
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 47, 22 november 2018) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Informatie Dag van de mantelzorg. 
 
 De papieren versie van de placemat ligt in uw postvakje. 
 
2. Bekendmaking kandidaten VNG bestuur en commissies; ledenbrief (18/070) van de 
 VNG van 15 november 2018. 
 
3. Tijdelijke aansluitroutes Lelystad Airport; brief van het Ministerie van Infrastructuur en 
 Waterstaat en gericht aan GS van Gelderland van 8 november 2018 en Statenbrief 
 van 13 november 2018. 
 
 De brieven zijn 14 november jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
4. Brieven van KHN Arnhem en omgeving m.b.t.: 
 - Airborne Museum, brief van 28 november 2017, zaaknummer 65691; 
 - Onverwachte verhoging toeristenbelasting, brief van 28 november 2017, 
  zaaknummer 86049. 
 
 De heer Dijkgat van KHN Arnhem e.o. heeft verzocht de brieven (gericht aan het 
 college) ook ter kennisname aan de raad toe te sturen. 
 
5. Oude bestemmingsplannen van Renkum online; mailbericht van Team ROM van  
 21 november 2018. 
 
 Het bericht is 21 november jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
6. Ontwikkelingen binnen regionale doelgroepenvervoer en de verwachte besluitvorming 
 Q1 2019; brief van het college van B&W van Renkum van 14 november 2018, 
 zaaknummer 61677. 
 
 De brief is 19 november jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst 
 op de agenda van de raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk). 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
7. Besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van B&W van Renkum – weken 
 45 en 46-2018. 
 
D. Instemmen met 
 
E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg  
 
8. Breng het stembureau naar jongeren; brief van IZI Solutions en de Nationale 
 Jeugdraad van 19 november 2018. 
 
 De brief wordt aan de orde gesteld in het Fractievoorzittersoverleg. 
 
F. Adhesiebetuiging afkomstig van andere overheden, in principe voor 
 kennisgeving aannemen  
 
9. Kinderpardon; motie van de raad van de gemeente Zevenaar van 26 september 
 2018. 
 
10. Kinderpardon; motie van de raad van de gemeente Hattem van 5 november 2018. 
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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 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
11. Uitnodiging voor het symposium All Inclusive op 4 december 2018 te Nijmegen-Lent. 
 
12. Uitnodiging voor de vergadering van het dorpsplatform Renkum-Heelsum op  
 27 november 2018 te Renkum. 
 
L. Leesmap 
 
13. Venster – kwartaalblad van de Stichting Oude Gelderse Kerken – nummer 4-2018. 
 
14. Special Publiek Denken – november 2018. 


