
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 48, 26 november 2020)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. Overlast en gezondheidsrisico's door houtkachels; mailbericht met bijlage van 
B. Boonstra van 23 november 2020.

2. Werk aan je competenties; nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden van 20 november 2020.

3. Nieuwsbrief voor ondernemers – 20 november 2020.

4. Herfstbrief 2020 van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

5. Nieuwsbrief The Economic Board – november 2020.

6. Beeldspraak – nieuwsbrief Gelders Genootschap – november 2020.

7. Verslag webinar Regionaal Adaptatie Plan Vallei en Veluwe (RAP) van 10 november 
2020.

Via de volgende link kunt u terugkijken: https://www.youtube.com/watch?
v=GH8yxRf54us

De presentatie die is gegeven tijdens het webinar en ook de vragen en antwoorden 
kunt u terugvinden via onderstaande linkjes:
RAP:
https://klimaatvalleienveluwe.nl/wp-content/uploads/2020/11/Ruimtelijk-Adaptatie-Plan-ValleiVeluwe-webinar-10-11-20.pdf

Q en A
https://klimaatvalleienveluwe.nl/wp-content/uploads/2020/11/QA-Webinar-RAP-Vallei-en-Veluwe-10-november-2020.pdf

B. Raadsbrief/Memo

8. Vervolg Poort van Doorwerth; brief van het college van B&W van Renkum van 
25 november 2020.

De brief is 25 november jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst op 
de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk).

C. Besluitenlijst B&W

9. Besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van B&W van Renkum van de 
weken 42, 43 en 44 - 2020.

D. Instemmen met

E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg 

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

10. Uitrol 5G netwerk; motie van de gemeenteraad van Bergen van 29 oktober 2020 en brief 
van B&W van Bergen gericht aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

11. 500 vluchteling-kinderen in Griekenland; motie van de gemeenteraad van Hof van 
Twente van 6 oktober 2020.

G. Ter preadvies/ter voorbereiding van een raadsbeslissing in handen stellen van 
het college
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https://klimaatvalleienveluwe.nl/wp-content/uploads/2020/11/Ruimtelijk-Adaptatie-Plan-ValleiVeluwe-webinar-10-11-20.pdf
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H. Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college

I. Ter bespreking in commissie en raad

J. Gemeenschappelijke regelingen

K. Mededelingen en overige ingekomen stukken

12. Uitnodiging van de Gelderland Academie voor de online training 'Selecteren zonder 
vooroordelen' op 12 december 2020.

Aanmelden kan via:
https://gelderlandacademie.nl/agenda/online-training-selecteren-zonder-
vooroordelen-12-december-2020/

13. Uitnodiging voor de halfjaarlijkse ontmoeting (via Teams) uitvoering masterplan 
Doorwerth op zaterdag 28 november 2020.

De uitnodiging is 23 november jl. via de mail naar u toegezonden.

L. Leesmap
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