
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 2, 10 januari 2019) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Airborne herdenking Wolfheze; mailbericht met bijlagen van Dorpsbelang Wolfheze 
 van 7 januari 2019, zaaknummer 88102. 
 
 Bericht met bijlagen is 8 januari jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
2. Jaarverslag 2017-2018 van het Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre. 
 
 Het jaarverslag is 27 december jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
3. Voortgang klimaatakkoord; ledenbrief (18/082) van de VNG van 21 december 2018, 
 zaaknummer 88168. 
 
4. Nieuwsbrief VNG Afdeling Gelderland – december 2018. 
 
5. Raadsledennieuwsbrief VNG – 20 december 2018. 
 
6. Voortgang afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022; ledenbrief 
 (19/001) van de VNG van 7 januari 2019, zaaknummer 88164. 
 
7. Standaardverklaring Baseline Informatiebeveiliging Overheid; ledenbrief (19/002) van 
 de VNG van 7 januari 2019, zaaknummer 88170. 
 
8. Regionale samenwerkingsagenda fiets (etappe 1, netwerkperspectief); mailbericht 
 met bijlage van wethouder Verstand van 27 december 2018. 
 
 Bericht (incl. bijlage) is 27 december jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
9. Arbeidsmarkt-bemiddeling – in beeld blijven werkt – onderwijs regio Arnhem; 
 mailbericht van mevrouw M.B. Rutjes van 20 december 2018. 
 
10. Beeldspraak; nieuwsbrief van het Gelders Genootschap van december 2018. 
 
11. Jongerenraad gemeente Renkum: 
 - notulen vergadering 18 december 2018; 
 - agenda vergadering 22 januari 2019. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
12. Monitoring Regionaal Programma Werklocaties (RPW) regio Arnhem Nijmegen; brief 
 van het college van B&W van Renkum van 14 december 2018, zaaknummer 86479. 
 
 De brief is 20 december jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst 
 op de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk). 
 
13. Voortgang onderzoek keten Informatievoorziening (ICT); brief van het college van 
 B&W van Renkum van 19 december 2018. 
 
 De brief is 20 december jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst 
 op de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk). 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
D. Instemmen met 
 
E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg  
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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 
 
14. Bestemming kerk en dorpshuis De Burcht te Wolfheze; mail van mevrouw E. Ninaber 
 van 7 januari 2019, zaaknummer 88139. 
 
15. Bestuurskrachtmeting Provincie Gelderland; rapport van de commissie 
 bestuurskracht provincie Gelderland en bestuurlijke reactie op het rapport van de 
 Provincie  Gelderland, zaaknummer 87681. 
 
 De griffier brengt het rapport en de bestuurlijke reactie onder de aandacht van 
 het Fractievoorzittersoverleg van 24 januari 2019. 
 
16. Uitrollen 5G-netwerk/slimme lantaarnpalen; mailbericht van mevrouw A. van der Meer 
 van 7 januari 2019. 
 
 Het bericht is via de mail naar u toegezonden en is betrokken bij de raads-
 ontmoeting van 9 januari jl.  
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
17. VGGM; kaderbrief voor het begrotingsjaar 2020,  
 
 De griffier legt de brief voor aan de Agendacommissie i.v.m. het aanbod om een 
 toelichting te komen geven.  
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
18. Save the date – 2e landelijke werkconferentie klimaatakkoord op 14 februari 2019 te 
 Ede. 
  
 Programma volgt naar verwachting half januari 2019. 
 
19. Uitnodiging presentatie belangengroep Indifference op 28 januari 2019 te Doorwerth. 
 
 De uitnodiging is op 8 januari jl. door Mandy Kreuzen naar u toegestuurd. 
 
L. Leesmap 
 
20. Landschap met andere ogen; themanummer van het Gelders Genootschap van 
 december 2018. 
 
 De raadsleden ontvangen een exemplaar van het themanummer via hun 
 postbakje. 
 
 


