
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 8, 21 februari 2019) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Gelders Genootschap – 100 jaar – samen de schoonheid vieren (excursies, 
 kennisdag en jubileumfeest). 
 
2. De Frisse Lente Wolfheze Kalender van Dorpsbelang Wolfheze.  
 
 De kalender is 19 februari jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
3. Kennispunt als hulp voor lokale politieke partijen van start; mailbericht van 20 februari 
 2019. 
 
 In te zien via 
 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/02/18/kennispunt-als-hulp- 
 voor-lokale-politieke-partijen-van-start 
 
4. Platform Water Vallei en Eem; interne nieuwsbrief – februari 2019. 
 
5. Kick-off klimaattafels  21 februari 2019 – wijziging locatie: Concertzaal te 
 Oosterbeek. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
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 
 
6. De Connectie; definitieve jaarstukken 2017. 
 
 De stukken worden geplaatst op de agenda van een raadscommissie via de 
 Agendacommissie van 20 maart a.s. 
 
7. Accountantscontrole 2018 De Connectie; brief van het bestuur van De Connectie van 
 1 februari 2019. 
 
 De brief wordt geagendeerd voor de Agendacommissie van 20 maart a.s.  
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
8. Uitnodiging Veluwe Congres 2019 op 14 maart 2019 te Apeldoorn. 
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9. Uitnodiging voor het werkbezoek aan de Afvalcombinatie De Vallei (ACV) in Ede op  
 6 maart 2019. 
 
 De uitnodiging is 18 februari jl. via de mail naar u toegezonden. Graag voor  
 28 februari a.s. aan griffie@renkum.nl doorgeven of u wel/niet van de 
 uitnodiging gebruik maakt. 
 
10. Save the date – Grand tour Gelders Arcadië – 29 maart 2019. 
 
L. Leesmap 
 
11. Venster – kwartaalblad van de Stichting Oude Gelderse kerken, nummer 1-2019. 
 
12. VNG magazine – 8 februari 2019, nummer 2. 
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