
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 25, 20 juni 2019) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Update van de BOP (Belangengroep Omwonenden Parenco) van de activiteiten die 
 hebben plaatsgevonden om de overlast van Smurfit Kappa Parenco (SKP) tegen te 
 gaan. 
 
2. Wijziging Model Algemene subsidieverordening 2013; ledenbrief (19/047) van de 
 VNG van 14 juni 2019. 
 
3. Beeldspraak – Samen de schoonheid vieren; nieuwsbrief nr. 4-2019 van het Gelders 
 Genootschap. 
 
4. Aanpassing voorbeeldregeling melden vermoeden misstand; brief van het Landelijk 
 Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) van  13 juni 2019. 
 
5. Attero BV nieuwe verwerker restafval voor de regio; mailbericht van Team BOR van 
 19 juni 2019. 
 
 Bericht (met bijlagen) is 19 juni jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
6. Plein 1946 en Postkantoor te Oosterbeek; brief met bijlagen van de heer E.J. 
 Schoevaars en de heer M.F.J.J. Baijer van 19 juni 2019. 
 
 De stukken zijn 19 juni jl. via de mail naar u toegezonden. De fractievoorzitters 
 hebben een papieren versie ontvangen via hun postbakje en er ligt een 
 exemplaar voor u ter inzage op het griffiesecretariaat. 
 
7. Uitkomsten stemming aantal onderwerpen op VNG congres; mailbericht van 
 wethouder Mulder van 19 juni 2019. 
 
 Het bericht is 19 juni jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
8. Nieuwsbrief VNG afdeling Gelderland – juni 2019. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
9. Parenco; brief van het college van B&W van Renkum van 13 juni 2019, zaaknummer 
 82946. 
 
 De brief is 13 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 
 
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 
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H. Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college 
 
10. Toilettenbeleid; brief en vragenlijst van de Continentie Stichting Nederland van 7 juni 
 2019. 
  
 De ingevulde vragenlijst wordt aan u teruggekoppeld. 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
11. Renkum zonder bieb, dat kan echt niet!; brief van Anne-Marie Bruggert en Hannah 
 Kuipers namens de Actiegroep Renkum zonder bieb, dat kan echt niet! van 15 juni 
 2019.   
 
 De brief is 18 juni jl. via de mail naar u toegezonden met het advies deze te 
 betrekken bij de behandeling van de Perspectiefnota 2019-2023 en wordt ter 
 afhandeling in handen gesteld van het college van B&W van Renkum. 
 
12. Mogelijke wijziging m.b.t. VVE-aanbod; brief van mevrouw A. Jung van KC De 
 Sterren, ontvangen 17 juni 2019, zaaknummer 99131.  
 
 De brief is 18 juni jl. via de mail naar u toegezonden met het advies deze te 
 betrekken bij de behandeling van de Perspectiefnota 2019-2023. De brief is 
 tegelijkertijd in handen gesteld van het college van B&W met het verzoek om 
 een spoedige beantwoording van de vragen en de raad hierover te informeren. 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
13. Uitnodiging bijeenkomst over de Wgr en regionale samenwerking op 3 juli 2019 te 
 Eindhoven. 
 
 Aanmelden kan via: 
 https://www.berenschot.nl/algemene-onderdelen/formulieren/evenementen/aanmelden-bijeenkomst-wgr-0/ 

 
14. Uitnodiging bijeenkomst over de Wgr en regionale samenwerking op 8 juli 2019 te 
 Zwolle. 
 
 Aanmelden kan via: 
 https://www.berenschot.nl/algemene-onderdelen/formulieren/evenementen/aanmelden-bijeenkomst-wgr-1/ 
 
 

15. Uitnodiging bijeenkomst over de Wgr en regionale samenwerking op 10 juli 2019 te 
 Den Haag. 
  
 Aanmelden kan via: 
 https://www.berenschot.nl/algemene-onderdelen/formulieren/evenementen/aanmelden-bijeenkomst-wgr/ 
 
16. Uitnodiging voor de klimaattop op 27 juni 2019 te Doorwerth. 
 
 Bij interesse graag even aanmelden via www.renkumverduurzaamtsamen.nl 
 

L. Leesmap 
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