Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 16, 22 april 2021)
A.

Voor kennisgeving aannemen

1.

Doe de competentiescan voor raadsleden; nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging
voor Raadsleden – april 2021.

2.

Raden in Verzet – voortgangsnotitie 15 april 2021.

3.

Participatieplaat: voor een gedragen omgevingsvisie; brief en participatieplaat van
Stichting Stimuland van 20 april 2021.

4.

Van Beschermd wonen naar Beschermd thuis:
advies van de Adviesraad Sociaal Domein van 21 januari 2021;
reactie van het college van B&W van Renkum op het advies van de Adviesraad
Sociaal Domein van 13 april 2021.

5.

22 april 2021 Wereld Aarde Dag; mailbericht van de Stichting Leven met de Aarde van
21 april 2021.

B.

Raadsbrief/Memo

6.

Rondgang openbare verlichting; memo van wethouder Maouche van 20 april 2021.
Memo is 20 april jl. via de mail naar u toegezonden.

7.

Woonagenda subregio Arnhem e.o. 2021 t/m 2023; brief van het college van B&W van
Renkum van 7 april 2021, zaaknummer 52535.
De raadsbrief is 21 april 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

8.

Basismobiliteit voor iedere inwoner dichtbij huis; aangenomen motie van de raad van de
gemeente Winterswijk van 25 maart 2021, zaaknummer 136407.

G.

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

H.

Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college

9.

Reactie op brief “Inventarisatie Ontmoeting”; brief van de Seniorenbond Renkum van
19 april 2021, zaaknummer 137615.

I.

Om advies in handen stellen van burgemeester/college

J.

Ter bespreking in commissie en raad

K.

Gemeenschappelijke regelingen

10.

VGGM; jaarverslag 2020 en begeleidend schrijven van B&W van Renkum.
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11.

Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen; concept-begroting 2022.
Ter voorbereiding van een raadsvoorstel (behandeling in juni a.s.) worden de
stukken in handen gesteld van het college van B&W.

12.

Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen; concept-regionale agenda 2022 en de
actualisatie van de regionale agenda 2021.
Ter voorbereiding van een raadsvoorstel (behandeling in juni a.s.) worden de
stukken in handen gesteld van het college van B&W.

L.

Mededelingen en overige ingekomen stukken

13.

Save the date - uitnodiging voor de raadsinformatiebijeenkomsten MGR Sociaal Domein
Centraal Gelderland op 10 en 18 mei 2021.
De uitnodiging is vandaag via de mail naar u toegezonden.

14.

Uitnodiging van de Gelderland Academie voor de online training Campagnestrategie op
18 mei 2021.

M.

Leesmap

