
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 43, 25 oktober 2018) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Pinbeleid bij gemeenten; ledenbrief (18/058) van de VNG van 22 oktober 2018, 
 zaaknummer 84540. 
 
2. Verslag BOP van bezoek aan papierfabriek in buitenland i.k.v. geluids-/stankoverlast 
 Parenco. 
 
3. Verlengen overgangsrecht beschermd wonen; ledenbrief (18/057) van de VNG van 
 18 oktober 2018, zaaknummer 84568. 
 
4. Voorkom klimaatboetes van kabinet – ontkoppel energie- en klimaatbeleid – stop 
 biomassa; manifest van Democratisch Energie Initiatief van 18 oktober 2018. 
 
5. Beeldspraak; nieuwsbrief van het Gelders Genootschap – oktober 2018. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
6. Brinkweg 10-28, Renkum; brief van het college van B&W van Renkum van 24 oktober  
 2018, zaaknummer 84500. 
 
 De brief is 24 oktober 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 
 
H. Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college 
 
7. Gevaarlijke scootmobielen; mailbericht van mevrouw M. Meertens van 19 oktober 
 2018, zaaknummer 84596. 
 
8. Stappenplan op naar meer toiletten; mailbericht en stappenplan  van de 
 Kwartiermaker Waarkaniknaardewc/Toiletalliantie van 19 oktober 2018. 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
9. Uitnodiging kennismakingsbijeenkomst  Start De Hes op 8 november 2018 te 
 Arnhem. 
 
10. Uitnodiging voor de bijeenkomst Beschermd Thuis op 15 november 2018 te Arnhem. 
 
 De uitnodiging is 22 oktober jl. via de mail naar u toegezonden. Graag 
 aanmelden via marjolein.foppen@arnhem.nl 

mailto:marjolein.foppen@arnhem.nl


Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 43, 25 oktober 2018) 

 

 
11. Uitnodiging voor de VNG Atriumlezing op 15 november 2018 te Den Haag. 
 
 Via https://vng.nl/aanmeldformulier-atriumlezing-werkende-samenwerking kunt 
 u zich  aanmelden. 
 
12. Uitnodiging voor het toiletsymposium op 22 november 2018 te Amersfoort. 
 
 Graag aanmelden via secretariaat@mlds.nl 
 
13. Uitnodiging voor de bijeenkomst “Je gaat er wel over!” op 3 december 2018 te De 
 Steeg. 
 
14. Vooraankondiging symposium All inclusive op 4 december 2018 te Nijmegen. 
 
 Graag aanmelden via https://www.meegeldersepoort.nl/symposium-all-
 inclusive/ 
 
15. Reminder conferentie “Vroegsignalering en eerste hulp aan verwarde personen” op 
 27 november 2018 te Arnhem. 
 
L. Leesmap 
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