
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 6, 7 februari 2019) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Raadsledennieuwsbrief VNG – 31 januari 2019. 
 
2. Geelkerkenkamp: aanplant bomen; persbericht en pleitnota van Vijf Dorpen in ’t 
 Groen en persbericht van De Gelderlander, zaaknummer 90280. 
 
 Deze mail heeft betrekking op een bezwaar waarover op 28 januari 2019 een 
 hoorzitting heeft plaatsgevonden. Zolang er geen besluit op het bezwaar is 
 genomen kan en mag niet inhoudelijk gereageerd worden op de mail. 
 
3. Boom Geelkerkenkamp; mailbericht met bijlagen van de heer A. Schoenmaeckers en 
 de heer F. van der Mijn van 4 februari 2019, zaaknummer 87813. 
 
 Deze mail heeft betrekking op een bezwaar waarover op 28 januari 2019 een 
 hoorzitting heeft plaatsgevonden. Zolang er geen besluit op het bezwaar is 
 genomen kan en mag niet inhoudelijk gereageerd worden op de mail. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
4. Memo gevolgen uitspraak Europees Hof over Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor 
 Renkumse projecten; memo van B&W van Renkum van 31 januari 2019. 
 
 Memo is 31 januari jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
5. Toeristenbelasting; brief van het college van B&W van Renkum van 31 januari 2019, 

zaaknummer 86479. 
 
 De raadsbrief is 4 februari 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 
 5-2019.  
   
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. Memo van treurnis n.a.v. brief B&W van Renkum m.b.t. online informatieverstrekking 
 aanvraag algemene bijstandsuitkering; memo en mail van BurgerkrachtCentraal van 
 31 januari 2019, zaaknummer 89768. 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
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8. Reminder Tweede  Landelijke Werkconferentie Klimaatakkoord op 14 februari 2019 
 te Ede. 
 
L. Leesmap 
 
 


