
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 9, 28 februari 2019) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Zienswijzen Ontwerpbesluit tot wijziging van het luchthavenbesluit Lelystad en de 
 onderliggende (geactualiseerde) milieueffectrapportage (MER) zoals verzonden naar 
 het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zaaknummer 89104. 
 
 De definitieve zienswijzen zijn 25 februari jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
2. Veluwe-op-1; nieuwsbrief van 27 februari 2019. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
3. Resultaten onderzoeken naar ICT – De Connectie; brief van het college van B&W 
 van Renkum van 27 februari 2019. 
 
 De raadsbrief is 27 februari jl. via de mail naar u toegezonden en wordt 
 geplaatst op de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen 
 stuk). 
 
4. Stand van zaken en planning nieuwe Nota Wonen; memo van B&W van Renkum van 
 25 februari 2019. 
 
 Memo is 26 februari jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
5. Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Renkum van week 8-2019. 
 
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 
 
6. Mailbericht van 26 februari 2019 van de heer T. Derks – Recreatieondernemer 
 BillyBird Facilities m.b.t.: 
 - tankstation en gemeentelijk beleid inzake energietransitie;  
 - locatie voor recreatiepark gevraagd. 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
7. Ter informatie - openbare algemene bestuursvergadering van de Permar op 20 maart 
 2019.  
 

Uitnodiging is 25 februari jl. via de mail naar u toegezonden, graag aanmelden 
 door een mail te sturen naar claudia.dekkers@ede.nl 
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8. Klimaatadaptatiebijeenkomst Gelderland Academie voor raadsleden op 15 maart 
 2019 te Ede.  
 
 Voor meer info zie  

https://www.gelderlandacademie.nl/agenda/klimaatadaptatie-ede/ 
 
9. Uitnodiging Symposium Blik op samenspel op 28 maart 2019 te Nieuwegein. 
 
L. Leesmap 
 
 
 
 
 


