
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 15, 11 april 2019) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Info m.b.t. gezondheidsrisico’s elektromagnetische straling; mailbericht van Hans van 
 Braak van 8 april 2019. 
 
2. Presentatie van de Initiatiefgroep Klingelbeekseweg (raadsontmoeting 3 april 2019) 
 en samenvatting van de visie Klingelbeek van Harro de Jong. 
 
 Beide documenten zijn 8 april jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
3. Kosteloos jaarabonnement Binnenlands Bestuur. 
 
 Via https://formulieren.binnenlandsbestuur.nl/abonnementen/magazine-voor-
 raadsleden-en-leden-provinciale-staten-2?stage=Stage kunt u een kosteloos 
 jaarabonnement aanvragen. Het bericht is 5 april jl. via de mail naar u 
 toegezonden. 
 
4. Gelders Regionaal Manifest; persbericht en mail van VNG Gelderland van 4 april 
 2019. 
 
5. Samen de schoonheid vieren nr. 2; nieuwsbrief van het Gelders Genootschap. 
 
6. Lokale Inclusie Agenda, publicaties en manifest; ledenbrief (19/016) van de VNG van 
 10 april 2019. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
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 
 
7. Moviera terrein; mailbericht van Monet Bearda Bakker van 9 april 2019. 
 
 Het bericht is 9 april jl. via de mail naar u toegezonden en betrokken bij de 
 behandeling van stedenbouwkundig plan (model 2) en ontwerpbeeldkwaliteits-
 plan & ruimtelijke kaders project Moviera in de  raadscommissie van 9 april jl. 
 
8. Kredietaanvraag Leerdeel scholen Doorwerth; brief van de heer E. Schoenmaeckers 
 en de heer J. Wolsink namens de direct omwonenden van het geplande LOC in 
 Doorwerth van 5 april 2019.LOC Doorwerth. 
 
 De brief is 8 april jl. via de mail naar u toegezonden en betrokken bij de 
 behandeling van de kredietaanvraag nieuwbouw Leerdeel Doorwerth in de 
 raadscommissie van 10 april jl.  
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Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 15, 11 april 2019) 

 

I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
9. Ontwerpbegroting Gelders Archief 2020 inclusief programmaplan. 
 
 Behandeling is gemandateerd aan college van B&W. 
 
10. Voorlopige jaarrekening 2018 Regio Arnhem Nijmegen, zaaknummer 94825. 
 
 Het college van B&W is verzocht een zienswijze voor te bereiden. 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
11. Reminder bijeenkomst 17 april 2019 i.k.v. voorbereiding op de Perspectiefnota te 
 Oosterbeek. 
 
 De reminder is 9 april jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
12. Reminder raadsinformatiebijeenkomst  VGGM op 17 april 2019 te Ede. 
 
 De reminder is 10 april jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
L. Leesmap 
 


