
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 35, 23 augustus 2018) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Magazine “Gezonde Groei” van Regio Arnhem Nijmegen. 
 
 De raadsleden ontvangen het magazine via hun postvakje.  
 Het magazine "Gezonde Groei' is ook te vinden op de website 
 https://www.regioan.nl/over-ons  
 
2. Openstelling vacatures in College voor Arbeidszaken en Commissie Europa en 
 Internationaal; ledenbrief (18/048) van de VNG van 21 augustus 2018. 
 
3. Bestemmingsplan “Boersberg 2, 2018” onherroepelijk; bericht van Team ROM van  
 22 augustus 2018. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
4. Motie aardgasloze nieuwbouw; memo van het college van B&W van Renkum van  
 20 augustus 2018, zaaknummer 66269. 
 
 Memo is 20 augustus jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
5. Motie “Zorg voor de mantelzorger”; brief van het college van B&W van Renkum van  
 26 juni 2018, zaaknummer 68168. 
 
 De raadsbrief is 21 augustus 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. Proceskosten n.a.v. WOZ-bezwaren;  motie van de raad van de gemeente 
 Simpelveld van 7 juni 2018. 
 
G. Ter preadvies/ter voorbereiding van een raadsbeslissing in handen stellen van 
 het college 
 
H. Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
7. Uitnodiging voor de vergadering van het Dorpsplatform Renkum-Heelsum op  
 11 september 2018 te Renkum. 
 
8. Uitnodiging voor de buurtwandeling op 4 september 2018, gebied Ds. Gewinweg e.o. 
 te Renkum. 
 
9. Reminder Festival Verbonden Partijen op 29 augustus 2018 te Arnhem. 

https://www.regioan.nl/over-ons
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10. Uitnodiging Kennissessie Soepel transformeren door adequaat organiseren op  
 26 september 2018 te Elst. 
 
11. Uitnodiging van het Dorpsplatform Oosterbeek voor de buurtwandeling op  
 28 augustus 2018. 
 
L. Leesmap 
 
 


