
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 3 d.d. 16 januari 2020)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. Jongerenraad; agenda van de vergadering van 21 januari 2020.

2. Jeugdzorg; brief met toelichting van mevrouw A. Broer.

3. De veiligheidsregio en de gemeenteraad – publicatie van het Instituut Fysieke 
Veiligheid (IFV) i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en het 
Nederlands Genootschap van Burgemeesters.

De publicatie ligt in het postvakje van de raadsleden bij het griffiesecretariaat.

B. Raadsbrief/Memo

4. Smurfit Kappa Parenco; brief van het college van B&W van Renkum van 13 januari 
2020, zaaknummer 82946.

De raadsbrief is 14 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

5. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van 
week 2-2020.

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

6. Aanvraag gebiedsuitbreiding Stichting Streekomroep Midden Gelderland; brief van 
het Commissariaat voor de media van 13 januari 2020.

Het college van B&W is verzocht voor de raadsvergadering van maart a.s. een 
raadsvoorstel voor te bereiden.

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 bijeenkomst Thee met Thema “Migratierecht wenselijkheid en 
menselijkheid” op 26 januari 2020 te Oosterbeek. 

8. Reminder uitnodiging Gelderse bijeenkomst over lokale democratie in beweging op 
6 februari 2020 te Arnhem.
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9. Uitnodiging van VGGM voor een raadsinformatiebijeenkomst op 3 februari 2020 
(Brandweerkazerne Arnhem) of 6 februari 2020 (brandweerkazerne Ede). 

De uitnodiging is 16 januari jl. via de mail naar u toegezonden. 
Indien u aanwezig wilt zijn graag aanmelden via: 
https://vggm.datacoll.nl/duylrxybqa?l=nl

L. Leesmap

https://vggm.datacoll.nl/duylrxybqa?l=nl

