
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 2, 14 januari 2021)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. Nieuwjaarswens 2021 en vernieuwde website van de Gelderland Academie.

2. Situatie Airborne Museum en nieuwjaarswens; brief van de heer R. Weijer, Directeur-
bestuurder van het Airborne Museum van 5 januari 2021.

3. Handelen college B&W tijdelijke vergunning; brief van mevrouw C. Wismeyer van 
6 januari 2021, zaaknummer 132659.

NB Op 23 december 2020 is slechts bekend gemaakt dat er op 2 december 2020 
een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend. Dit is ook terug-
gekoppeld aan de briefschrijver.

4. Factsheet Windmolens en zonnevelden van Rheden Rationeel.

B. Raadsbrief/Memo

5. Covid-19; raadsinformatiebrief van burgemeester Schaap van 8 januari 2021, 
zaaknummer 126350.

De raadsinformatiebrief is 8 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 

6. Huisvestingsverordening; aangenomen motie van de raad van de gemeente Druten van 
12 november 2020.

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

het college

H. Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college

7. Bezwaar tegen lasergamen terrein Duitsekampweg 45 te Wolfheze; mailbericht van de 
heer J. Papenhuijzen en mevrouw J.M.A. Papenhuijzen-van den Boom van 10 januari 
2021, zaaknummer 132668.

Met het verzoek de mail mee te nemen in de besluitvorming inzake de 
ingediende aanvraag tijdelijke vergunning (in behandeling bij de ODRA).

8. Horeca extreem hard geraakt door gevolgen Corona-virus; ontheffing van gemeentelijke 
belastingen nu nodig!; brief van KHN horeca Renkum van 7 januari 2021, zaaknummer 
132679.

De brief is 7 januari jl. via de mail naar u toegezonden.

9. Verkeersveiligheid Bennekomseweg; mailbericht van de heer P. Citroen van 14 januari 
2021. 



Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 2, 14 januari 2021)

I. Ter bespreking in commissie en raad

J. Gemeenschappelijke regelingen

10. Proces begroting 2022 en besluitvorming rechtmatigheid brandweer; brief van het 
Dagelijks Bestuur van de VGGM van 16 december 2020, zaaknummer 131391.

K. Mededelingen en overige ingekomen stukken

11. Reminder webinar 'Digitale participatie: grip op je werk in een online omgeving’ op 
22 januari 2021.

12. Uitnodiging voor de oriëntatieraad gemeente Rheden – toelichting Veluwe op 1 op 
19 januari 2021.

De uitnodiging is 8 januari jl. via de mail naar u toegezonden.

13. Uitnodiging voor de bijeenkomst 'Fundament RES 1.0' op 21 januari 2021.

De uitnodiging is 12 januari jl. via de mail naar u toegezonden.

14. Uitnodiging voor het online Festival van het Bestuur op 11 februari 2021.

L. Leesmap


