Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 17, 25 april 2019)
A.

Voor kennisgeving aannemen

1.

Klare taal over plan 2 en werkwijze Moviera terrein; mailbericht van mw. T. Borghuis,
mw. M. van der Geest en mw. M. Lub namens de 100 omwonenden van het Moviera
terrein.
Het bericht is op 18 april jl. door betrokkenen rechtstreeks via de mail naar u
toegezonden.

2.

Informatiebrief Centrum Doorwerth – april 2019.
De informatiebrief is 18 april jl. via de mail naar u toegezonden.

3.

Uniformering kaderbrieven GR-en; brief van de raadsgriffier van de gemeente Ede
van 18 april 2019.
De brief wordt voorgelegd aan de RTA-werkgroep Grip op Gemeenschappelijke
Regelingen.

B.

Raadsbrief/Memo

4.

Versterking regionale samenwerking; brief van het college van B&W van Renkum van
18 april 2019.
De raadsbrief is 18 april jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst
op de agenda van een raadscommissie (ter kennisname - ingekomen stuk).

5.

Afspraken sportpark De Waaijenberg; memo van wethouder Mulder van 23 april
2019, zaaknummer 91384.
Memo is 23 april jl. via de mail naar u toegezonden.

C.

Besluitenlijst B&W

6.

Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week
16-2019.

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

7.

Kredietaanvraag nieuwbouw Leerdeel (scholen) Doorwerth; brief van De BasisFluvius
en Stichting PPO de Link van 19 april 2019.
De brief is 24 april jl. via de mail naar u toegezonden en voorgesteld wordt de
brief te betrekken bij de behandeling van de kredietaanvraag (agendapunt 12) in
de raadsvergadering van 1 mei a.s. (vervolg van de raadsvergadering van 24
april).

Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 17, 25 april 2019)
8.

Verkoop voormalig klooster aan de Utrechtseweg te Renkum; brief van 23 april 2019
van de architect/directeur de heer A. Bons van MD2A, zaaknummer 95841.
De brief is 23 april jl. via de mail naar u doorgestuurd.

I.

Ter bespreking in commissie en raad

J.

Gemeenschappelijke regelingen

K.

Mededelingen en overige ingekomen stukken

9.

Uitnodiging voor de regionale avondbijeenkomsten klimaatakkoord op 9 mei 2019 te
Den Bosch, op 14 mei 2019 te Zwolle en op 16 mei 2019 te Utrecht.

10.

Uitnodiging voor de Ondermijningsconferentie op 17 mei 2019 te Arnhem.

11.

Uitnodiging Raad op Zaterdag op 25 mei 2019 te Haarlem.
Aanmelden kan via:
https://vng.azavista.com/delegates/register/5ca4c543-0aec-4b36-ae230559ac110004/0a928f7649

L.

Leesmap

