
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 44, 1 november 2018) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Nieuwsbrief Veluwe-op-1 van 29 oktober 2018. 
 
2. VNG Raadsledennieuwsbrief van 25 oktober 2018.  
 
3. Follow-up taartenactie Defence for Children en Save the Children en reactie hierop 
 vanuit de gemeente Renkum. 
 
4. Bekendmaking kandidaten en opening mogelijkheid tegenkandidaatstelling; 
 ledenbrief (18/059) van de VNG van 26 oktober 2018. 
 
5. Jongerenraad gemeente Renkum; agenda van de vergadering van 20 november 
 2018. 
 
6. Jongerenraad gemeente Renkum; notulen van de vergadering van 23 oktober 2018. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
7. Situatie medewerkers als gevolg van de overgang naar De Connectie; brief van het 
 college van B&W van Renkum van 31 oktober 2018, zaaknummer 79824. 
 
 De brief is 31 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 
 
8. Besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van B&W van Renkum van de 
 weken 41 en 42 - 2018. 
 
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 
 
9. Verplaatsing school in kader van Centrumplan Doorwerth; brief van de heer  
 E. Schoenmaeckers en mevrouw M. Jacobs namens de bewoners van Bachlaan 12 
 tot 20 en Beethovenlaan 22-36 te Doorwerth van 27 oktober 2018, zaaknummer 
 84905. 
 
 NB De heer Schoenmaeckers heeft zich aangemeld voor het burgerspreekrecht 
 tijdens de raadsontmoeting van 6 november a.s. 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
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K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
10. Warme Winter Wolfheze Kalender van Wolfheze; aangeboden door Dorpsbelang 
 Wolfheze. 
  
 Met speciale verwijzing naar het ontsteken van de lichtjes in de kerstboom op 
 12 december 2018 te Wolfheze. 
 
11. Reminder uitnodiging kennismakingsbijeenkomst  Start De Hes op 8 november 2018 
 te Arnhem. 
 
 Reminder is 30 oktober jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
L. Leesmap 


