
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 16 d.d. 16 april 2020) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Beeldspraak – nieuwsbrief van het Gelders Genootschap – april 2020. 
 
2. Nationaal Raadsledenonderzoek 2019. 
 
3. Voortgang onderzoek Horsa Glider in tijden van de coronacrisis; brief van de 
 Onderzoekscommissie Horsa Glider van 9 april 2020. 
 
 De brief is 14 april jl. via de mail naar u toegestuurd. 
 
4. Macht, waarschuwing voor alle scheidende ouders!; mailbericht van de Stichting  
 Echt Scheiden Zonder Schade van 14 april 2020. 
 
5. Extra aandacht voor legionella bij afvalwaterzuiveringsinstallaties; nieuwsbericht met 
 bijlage van de Provincie Gelderland. 
 
 De informatie is 14 april jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
6. Verklaring m.b.t. de zendmast-branden; reactie van de Actiegroep 5G, het Gooi zegt 
 NEE van 13 april 2020. 
 
7. Gemeentefonds i.r.t. coronacrisis; brief namens 11 Gelderse gemeenten, gericht aan 
 de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
 
 De brief is 9 april jl. via de mail naar u toegestuurd. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
8. Onderzoek evaluatie De Connectie; brief met bijlagen van het college van B&W van 
 Renkum van 15 april 2020. 
 
 De raadsbrief is 15 april jl. via de mail naar u toegestuurd en wordt geplaatst op 
 de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk). 
 
9. Auditrapport verbonden partijen; brief van het college van B&W van Renkum van  
 9 april 2020. 
 
 De raadsbrief (incl. bijlagen) is 15 april jl. via de mail naar u toegestuurd en 
 wordt geplaatst op de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – 
 ingekomen stuk). 
 
10. Covid-19 en aanwijzingsbesluit Drielse Veer; brief van de burgemeester van Renkum  
 van 9 april 2020. 
 
 De raadsbrief en het aanwijzingsbesluit zijn 10 april jl. via de mail naar u 
 toegestuurd 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  
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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 
 
11. Begrotingscirculaire 2021 en Covid-19 gevolgen voor financieel toezicht voor 
 gemeenten; brief van GS van Gelderland van 15 april 2020.  
 
12. Gevolgen coronacrisis voor het gebruik van recreatieverblijven en de bewoning 
 daarvan; brief van de Belangen Vereniging Vrij Wonen van 13 april 2020. 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
13. Voorlopige jaarrekening en jaarverslag 2019; Regio Arnhem Nijmegen. 
 
 Zienswijze wordt voorbereid en via de Agendacommissie geagendeerd. 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
14. #Doesinclusief bijeenkomsten op 8, 15 en 22 juni 2020. 
 
 In afwachting daarvan wordt u via dit filmpje 
 https://www.youtube.com/watch?v=GHni_Uzoj7g&t=9s 
 vast meegenomen in de onderzoeksresultaten naar de knelpunten en behoeften 
 van gemeenten wat betreft het inclusiebeleid. 
 Aanmelden kan via: 
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU0WkZnofj03a3KpCBTx568TC2R
 8fIg2YerdHfO6OudzIzZA/viewform 
 
L. Leesmap 
 
15. VNG Magazine – nummer 6 – 3 april 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=GHni_Uzoj7g&t=9s
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU0WkZnofj03a3KpCBTx568TC2R8fIg2YerdHfO6OudzIzZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU0WkZnofj03a3KpCBTx568TC2R8fIg2YerdHfO6OudzIzZA/viewform

