Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 21, 23 mei 2019)
A.

Voor kennisgeving aannemen

1.

Gevaarlijke verkeerssituatie Utrechtseweg – Annaweg te Heelsum; brief (gericht aan
GS van Gelderland) van de Bewonersvereniging Doorwerthsestraat e.o. van 16 mei
2019, zaaknummer 97348.

2.

Presentaties gehouden tijdens de raadsinformatiebijeenkomsten op 14 en 16 mei
2019 MGR sociaal domein Centraal Gelderland.

3.

Jongerenraad; notulen van de vergadering van 16 april 2019 en agenda van de
vergadering van 28 mei 2019.

4.

Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten voor VNG bestuur en commissies;
ledenbrief (19/040) van de VNG van 22 mei 2019.

5.

Nieuwsbrief Veluwe-op-1 van 21 mei 2019.

6.

Nieuwsbrief van het Gelders Genootschap – samen de schoonheid vieren nr. 3.

7.

Oprichting werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen
(niet-gemeenten); ledenbrief (19/039) van de VNG van 21 mei 2019.

B.

Raadsbrief/Memo

8.

Brinkweg 10-28 te Renkum; brief van het college van B&W van Renkum van 16 mei
2019, zaaknummer 84500.
De brief is 21 mei 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.

Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week
20-2019.

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

10.

Onderzoek laagfrequent geluid windturbines; mailbericht van 17 mei 2019 met
begeleidende documenten van Dorpsvereniging Filopopers Nieuw-Beijerland.

I.

Ter bespreking in commissie en raad

J.

Gemeenschappelijke regelingen
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K.

Mededelingen en overige ingekomen stukken

11.

Uitnodiging voor de regionale LHBTI bijeenkomst op 6 juni 2019 te Tiel.
Aanmelden kan via:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexHcZndfG-e2hNgLb-Oxfrn3P1LUPEK1ZpQYK_hAr-O82DIg/viewform

L.

Leesmap

12.

VNG Magazine – 19 april 2019, nr. 7.

