
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 20, 14 mei 2020) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Hinderlijke hoogfrequentie pieptonen (steen- en kattenverjagers); mailbericht met 
 bijlagen van het Meldpunt Hoge Pieptonen van 11 mei 2020. 
 
2. Update corona en sport; brief van 9 mei 2020 van het Sport- en Beweegteam 
 gemeente Renkum, gericht aan de sportaanbieders. 
 
3. Mailbericht van VNO-NCW Midden in de 1,5 meter samenleving: het nieuwe 
 perspectief. 
 
4. The Economic Board - Regionale Monitor: impact van coronacrisis op economie van 
 regio Arnhem - Nijmegen - Wageningen | editie 3 d.d. 7 mei 2020. 
 
 Het bericht is 13 mei jl. via de mail naar u toegezonden. 
 Via https://theeconomicboard.foleon.com/regionale-monitor/editie-3/home-
 woord-vooraf/?mc_cid=c3b94948c2&mc_eid=7f30dd86f3 kunt u de 3e editie van 
 de Regionale Monitor openen. 
 
5. Nieuwe aansluiting N225; reactie van de Provincie Gelderland van 29 april 2020. 
 
 De reactie is 13 mei jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
6. Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Renkum. 
 
 Via https://www.waarstaatjegemeente.nl/  kunt u informatie vinden. 
 
7. Beeldspraak – nieuwsbrief van het Gelders Genootschap van mei 2020. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
8. Covid -19; brief van de burgemeester van Renkum van 11 mei 2020. 
 
 De raadsbrief  is 11 mei jl. via de mail naar u toegestuurd en  wordt geplaatst op 
 de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk).  
 
9. Voornemen om Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming Kerk te Renkum aan te 
 wijzen als gemeentelijk monument; brief van het college van B&W van Renkum van 
 24 april 2020, zaaknummer 106119. 
 
 De raadsbrief  is 11 mei jl. via de mail naar u toegestuurd en  wordt geplaatst op 
 de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk).  
 
10. Ingekomen mail Dobbelsteijn Bisschops C.S. inzake Smurfit Kappa Parenco; brief 
 van het college van B&W van Renkum van 12 mei 2020, zaaknummer 82946. 
 
 De raadsbrief  is 12 mei jl. via de mail naar u toegestuurd en  wordt geplaatst op 
 de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk). 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
11. Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Renkum van week 18-2020. 
 
D. Instemmen met 
 
E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg  
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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 
 
 


