
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 52 d.d. 31 december 2019) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Vergunning Keermuur Valkenburglaan 1; bezwaarschrift (gericht aan het college van 
 B&W) van de Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen van 29 december 2019. 
 
2. Kerstwens en informatie van de Stichting Maria van Renkum. 
 
3. Kerstwens Hulpdienst Voor Elkaar. 
 
4. Impressie radenbijeenkomst 2 december 2019 van de Stuurgroep Versterking 
 Regionale Samenwerking. 
 
 De informatie is 23 december jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
5. Gelderse Maatregelen Stikstof 2019-2023. 
 
 De informatie is 23 december jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
6. Platform Water Vallei en Eem; interne nieuwsbrief december 2019. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
7. Onderzoeksplan interne audits 2020 art 213a Gemeentewet; brief van het college van 
 B&W van Renkum van 19 december 2019, zaaknummer 109439. 
 
 De raadsbrief en het onderzoeksplan zijn 19 december jl. via de mail naar u 
 toegezonden en worden geplaatst op de agenda van een raadscommissie (ter 
 kennisname – ingekomen stuk). 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
D. Instemmen met 
 
E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg  
 
F. Adhesiebetuiging afkomstig van andere overheden, in principe voor 
 kennisgeving aannemen  
 
8. Samen Trap-op-trap-af; motie vreemd van de raad van de gemeente Montferland van 
 2 december 2019. 
 
9. Kosten jeugdzorg; motie van de raad van de gemeente Dongen van 14 november 
 2019 en brief aan de Minister van  VWS. 
 
10. Trap-op-trap-af van het gemeentefonds; motie van de raad van de gemeente Almelo 
 van 17 december 2019. 
 
G. Ter preadvies/ter voorbereiding van een raadsbeslissing in handen stellen van 
 het college 
 
H. Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college 
 
11. Ingebrekestelling; reactie van de Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen d.d. 23 december 
 2019 op memo van college van B&W van Renkum.  
 
 De reactie is vandaag via de mail naar u toegezonden.  
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12. Zonnevelden Quadenoord; zienswijze van GS van Gelderland van 17 december 
 2019, zaaknummer 109961. 
 
 Het college van B&W wordt verzocht de raad te informeren over de reactie die 
 het college denkt te geven aan de provincie en welke actie het college verder 
 onderneemt naar aanleiding van deze zienswijze. 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
13. Tijd voor Taart!- uitnodiging van de Scoutinggroepen in de gemeente Renkum voor 
 een bijeenkomst t.g.v. 100 jaar scouting op 11 januari 2020 in en rondom de 
 Trappershorst te Oosterbeek. 
 
 De uitnodiging is 23 december jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
14. Uitnodiging voor de Radenbijeenkomst op 23 maart 2020, over inhoud en aanmelding 
 wordt u nog nader geïnformeerd. 
 
 De mail van de Stuurgroep Versterking Regionale Samenwerking  is  
 23 december jl. naar u toegezonden. 
 
L. Leesmap 


