
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 5 d.d. 30 januari 2020)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. VluchtelingenWerk Nederland – nieuwsbrief januari 2020.

2. Ontwikkelingen ambulancezorg; raadsinformatiebrief van de VGGM/Ambulancezorg 
Gelderland-Midden van 22 januari 2020.

De raadsinformatiebrief is 27 januari jl. via de mail naar u toegezonden.

3. Vernielingen aan de Geelkerkenkamp, pad achter de Ploegseweg en 
Benedendorpsweg; mailbericht met bijlagen van de heer S. Geertsma van 28 januari 
2020.

4. Uitspraak Raad van State (27-01-2020): bestemmingsplan Veentjesbrug 2017 
vernietigd o.b.v. stikstof (PAS); mailbericht met bijlagen van team Beleid van het 
Ruimtelijk Domein van 28 januari 2020.

De informatie is 28 januari jl. via de mail naar u toegezonden.

B. Raadsbrief/Memo

C. Besluitenlijst B&W

5. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van 
week 4-2020.

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

H. Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college

I. Ter bespreking in commissie en raad

J. Gemeenschappelijke regelingen

K. Mededelingen en overige ingekomen stukken

6. Raadsbijeenkomst VGGM m.b.t. 5G in de Reehorst te Ede op 30 maart 2020.

De uitnodiging is vandaag via de mail naar u toegezonden.
Aanmelden kan via:
https://vggm.datacoll.nl/wuylgszjec?l=nl

7. Reminder - uitnodiging van VGGM voor een raadsinformatiebijeenkomst op 3 februari 
2020 (Brandweerkazerne Arnhem) of 6 februari 2020 (brandweerkazerne Ede). 

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

https://vggm.datacoll.nl/duylrxybqa?l=nl
https://vggm.datacoll.nl/wuylgszjec?l=nl
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8. Uitnodiging van burgemeester Schaap om samen met De Dwarsliggers en De Dolle 
Instuivers het komende carnavalsfeest in te luiden op 17 februari 2020 in de raadzaal 
van het gemeentehuis te Eusterbeek.

De uitnodiging ligt in uw postbakje bij de griffie.

L. Leesmap

9. VNG Magazine, nummer 1 - 24 januari 2020.


