
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 10, 11 maart 2021)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. Smurfit Kappa Parenco; bericht over de omgevingsdialoog.

Het bericht is 9 maart jl. via de mail naar u toegezonden.

2. Digitale leeromgeving; nieuwsbrief d.d. 5 maart 2021 van Leeromgeving voor 
Raadsleden (initiatief van het ministerie van BZK, NVvR, VNG en VvG).

3. Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen; vastgestelde besluitenlijst van het Algemeen 
Bestuur van 13 januari 2021.

4. MEE Gelderse Poort; verslag seminar ‘Bewegen naar het Voorveld’ van 2 maart 2021.

B. Raadsbrief/Memo

5. COVID-19; raadsinformatiebrief van burgemeester Schaap van 9 maart 2021, 
zaaknummer 126350.

De raadsinformatiebrief is 10 maart jl. via de mail naar u toegezonden en wordt 
geplaatst op de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen 
stuk).

C. Besluitenlijst B&W

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

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

7. Nieuwbouwplan hoek Groeneweg/Utrechtseweg te Renkum; bezwaar van de heer R. de 
Raadt mede namens een aantal omwonenden, gericht aan LiVe Vastgoed BV.

Onder mededeling dat het bezwaar is doorgestuurd naar de commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit.

8. Maaibeleid gemeente en kleurkeur; brief van mevrouw Y. Helmink d.d. 7 maart 2021, 
zaaknummer 135368.

I. Ter bespreking in commissie en raad
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J. Gemeenschappelijke regelingen

9. Conceptbegroting VGGM 2022 en bestemming resultaat jaarrekening 2020; brief van 
het DB van de VGGM van 2 maart 2021, zaaknummer 134964.

Onder mededeling dat een zienswijze wordt voorbereid en met verwijzing naar K10 
(webinars op 11 en 16 maart 2021).

K. Mededelingen en overige ingekomen stukken

10. Reminder digitale informatieve raadsbijeenkomsten VGGM i.k.v. ontwerpbegroting 
VGGM 2022 op 11 en 16 maart 2022 (+ link om deel te nemen aan de webinars).

De reminder is 9 maart jl. via de mail naar u toegezonden. Zie ook J9.

11. Vooraankondiging Digitale Raad op Zaterdag op 17 april 2021.

L. Leesmap


