
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 13, 1 april 2021)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. Rekenkamercommissie gemeente Renkum – jaaroverzicht 2020.

Het jaaroverzicht is 26 maart jl. via de mail naar u toegezonden.

2. Integraal Financieel Beeld; mailbericht van de gemeente Noordoostpolder van 23 maart 
2021.

Het mailbericht is doorgestuurd naar het college van B&W van Renkum.

3. Het is gezien in Doorwerth en niet onopgemerkt gebleven (laatste deel)/ontmoeten in 
Doorwerth; open brief van mw. E. Rozenboom, dhr. J. Koelewijn en mw. I. Masselink 
(voorzitter Stichting Platform Doorwerth) van 27 maart 2021, zaaknummer 136445.

De brief is 29 maart jl. via de mail naar u toegezonden.

4. Gelderland Academie – nieuwsbrief maart 2021.

B. Raadsbrief/Memo

C. Besluitenlijst B&W

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

5. Behouden groen bij evt. aanleg pumptrack; mailbericht van mw. M. Derksen van 
26 maart 2021, zaaknummer 136440.

I. Om advies in handen stellen van burgemeester/college

6. Visie op Regionale Energiestrategie (RES) 1.0. voor de regio Arnhem-Nijmegen: brief 
van de besturen van Coöperatie ValleiEnergie en Rijn en IJssel Energie Coöperatie van 
28 maart 2021.

J. Ter bespreking in commissie en raad

K. Gemeenschappelijke regelingen

7. Bestuurlijke stukken De Connectie; brief van het bestuur van De Connectie van 22 maart 
2021.

De brief is 26 maart jl. via de mail naar u toegezonden.
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L. Mededelingen en overige ingekomen stukken

8. Online startevenement Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen op 16 april 2021. 

De uitnodiging is 30 maart jl. via de mail naar u toegezonden - graag aanmelden 
via maaike.mulder@connectie.nl

9. Aankondiging webinar Cybersecurity en digitale weerbaarheid op 19 mei 2021.

10. Uitnodiging van de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen voor de webinar 
Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley op 21 april 2021.

Aanmelden kan via:
https://procap.webinargeek.com/versterken-van-de-groene-metropool

M. Leesmap
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