
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 40, 1 oktober 2020)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. Jeugdzorg; brief van de Stichting Écht Scheiden Zonder Schade, ontvangen 
28 september 2020.

2. Impact van bezuinigingen op de infrastructuur/inspiratie voor de begrotingsbehandeling; 
brief van een aantal brancheverenigingen in de infra van 28 september 2020.

3. Alles uit de kast om een tweede lockdown te voorkomen!; oproep van VNO-NCW 
Midden en MKB-Nederland van 25 september 2020.

B. Raadsbrief/Memo

4. Covid 19; raadsinformatiebrief van burgemeester Schaap van 28 september 2020, 
zaaknummer 126350.

De raadsinformatiebrief is 29 september jl. via de mail naar u toegezonden en 
wordt geplaatst op de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – 
ingekomen stukken).

5. Aanleg glasvezel in de kernen; brief van het college van B&W van Renkum van 
29 september 2020, zaaknummer 125684.

De raadsbrief is 30 september jl. via de mail naar u toegezonden en wordt 
geplaatst op de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – 
ingekomen stukken).

C. Besluitenlijst B&W

6. Besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van B&W van Renkum van de 
weken 37 en 38 - 2020.

D. Instemmen met

E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg 

F. Adhesiebetuiging afkomstig van andere overheden, in principe voor 
kennisgeving aannemen 

7. Budgetneutrale invoering van de Omgevingswet; motie van de gemeente 
Noordoostpolder (e.a.), unaniem aangenomen tijdens de digitale ALV van de VNG op 
25 september 2020.

8. Bekostiging onderwijshuisvesting; motie van de gemeente Noordoostpolder (e.a.), 
unaniem aangenomen tijdens de digitale ALV van de VNG op 25 september 2020.

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
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K. Mededelingen en overige ingekomen stukken

9. Save the date - uitnodiging Regionale Klimaattop Vallei en Veluwe  op 4 december 2020 
te Nijkerk.

10. Uitnodiging webinar “Met minder geld meer mensen aan het werk in uw gemeente!” op 
27 oktober 2020.

L. Leesmap


