Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 26, 27 juni 2019)
A.

Voor kennisgeving aannemen

1.

Mogelijke wijziging m.b.t. VVE-aanbod; afschrift van de antwoorden aan mevrouw
A. Jung van KC De Sterren, zaaknummer 99131.
De antwoorden op de vragen zijn 24 juni jl. via de mail naar u toegezonden en
zijn betrokken bij de behandeling van de Perspectiefnota 2019-2023 in de
vergadering van de raad van 26 juni jl.

2.

Nadere uitwerking Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel;
brief van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden van 26 juni 2019.

3.

Renkum zonder bieb, dat kan echt niet! – nagekomen handtekeningen petitie.
In de raadsvergadering van 26 juni jl. is melding gedaan van de 3469 ontvangen
handtekeningen.

4.

Rapportage Leefbaarheid Gemeente Renkum, kwartaal 4, 2018.
De rapportage is 25 juni jl. via de mail naar u toegezonden.

B.

Raadsbrief/Memo

C.

Besluitenlijst B&W

5.

Besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van B&W van Renkum van de
weken 23 en 24-2019.

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.

Bezwaar tegen betaald parkeren en stopzetten subsidie bibliotheek; brief van de
Ondernemersvereniging Renkum Centrum van 21 juni 2019.
De brief is 24 juni jl. via de mail naar u toegezonden en is betrokken bij de
behandeling van de Perspectiefnota 2019-2023 in de vergadering van de raad
van 26 juni jl.

I.

Ter bespreking in commissie en raad

J.

Gemeenschappelijke regelingen

K.

Mededelingen en overige ingekomen stukken

7.

Uitnodiging voor de informatieavond op 28 juni 2019 m.b.t. bestemmingsplan manege
Valkenburglaan 1 te Oosterbeek in de Concertzaal te Oosterbeek.
De uitnodiging is 26 juni jl. via de mail naar u toegezonden.

Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 26, 27 juni 2019)
8.

LandGOEDfestival in Tuin de Lage Oorsprong van 28 t/m 30 juni 2019.
Informatie m.b.t. het festival is 25 juni jl. via de mail naar u toegezonden.

L.

Leesmap

9.

Gezondheid Actueel – digitale magazine – juni 2019.
De begeleidende mail is 25 juni jl. naar u toegezonden en via
https://gezondheid.ccreader.nl/editie/2021 kunt u het magazine inzien.

10.

VNG magazine – 21 juni 2019.

