
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 18, 30 april 2020) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Niet in behandeling nemen van bezwaarschrift; brief d.d. 24 april 2020 van de heer 
 A.M.J.  Schoenmaeckers mede namens de mede-ondertekenaars van het eerder 
 ingediende bezwaarschrift. 
 
2. Wet deelgezag; brief van de Stichting Écht Scheiden Zonder Schade. 
 
3. De 5G-krant – nummer 2 d.d. 28 april 2020. 
 
4. Platform Water Vallei en Eem – interne nieuwsbrief 24 april 2020. 
 
5. International Parental Alienation Awareness Day; informatie van de Stichting Écht 
 Scheiden Zonder Schade. 
 
6. Ondernemersnieuwsbrieven i.v.m. Corona; mailbericht van de Accountmanager 
 Bedrijven van de gemeente Renkum van 29 april 2020. 
 
 Het bericht is 29 april jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
7. Update openstelling sport kinderen t/m 12 jaar en jongeren van 13 t/m 18 jaar; brief 
 van wethouder Mulder van 25 april 2020. 
 
 De brief, het protocol verantwoord sporten  en de veiligheid- en hygiëneregels 
 voor iedereen zijn 28 april jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
8. Covid -19; brief van de burgemeester van Renkum van 24 april 2020. 
 
 De raadsbrief (met bijlagen) is 24 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 
 
9. Besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van B&W van Renkum van de 
 weken 15-16-17-2020. 
 
D. Instemmen met 
 
E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg  
 
F. Adhesiebetuiging afkomstig van andere overheden, in principe voor 
 kennisgeving aannemen  
 
10. Wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers; motie van de raad van de 
 gemeente Beesel van 21 april 2020 en brief aan de Tweede Kamer der Staten-
 Generaal. 
 
 Documenten zijn onder de aandacht gebracht van de Rekenkamercommissie. 
 
G. Ter preadvies/ter voorbereiding van een raadsbeslissing in handen stellen van 
 het college 
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H. Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college 
 
11. Veiligheid openbare ruimte Groeneweg ter hoogte van nr. 28; brief van de heer J.T. 
 Hageman van 29 april 2020, zaaknummer 118503. 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
L. Leesmap 
 
 


