
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 24, 11 juni 2020) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Provinciale Mobiliteitsvisie; regiobrief aan GS van Gelderland van 20 april 2020. 
 
 De Mobiliteitsvisie is 8 juni jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
2. Zienswijze gemeenteraad Renkum m.b.t. Conceptbegroting 2021 en Jaarrekening 
 2019; brief van de gemeenteraad van Renkum en gericht aan het Bestuur van het 
 GO Regio Arnhem Nijmegen van 2 juni 2020, zaaknummer 117801. 
 
3. Resultaten Euregioraadsvergadering d.d. 4 juni 2020. 
 
4. Hoorzitting 4 juni 2020; brief van de Onderzoekscommissie Horsa Glider van 10 juni 
 2020.  
 
 De brief is 10 juni jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
5. Aanbevelingen voor de APV n.a.v. een zwerfafvalmonitoring uitgevoerd door de 
 Stichting GoClean i.s.m. vrijwilligers van de zwerfafvalbrigades.  
 
 De aanbevelingen zijn 28 mei jl. via de mail naar u toegezonden (evt. te 
 betrekken bij de behandeling van de APV in de raadsvergadering van 28 mei jl.) 
 
6. Stand van zaken Zonneveld Quadenoord; brief van de initiatiefnemers van 
 Zonneveld Quadenoord: Landgoed Quadenoord, Vallei Energie en Chint Solar d.d. 
 10 juni 2020. 
 
 De brief is vandaag via de mail naar u toegezonden. 
 
7. ‘Hindernisbaan zonder finish’, een onderzoek naar de toegang tot de Wet schuld-
 sanering natuurlijke personen; rapport van de Nationale Ombudsman van 11 juni 
 2020. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
8. Voorstellen van de Stuurgroep Versterking Regionale Samenwerking Regio Arnhem 
 Nijmegen; brief van het college van B&W van Renkum van 27 mei 2020, 
 zaaknummer 119241. 
 
 De raadsbrief is 4 juni jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst op 
 de agenda van een raadscommissie. 
 
9. Meicirculaire gemeentefonds 2020; brief van het college van B&W van Renkum van  
 9 juni 2020. 
 
 De raadsbrief is 9 juni jl. via de mail naar u toegezonden, te betrekken bij de 
 behandeling van de Voorjaars- en Perspectiefnota. 
 
10. Veilig Thuis jaarstukken 2019 en concept begroting Veilig Thuis 2021; brief van het 
 college van B&W van Renkum, zaaknummer 118085. 
 
 De raadsbrief  is 10 juni jl. via de mail naar u toegezonden en wordt  geplaatst 
 op de agenda van een raadscommissie. 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
D. Instemmen met 
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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 
 
11. Uitnodiging webinar 5G op 29 juni 2020. 
 
 De uitnodiging is 9 juni jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
L. Leesmap 
 
 


