
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 7, 17 februari 2022)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. Project Boven Heide; beantwoording vragen n.a.v. informatiebijeenkomst van 
9 december 2021. 

De beantwoording kunt u vinden via: 
https://projecten.vanwanrooij.nl/wolfheze/boven-heide/fase-1

2. Digitalisering; tekst t.b.v. verkiezingsprogramma van Alliantie Burgers Voorschoten, 
Stichting Consument en Digitalisering i.o., Nationaal Platform Stralingsrisico’s, 5G het 
Gooi zegt Nee! en Stichting EHS, zaaknummer 149602.

3. Infographic wegenonderhoud 2021.

4. Adviesraad Sociaal Domein gemeente Renkum – jaarverslag 2021.
.
5. Cultuur in de collegeakkoorden; handreiking van Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve 

Industrie.

6. Onderzoek naar (online) haat en vrouwen in de lokale politiek; mail van Atria 
Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis van 14 februari 2022.

7. Kwaliteit van leven in de gemeente Renkum; factsheet en mail van 15 februari 2022 van 
de  Manager Eerstelijn & Langdurige Zorg Patiëntenfederatie Nederland namens 
Mijnkwaliteitvanleven.nl. 

8. Deelmobiliteit in uw gemeente; brochure van kennisplatform CROW (Centrum voor 
Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de 
Verkeerstechniek).

9. Adviesraad Sociaal Domein gemeente Renkum; verslag van de vergadering van 
18 januari 2022.

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

10. Motie vreemd – menselijke maat voor mensen in de bijstand; brief van het college van 
B&W van Renkum van 15 februari 2022, zaaknummers 149177 en 115804.

De raadsbrief is 16 februari jl. via de mail naar u toegezonden.

C. Besluitenlijst B&W

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

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

12. Woningtekort; mailbericht van Woon Kracht van 14 februari 2022, zaaknummer 152445.

https://projecten.vanwanrooij.nl/wolfheze/boven-heide/fase-1


Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 7, 17 februari 2022)

13. Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen; brief, jaarverslag 2021 en jaarplan 2022, 
zaaknummer 152360.

14. Ernstige geluidsoverlast militaire vliegbasis Deelen; mailbericht van een inwoner van de 
gemeente Arnhem van 11 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

15. Uitnodiging voor de vergadering van het Dorpsplatform Renkum-Heelsum op 21 februari 
2022 in het Huis van Renkum te Renkum.

16. Uitnodiging voor de feestelijke online meeting - voortzetten samenwerking 16 
gemeenten en Greenchoice voor lokaal opgewekte duurzame energie op 23 februari 
2022.

De uitnodiging is 22 februari jl. via de mail naar u toegezonden.
Aanmelden kan via: https://forms.office.com/r/iw1CauArud

17. Uitnodiging rondgang Oosterbeek Noordoost (Talud) op 24 februari 2022.

De uitnodiging is 15 februari jl. via de mail naar u toegezonden.
Aanmelden vóór woensdag 23 februari a.s. via j.van.zandwijk@renkum.nl 

M. Leesmap

18. Beeldspraak – nieuwsbrief van het Gelders Genootschap – februari 2022.

19. Herkennen van desinformatie – voor informatie zie 
https://www.weerbaarbestuur.nl/producten-en-diensten/desinformatie

20. Nieuwsbrief #MijnStemTelt – februari 2022.

https://www.weerbaarbestuur.nl/producten-en-diensten/desinformatie
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