Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 1, 7 januari 2021)
A.

Voor kennisgeving aannemen

1.

Nieuwjaarsbrief 2021 van de heer R. Barends.

2.

2021 is here! We do not need a pandemic to #MoveTheDate; mailbericht met bijlagen
van de Stichting Leven met de Aarde van 2 januari 2021.

3.

Parenco; voortgangsrapportage project objectivering geurbelasting.
De rapportage is 24 december jl. via de mail naar u toegezonden.

4.

Initiatief pumptrack; afschrift van de antwoord-brief van wethouder Mulder en gericht aan
een aantal omwonenden van MFC Doelum d.d 6 januari 2021, zaaknummer 130981.
Afdoening van brief H12 van week 50 d.d. 10 december 2020.
De antwoord-brief (incl. bijlagen) is 6 januari jl. via de mail naar u toegezonden.

5.

Wooninitiatieven; vragen van het Groene Spoor Oosterbeek en gericht aan de politieke
partijen in de raad van de gemeente Renkum.
Voorgesteld wordt dat u per partij zelf voor beantwoording van de vragen
zorgdraagt.

6.

Nieuwsbrief Gelderland Academie – december 2020.

7.

Nieuwsbrief Platform Water Vallei en Eem – december 2020.

8.

Beeldspraak – nieuwsbrief van het Gelders Genootschap – december 2-2020.

9.

Verdringing door re-integratie trajecten en ‘vrijwilligers’ werk; rapport van de FNV –
december 2020.

10.

Coronavaccin en vaccinatie; vragen van het Regenboogteam en gericht aan de Minister
van VWS van 28 december 2020.

11.

Manifest Toegankelijke Politiek; manifest en brief van GS van Gelderland van
18 november 2020.

12.

Regionale lokale besluitenlijsten (december 2020/januari 2021); overzicht aangeleverd
door het Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen.

B.

Raadsbrief/Memo

13.

Jaaroverzicht sluitende aanpak personen met verward gedrag; brief van het college van
B&W van Renkum van 11 december 2020.
De raadsbrief is 21 december jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst
op de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk).

14.

Resultaat van liquidatie Permar WS; memo van het college van B&W van Renkum van
18 december 2020, zaaknummer 130169.
Memo met bijlage is 21 december jl. via de mail naar u toegezonden.

Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 1, 7 januari 2021)
15.

Uitvoeringsplan Woondeal regio Arnhem-Nijmegen; brief van het college van B&W van
Renkum van 5 januari 2021, zaaknummer 113359.
De raadsbrief is 6 januari jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst op
de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk).

C.

Besluitenlijst B&W

D.

Instemmen met

E.

Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg

F.

Adhesiebetuiging afkomstig van andere overheden, in principe voor
kennisgeving aannemen

16.

Regionale samenwerking Arnhem-Nijmegen; 5 door de raad van de gemeente Arnhem
aangenomen moties.

17.

Regioraad/Agendacommissie; aangenomen motie van de raad van de gemeente
Heumen van 17 december 2020.

18.

Versterking Regionale Samenwerking Regio Arnhem Nijmegen; aangenomen motie van
de raad van de gemeente Wijchen van 17 december 2020.

G.

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

H.

Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college

19.

Gerechtelijke uitspraak landelijk verbod Gewasbeschermingsmiddelen openbare ruimte modelmotie; brief van de Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland en van Koninklijke
Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners van 17 december 2020.

I.

Ter bespreking in commissie en raad

J.

Gemeenschappelijke regelingen

K.

Mededelingen en overige ingekomen stukken

20.

Vooraankondiging webinar Governance, de rol van de gemeente in de warmtetransitie
op 4 februari 2021.

21.

Online congres voor Lokale Politieke Partijen op 13 februari 2021.

22.

Online bijeenkomsten over de Regionale Energie Strategie:
webinar op 14 januari 2021;
vervolg Stakeholders Intermezzo van de RES Arnhem Nijmegen op 21 januari
2021.
Het bijbehorende bericht is vandaag via de mail naar u toegezonden.

L.

Leesmap

