
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 6 d.d. 6 februari 2020)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. Platform Water Vallei en Eem – interne nieuwsbrief 4 februari 2020.

2. Jongerenraad; agenda van de vergadering van 18 februari 2020

3. Boomfeestdag-groenfactor van de basisscholen in de gemeente Renkum; brief van 
de Stichting Nationale Boomfeestdag i.s.m. Staatsbosbeheer van 30 januari 2020.

B. Raadsbrief/Memo

4. Informatie subsidie Horsa; brief van het college van B&W van Renkum van 30 januari 
2020.

De brief is 30 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 5-2020.

D. Instemmen met

E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg 

F. Adhesiebetuiging afkomstig van andere overheden, in principe voor 
kennisgeving aannemen 

6. Afschaffen verhuurdersheffing; motie van de raad van de gemeente Stede Broec van 
30 januari 2020.

7. Verhuurdersheffing; motie van de raad van de gemeente Steenbergen van 30 januari 
2020.

G. Ter preadvies/ter voorbereiding van een raadsbeslissing in handen stellen van 
het college

H. Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college

8. Landelijk Kennis- en Praktijknetwerk Invasieve Exoten; brief van de Vereniging 
Stadswerk Nederland mede namens de Stadswerkgroep Invasieve Exoten d.d. 
5 februari 2020.

Onder mededeling dat een afschrift van de antwoord-brief ter kennisname zal 
worden gezonden aan de raad.

I. Ter bespreking in commissie en raad

J. Gemeenschappelijke regelingen

K. Mededelingen en overige ingekomen stukken

9. Reminder Conferentie Wijk van de Toekomst op 13 februari 2020 te Arnhem.

10. Uitnodiging voor de activiteiten- en ontmoetingsmarkt in De Klipper te Oosterbeek op 
8 februari 2020.
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11. Uitnodiging voor het Resilience congres “Omgaan met de risico’s van morgen” op 
27 maart 2020 te Nieuwegein.

Aanmelden kan via:
https://vng.azavista.com/delegates/register/5d9ee07a-61cc-4652-9d03-02d90a1c0003/4247ff99ed

L. Leesmap

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

https://vng.azavista.com/delegates/register/5d9ee07a-61cc-4652-9d03-02d90a1c0003/4247ff99ed

