
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 17, 23 april 2020) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Vaststelling bestemmingsplan Valkenburglaan 1, 2020; brieven met bijlagen van de 
 heer H. Post namens de heer R. Hazeleger van 20 april 2020. 
 
 De brieven met bijlagen zijn 20 april jl. via de mail naar u toegezonden en 
 betrokken bij de behandeling van de vaststelling van het bestemmingplan 
 Valkenburglaan 1, 2020 in de vergadering van de raad van 22 april jl. 
 
2. Bevriezen uitrol 5G tot gezondheidsrisico’s zijn onderzocht; brief met bijlagen van het 
 Nationaal Platform Stralingsrisico’s van 20 april 2020. 
 
3. Wereld-aardedag in coronatijd; mailbericht met bijlage van de Stichting Leven met de 
 Aarde van 20 april 2020. 
 
4. Oproep – laat de jeugd weer buiten kunst maken; brief van het Landelijk Kennis-
 instituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) e.a. van 20 april 2020. 
 
5. Tegenmacht en inspraak in de digitale democratie; brief van de Stichting Lobby 
 Lokaal van 22 april 2020. 
 
6. Aardwarmte uit Renkum; mailbericht van de heer W.G.J. Helmink van 21 april 2020 
 en antwoord van het Team Beleid Ruimtelijk Domein van 21 april 2020. 
 
7. Corona update organisatie Nationale Boomfeestdag 2020; mailbericht van de 
 Stichting Nationale Boomfeestdag van 21 april 2020. 
 
8. Regionale Monitor: impact van coronacrisis op economie van regio Arnhem - 
 Nijmegen - Wageningen | editie 2. 
 
9. Sport- en Beweegprogramma 2020. 
 
 De documenten zijn 17 april jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
10. Update Coronahelpers Renkum van 17 april 2020. 
 
 De update is 17 april jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
11. Nieuwsbrief VNO-NCW Midden van 16 april 2020. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
12. Covid -19; brief van de burgemeester van Renkum van 17 april 2020. 
 
 De raadsbrief is 17 april jl. via de mail naar u toegestuurd en wordt geplaatst op 
 de agenda van een raadscommissie (ter  kennisname – ingekomen stuk).  
 
13. Voorgenomen eccopassage N225/Renkums Beekdal; brief van wethouder Maouche 
 van 8 april 2020, zaaknummer 117549. 
 
 De raadsbrief is 17 april jl. via de mail naar u toegestuurd en wordt geplaatst op 
 de agenda van een raadscommissie (ter kennisname - ingekomen stuk). 
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14. Bestrijding van de eikenprocessierups; brief van wethouder Maouche van 21 april 
 2020, zaaknummer 116108. 
 
 De raadsbrief is 22 april jl. via de mail naar u toegestuurd en wordt 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  
 
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 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
L. Leesmap 
 
 


