
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 22, 28 mei 2020) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland; nieuwsbrief mei 2020. 
 
 De nieuwsbrief is 26 mei jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
2. Zorgen uitrol 5G; brief van het college van B&W van de gemeente Roosendaal, 
 gericht aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d. 19 mei 2020. 
 
3. Beeldspraak; nieuwsbrief van het Gelders Genootschap – mei 2020. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
4. Herziene begroting 2020 Veilig Thuis; brief van het college van B&W van Renkum 
 d.d. 24 april 2020, zaaknummer 118085. 
 
 De raadsbrief  is 27 mei jl. via de mail naar u toegestuurd en is geplaatst op 
 de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk). 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
5. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van  
 week 20-2020. 
 
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 
 
6. Verzoek om in 2020 deel te nemen aan de Orange the World campagne tegen 
 geweld tegen vrouwen; verzoek van UN Women Nederland mede namens de Unie 
 van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao en Zonta Nederland. 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
7. Rekenkamercommissie gemeente Renkum; jaarverslag 2019 met daarin opgenomen 
 het jaarprogramma 2020. 
 
 Het jaarverslag is 22 mei jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst 
 op de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk). 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
8. Uitnodiging Raad op Vrijdag digitaal op 5 juni 2020. 
 
 Aanmelden kan via: 
 https://vng.azavista.com/event_website_pages/view/home/5ecb6864-3e44-4734-
 9827-00120a1c0602/367afa6eaf 
 

https://vng.azavista.com/event_website_pages/view/home/5ecb6864-3e44-4734-9827-00120a1c0602/367afa6eaf
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9. Online bijeenkomst GroenLinks over de toekomst van het jeugdwerk op 4 juni 2020. 
 
 Aanmelden kan via renkum@groenlinks.nl waarna u een link ontvangt. 
 
L. Leesmap 
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