
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 15 d.d. 9 april 2020) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Uitspraak rechtbank (03-04-2020) inzake beroep Vijf Dorpen in ’t Groen over  
 aanplant bomen Geelkerkenkamp (beroep ongegrond). 
 
 De uitspraak is 6 april jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
2. Bezwaarschrift tegen de beschikking dd. 18-03-2020 met zaaknummer 1952121508 
 (handhavingsverzoek mbt grondverzet op locatie Geelkerkenkamp); brief van de heer 
 A.M.J. Schoenmaeckers e.a. van 5 april 2020. 
 
3. Gevolgen coronacrisis voor de sport(aanbieders); brief van het Sport- en 
 Beweegteam en Beleidsmedewerkers Sport van de gemeente Renkum van 6 april 
 2020. 
 
 De brief is 6 april jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
4. Regionale Monitor: impact van coronacrisis op economie van regio Arnhem - 
 Nijmegen - Wageningen | editie 1. 
 
 Via https://theeconomicboard.com/corona/ kunt u zich aanmelden voor de 
 Regionale Monitor. Het bericht is 6 april jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
5. Dringende oproep - Help winkelondernemers overleven!; brief van INretail van  
 26 maart 2020. 
 
6. Werkwijze verkrijgen suppletie-uitkering voor de opsporing en ruiming van 
 conventionele explosieven; afschrift van de brief van de raad van de gemeente 
 Beesel aan de Minister van BZK van 23 maart 2020. 
 
7. Platform Water Vallei en Eem; interne nieuwsbrief april 2020. 
 
8. Gevolgen maatregelen bestrijding van het coronavirus voor de dorpshuizen, 
 buurthuizen en gemeenschapscentra in het land; brief van LVKK (Landelijke 
 Vereniging voor Kleine Kernen) en LSA bewoners (Landelijk Samenwerkingsverband 
 Actieve bewoners) van 7 april 2020. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
9. COVID 19; raadsbrief van burgemeester Schaap van 3 april 2020 en aanvulling 
 noodverordening. 
 
 De raadsbrief en de aanvulling op de noodverordening zijn 3 april jl. via de mail 
 naar u toegezonden en worden geplaatst op de agenda van een raads-
 commissie (ter kennisname – ingekomen stuk).  
 
10. Evaluatie jaarwisseling 2019-2020; memo van Team Openbare Orde en Veiligheid 
 van 7 april 2020, zaaknummer 115646. 
 
 Memo is 7 april jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
11. Besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van B&W van Renkum van de 
 weken 12, 13 en 14 - 2020. 
 
D. Instemmen met 
 

https://theeconomicboard.com/corona/
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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 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
12. Gelders Archief - ontwerpbegroting 2021 inclusief programmaplan. 
 
 Behandeling is gemandateerd aan college van B&W. 
 
13. Gelders Archief - jaarverantwoording 2019. 
 
 Behandeling is gemandateerd aan college van B&W. 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
14. Webinar Online vergaderen en besluiten door raadsleden op 10 april 2020. 
 
 Voor meer info zie:  
 https://www.lokale-democratie.nl/webinar-online-vergaderen-en-besluiten-door-raadsleden 
  
L. Leesmap 
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