
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 13, 28 maart 2019) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Voortgang klimaatakkoord; ledenbrief (19/013) van de VNG van 25 maart 2019. 
 
2. Nieuwsbrief VNG afdeling Gelderland – maart 2019. 
 
3. Ledenraadpleging over het beleidsplan van het College voor Arbeidszaken; ledenbrief 
 (19/014) van de VNG van 26 maart 2019. 
 
4. Beeldspraak – nieuwsbrief van het Gelders Genootschap van maart 2019. 
 
5. Investeringskrediet sportparken; brief van 21 maart 2019 met bijlagen van de heer 
 D.R. Corbeek, voorzitter van OVC ’85. 
 
 De brief met bijlagen is 23 maart jl. via de mail naar u toegezonden en is 
 betrokken bij agendapunt 7 (investeringskrediet sportparken) van de 
 vergadering van de raad van 27 maart jl.  
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
6. Bestemmingsplan Centrum Doorwerth; brief van het college van B&W van Renkum 
 van 14 maart 2019, zaaknummer 89432. 
 
 De brief is 26 maart jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst op de 
 agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk). 
 
7. Toekomst samenwerking met AVAN; brief van het college van B&W van Renkum van 
 22 maart 2019, zaaknummer 87383. 
 
 De brief is 25 maart jl. via de mail naar u toegezonden en is geplaatst op de 
 agenda van de raadscommissie  van 10 april a.s. (agendapunt 8). 
 
8. De Connectie; brief van het college van B&W van Renkum van 26 maart 2019, 
 zaaknummer 93222. 
 
 De brief is 26 maart jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst op de 
 agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk). 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
9. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week  
 12-2019.  
 
D. Instemmen met 
 
E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg  
 
F. Adhesiebetuiging afkomstig van andere overheden, in principe voor 
 kennisgeving aannemen  
 
10. Problematiek CBR; motie van de raad van de gemeente Halderberge (overgenomen 
 door B&W van Halderberge) van 7 februari  2019. 
 
 Dit keer is het geen gewone adhesiebetuiging maar het verzoek aan u als 
 gemeenteraad om de motie te ondertekenen en retourneren naar de gemeente 
 Halderberge. Wanneer u aan dit verzoek tegemoet wilt komen, graag een reactie 
 naar de griffie. 
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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 
 
11. Uitnodiging voor het sportcafé “Op weg naar een lokaal sportakkoord” op 11 april 
 2019 te Oosterbeek. 
 
 De uitnodiging is 26 maart jl. via de mail naar u toegezonden. Graag aanmelden 
 via p.kuijt@renkum.nl 
 
12. Save the date – ondermijningsconferentie op 17 mei 2019 in het Provinciehuis te 
 Arnhem. 
 
13. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering VNG afd. Gelderland en Dag van de 
 Gelderse Gemeenten 2019 op 8 april 2019 te Nijmegen. 
 
14. Uitnodiging opening oranjerie Tuin de Lage Oorsprong op 12 april 2019 te 
 Oosterbeek. 
 
 De uitnodiging is 27 maart jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
15. Save the date: bijeenkomst i.k.v. de voorbereiding op de Perspectiefnota op 17 april 
 2019 te Oosterbeek. 
 
 De aankondiging is 26 maart jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
16. Save the date: raadsinformatiebijeenkomsten Regionale Energiestrategieën (RES)  
 op 17 april 2019 (gemeente Duiven), 18 april 2019 (gemeente Rheden) en 7 mei 
 2019 (gemeente Berg en Dal). 
 
 De aankondiging is 26 maart jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
L. Leesmap 
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