
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 50, 12 december 2019) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Terugblik klimaattop Vallei en Veluwe – 6 december 2019. 
 
2. Jongerenraad gemeente Renkum: 
 - agenda vergadering 17 december 2019; 
 - notulen vergadering 19 november 2019. 
 
3. Vergunning fitnessruimte Valkenburglaan 1: 
 - bezwaarschrift van de vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen van 10 december 
  2019; 
 - mail van de vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen van 11 december 2019 (afbraak 
  van de lokale democratie). 
 
 De mail en het bezwaarschrift zijn vandaag via de mail naar u toegezonden. 
 
4. Afvalwijzigingen; brief en flyer. 
 
 Beide documenten zijn vandaag via de mail naar u toegezonden. 
 
5.  MGR sociaal domein centraal Gelderland – nieuwsbrief december 2019. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
6. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van  
 week 49-2019. 
  
D. Instemmen met 
 
E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg  
 
F. Adhesiebetuiging afkomstig van andere overheden, in principe voor 
 kennisgeving aannemen  
 
7. Uitbreiding gemeentelijk belastinggebied; motie van de raad van de gemeente Horst 
 aan de Maas van 12 november 2019. 
 
G. Ter preadvies/ter voorbereiding van een raadsbeslissing in handen stellen van 
 het college 
 
8. Ingebrekestelling bestemmingsplan Valkenburglaan 1; brief van de vereniging Vijf 
 Dorpen in ’t Groen van 5 december 2019, zaaknummer 109236. 
 
 De brief is 5 december jl. via de mail naar u toegezonden. Voorgesteld wordt 
 het college van B&W te verzoeken de raad z.s.m. in te lichten over mogelijk te 
 nemen stappen. 
 
H. Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college 
 
9. Financieel toezicht 2020; brief van GS van Gelderland van 21 november 2019, 
 zaaknummer 109449. 
 
 De brief is 10 december jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
 
 



Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 50, 12 december 2019) 

 

I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
L. Leesmap 
 
10. Venster – kwartaalblad van de Stichting Oude Gelderse kerken, nummer 4-2019. 


