeente 
Schiermonnikoog van 21 december 2021.

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

H. Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college

8. QR-toegangscontrole bij zwembaden en zwemles brief met bijlagen van de Nederlandse 
Stichting Water- & Zwemveiligheid van 4 februari 2022. 

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. Vooraankondiging netwerkbijeenkomst Veluwe op 1 op 8 juni 2022.



Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 6, 10 februari 2022)

M. Leesmap

10. Nieuwsbrief Gelderland Academie – februari 2022.

11. Nieuwsbrief JE Consultancy – workshop financiën.


