
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 26, 25 juni 2020) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. VNG Jaarverslag 2019. 
 
2. Gelderland Academie – nieuwsbrief COVID-19 special - juni 2020. 
 
 De nieuwsbrief is 18 juni jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
3. Hogenkampseweg te Renkum - bericht over maatregelen om verkeer in goede banen 
 te leiden in de schoolomgeving. 
 
 Het bericht is 18 juni jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
4. Samenwerkingsverklaring tussen kerngroep centrum Doorwerth en gemeente 
 Renkum. 
 
 De samenwerkingsverklaring is 18 juni jl. ter informatie via de mail naar u 
 toegezonden. 
 
5. Zonnevelden Quadenoord; persbericht provincie, besluitenlijst GS over stand van 
 zaken gesprekken en begeleidende mail team Beleid van het Ruimtelijk Domein. 
 
 De informatie is 24 juni jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
6. Diverse onderwerpen; brief van de PRD, gericht aan alle leden van de Tweede kamer 
 der Staten-Generaal van 21 juni 2020. 
 
7. Stop verhuurderheffing; brief van de heer E. Angenent, Directeur Bestuurder van 
 Vivare van 24 juni 2020. 
 
 Desgewenst kunt u zelf actie ondernemen. 
 
8. Platform Water Vallei en Eem; interne nieuwsbrief juni 2020.  
 
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  
 
9. Behoud lokale rekenkamercommissie; motie van de raad van de gemeente Edam-
 Volendam van 28 mei 2020. 
 
G. Ter preadvies/ter voorbereiding van een raadsbeslissing in handen stellen van 
 het college 
 
H. Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college 
 
10. Voortgang actie “Stop de begrotingserosie”; mailbericht met bijlagen van de 
 Rekeningencommissie van de gemeente Enschede van 24 juni 2020. 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
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J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
11. Reminder uitnodiging webinar VGGM m.b.t. 5G op 29 juni 2020. 
 
L. Leesmap 
 
12. Venster – kwartaalblad van de Stichting Oude Gelderse Kerken, nummer 2-2020. 
 
 
 


