
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 16, 18 april 2019) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Moviera terrein – aanvullende aandachtspunten m.b.t. besluitvorming; mailbericht van 
 mevrouw M. van der Geest-Ahuis namens de 100 omwonenden van het Moviera 
 terrein. 
 
 Mevrouw Van der Geest heeft de mail met bijlagen rechtstreeks naar u 
 toegezonden op 14 april jl.   
 
2. Model Verordening sociaal domein en herziening Model Verordeningen jeugdhulp en 
 Wmo 2015; ledenbrief (19/019) van de VNG van 17 april 2019. 
 
3. VNG Model Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019 en Model 
 Instructies voor de griffier en de secretaris 2019; ledenbrief (19/018) van de VNG van 
 17 april 2019. 
 
4. Platform Water Vallei en Eem – interne nieuwsbrief van april 2019. 
 
5. The Economic Board – nieuwsbrief van april 2019. 
 
 Bericht is vandaag via de mail naar u toegezonden. 
 
6. FLO-overgangsrecht: nieuwe ronde aanleveren gegevens levensloopstorting; 
 ledenbrief (19/017) van de VNG van 15 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. Klacht half verharde weg Renkumseheide; brief van mevrouw M.J. Stockmann van 
 13 april 2019, zaaknummer 95250. 
 
8. Stedenbouwkundig plan (model 2) en ontwerpbeeldkwaliteitsplan & ruimtelijke kaders 
 project Moviera; brief van mevrouw M. Penninx van 15 april 2019. 
 
 Brief is vandaag via de mail naar u toegezonden en voorgesteld wordt de brief 
 te betrekken bij de behandeling van agendapunt 10 “Stedenbouwkundig plan 
 (model 2) en ontwerpbeeldkwaliteitsplan & ruimtelijke kaders project Moviera” 
 in de vergadering van de raad van 24 april a.s.  
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
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J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
9. Conceptbegroting 2020 Regio Arnhem Nijmegen, zaaknummer  
 
 Het college van B&W is verzocht een zienswijze voor te bereiden. 
 
10. De Connectie; voorlopige jaarstukken 2018 en aanbiedingsbrief van het bestuur van 
 De Connectie van 15 april 2019. 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
11. Uitnodiging VNG-atriumlezing De stad is een laboratorium op 23 mei 2019 te Den 
 Haag. 
 
 U kunt zich aanmelden via:  
 https://vng.nl/aanmeldformulier-vng-atriumlezing-de-stad-is-een-laboratorium  
 
12. Uitnodiging Ondermijningsconferentie 17 mei 2019 te Arnhem. 
 
13. Vooraankondiging Raad op Zaterdag op 25 mei 2019 te Haarlem. 
 
14. Sportcafé – Lokaal Sportakkoord – uitnodiging om aan te melden voor de 
 vervolgsessies en de presentatie “Op weg naar een lokaal sportakkoord”. 
 
 Aanmelden kan tot 5 mei 2019 via p.kuijt@renkum.nl 
 Bericht is vandaag via de mail naar u toegezonden. 
 
15. Uitnodiging raadsinformatieavonden MGR Sociaal domein Centraal Gelderland op  
 14 en 16 mei 2019 te Arnhem. 
 
 Aanmelden kan tot 8 mei 2019 via de vandaag naar u toegestuurde mail. 
 
16. Vooraankondiging ALV op 20 juni 2019 te Wageningen en jubileumfeest 100 jaar 
 Gelders Genootschap op 15 november 2019 te Arnhem.  
 
 Aanmelden kan via: 
 20 juni ALV/Kennisdag WUR te Wageningen 

 15 november Jubileumfeest Openluchtmuseum Arnhem 
  
L. Leesmap 
 

https://vng.nl/aanmeldformulier-vng-atriumlezing-de-stad-is-een-laboratorium
mailto:p.kuijt@renkum.nl
https://www.geldersgenootschap.nl/wij-zijn-jarig/alvkennisdag-20-juni-.aspx
https://www.geldersgenootschap.nl/wij-zijn-jarig/jubileumfeest-15-november.aspx

