
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 47, 19 november 2020)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. Samen stappen zetten naar RES 1.0; informatie van RES Arnhem Nijmegen.

De informatie is 17 november jl. via de mail naar u toegestuurd.

B. Raadsbrief/Memo

2. COVID-19; raadsinformatiebrief van burgemeester Schaap van 10 november 2020, 
zaaknummer 126350.

De raadsinformatiebrief is 12 november jl. via de mail naar u toegezonden en 
wordt geplaatst op de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – 
ingekomen stuk).

3. Reactie op het eindrapport van het onderzoek naar de procesgang rond het project
Horsa Glider en de informatievoorziening naar de raad; brief van het college van B&W 
van Renkum van 13 november 2020, zaaknummer 129567.

 
De raadsbrief is 14 november jl. via de mail naar u toegezonden, te betrekken bij 
de behandeling van agendapunt 8 Rapport Onderzoekscommissie Horsa Glider in 
de raadsvergadering van 25 november a.s. 

4. Reactie op vragen aan college n.a.v. het eindrapport van het onderzoek naar de
procesgang rond het project Horsa Glider en de informatievoorziening naar de
raad; brief van het college van B&W van Renkum van 17 november 2020, zaaknummer 
129567.

De raadsbrief is 17 november jl. via de mail naar u toegezonden, te betrekken bij 
de behandeling van agendapunt 8 Rapport Onderzoekscommissie Horsa Glider in 
de raadsvergadering van 25 november a.s.

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

I. Ter bespreking in commissie en raad

J. Gemeenschappelijke regelingen
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K. Mededelingen en overige ingekomen stukken

5. Uitnodiging voor de raadsinformatieavonden op 1 en 3 december 2020 van MGR 
Sociaal Domein Centraal Gelderland.

De uitnodiging is 13 november jl. via de mail naar u toegezonden.
Aanmelden kan via:
https://www.mgrsdcg.nl/Beheer/Formulierenmodule/1805022.aspx?t=Aanmelden-  
raadsinformatiebijeenkomsten-december-2020

6. Uitnodiging Online Regionale Klimaattop Vallei en Veluwe op 4 december 2020.

L. Leesmap

https://www.mgrsdcg.nl/Beheer/Formulierenmodule/1805022.aspx?t=Aanmelden-%09raadsinformatiebijeenkomsten-december-2020
https://www.mgrsdcg.nl/Beheer/Formulierenmodule/1805022.aspx?t=Aanmelden-%09raadsinformatiebijeenkomsten-december-2020

