
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 14, 4 april 2019) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Aanbesteding bewegwijzering; brief van het bestuur van CITER van 29 maart 2019, 
 zaaknummer 89451.  
 
2. Nieuwsbrief Veluwe-op-1 van 2 april 2019. 
 
3. VNG Raadsledennieuwsbrief – 28 maart 2019. 
 
4. Moviera terrein: 
 - Visie op woonbeleving Moviera terrein; 
 - Burgervisie groenbehoud plan Nico Bovenweg 44 te Oosterbeek; 
 - brief van een aantal omwonenden van het Moviera terrein van 30 maart 2019. 
 
 De stukken zijn 2 april jl. op verzoek van mevrouw Van der Geest via de mail 
 naar u toegezonden, ter voorbereiding op de behandeling in de 
 raadscommissie van 9 april a.s. 
 
5. Jaarverslag 2017-2018 gemeenteraad en griffie Renkum. 
 
 Het jaarverslag is 2 april jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
6. Jaaroverzicht 2018 Rekenkamercommissie gemeente Renkum. 
 
 Het jaaroverzicht is 2 april jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
7. Beslissing op bezwaar aanplant bomen en struiken Geelkerkenkamp; mailbericht van 
 Team ROM van 2 april 2019. 
 
8. Consultatie ivm aanpassing van de Selectielijst archiefbescheiden gemeenten en 
 intergemeentelijke organen 2017; ledenbrief (19/015) van de VNG van 28 maart 
 2019. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
9. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 
 13-2019.  
 
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 
 
10. Plan Ketsheuvel 34 te Renkum; bezwaarschrift van mevrouw L. Swaap en de heer A. 
 de Boer van 2 april 2019, zaaknummer 94237. 
 
11. Plan Ketsheuvel 34 te Renkum; bezwaarschrift van de familie Van der Plas van  
 3 april 2019.  
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I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
12. BVO DRAN: ontwerp meerjaren programmabegroting 2019-2023. 
 
 Een zienswijze wordt voorbereid en ter behandeling aan u voorgelegd in de 
 raadsvergadering van april a.s. 
 
13. MGR sociaal domein centraal Gelderland: 
 - Vastgestelde jaarstukken 2018; 
 - concept gewijzigde begroting 2019; 
 - concept uitvoeringsprogramma 2020; 
 - concept uitvoeringsplan 2020-2023 en  
 - concept ontwerp meerjarenbegroting 2023-2023. 
 
 Het college van B&W is verzocht een zienswijze voor te bereiden. 
 
14. VGGM: 
 - Jaarrekening 2018 VGGM en Veilig Thuis; 
 - Begroting 2020 VGGM en Veilig Thuis; 
 - Beleidsplan en risicoprofiel Veiligheidsregio 2020-2023 en  
 - Beleidsplan Brandweer 2020-2023 . 
 
 Met verwijzing naar de raadsinformatiebijeenkomst van hedenavond 
 (uitnodiging heeft u reeds ontvangen). Een extra informatiebijeenkomst is 
 gepland op 17 april 2019 te Ede (zie K19).   
 Het college bereidt een zienswijze voor. 
 De documenten kunt u inzien via www.vggm.nl/raadsinformatieronde2019 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
15. Reminder Dag van de Gelderse Gemeenten op 8 april 2019 te Nijmegen. 
 
 De uitnodiging is 1 april jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
16. Save the date: raadsinformatiebijeenkomsten MGR sociaal domein Centraal 
 Gelderland op 14 en 16 mei 2019. 
 
17. Reminder uitnodiging Sportcafé op 11 april 2019 te Oosterbeek. 
 
 De reminder is 3 april jl. via de mail naar u toegezonden, aanmelden kan t/m  
 4 april via p.kuijt@renkum.nl 
 
18. Uitnodiging informatieavonden over de Regionale Energie Strategie (RES) op 17 april 
 2019 te Duiven, 18 april 2019 te Rheden en op 7 mei 2019 te Berg en Dal. 
  
 De uitnodiging is 2 april jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
19. Extra informatiebijeenkomst VGGM op 17 april 2019 te Ede. 
 
 Informatie is 1 april jl. via de mail naar u toegezonden. Aanmelden kan tot 
 uiterlijk 12 april a.s. via aanmelden@vggm.nl 
 
20. Uitnodiging voor Lentecafé De Hes op 11 april 2019 te Arnhem. 
 
 De uitnodiging is 28 maart jl. via de mail naar u toegezonden. 
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L. Leesmap 
 


