
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 23, 6 juni 2019) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Platform Water Vallei en Eem; interne nieuwsbrief van 3 juni 2019. 
 
2. Extra uitgave t.b.v. de VNG; brief van de PRD van 2 juni 2019. 
 
3. VNG Raadsledennieuwsbrief – 29 mei 2019. 
 
4. Bekendmaking nieuwe moties en amendement; ledenbrief (19/043) van de VNG van 
 29 mei 2019. 
 
5. Gelderland Academie – nieuwsbrief mei 2019. 
 
6. Concept Huisvestingsverordening 2020 ter inzage. 
 
7. Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2018, zaaknummer 96831. 
 
8. Moties, amendement en preadviezen bestuur ALV 5 juni 2019; ledenbrief (19/044) 
 van de VNG van 4 juni 2019. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
9. Bestuursrapportage Sociaal Domein; brief van het college van B&W van Renkum van 
 4 juni 2019, zaaknummer 98255. 
 
 De raadsbrief is 4 juni jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst op 
 de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk). 
 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
10. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van week 22-2019. 
 
D. Instemmen met 
 
E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg  
 
 
F. Adhesiebetuiging afkomstig van andere overheden, in principe voor 
 kennisgeving aannemen  
 
11. Financiële impact invoering Omgevingswet; motie van de raad van de gemeente 
 Bergen van 31 januari 2019 en brief gericht aan de VNG van de wethouder van de 
 gemeente Bergen van 29 mei 2019 
 
12. Regionale Energie Strategie (RES) Arnhem Nijmegen; motie van de raad van de 
 gemeente Druten van 22 mei 2019. 
 
G. Ter preadvies/ter voorbereiding van een raadsbeslissing in handen stellen van 
 het college 
 
H. Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college 
 
13. Bezwaarschrift tegen het besluit een omgevingsvergunning te verlenen voor een 
 reeds aangelegde goot op het agrarisch terrein Geelkerkenkamp te Oosterbeek; brief 
 van de heer A.M.J. Schoenmaeckers namens 27 omwonenden en de Vereniging Vijf 
 Dorpen in ’t Groen  van 16 mei 2019, zaaknummer 97520. 
 



Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 23, 6 juni 2019) 

 

I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
14. Uitnodiging Summer School Democratie 2019 op 29 augustus 2019 te Nijmegen. 
 
 Aanmelden kan via: 
 https://www.summerschooldemocratie.nl/home?eventPhase=Unassigned 
 
15. Uitnodiging voor de bestuurlijke regiobijeenkomsten Principes voor de Digitale 
 Samenleving op 5 september 2019 te Eindhoven en op 20 september 2019 te 
 Amersfoort. 
 
 Aanmelden kan via: 
 https://vng.nl/aanmeldformulier-bestuurlijke-regiobijeenkomst 
 
L. Leesmap 
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