
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 27, 2 juli 2020) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Corona-enquête; uitgevoerd onder de achterban van Per Saldo. 
 
2. 2 juli#StopLokaleBezuinigingen. 
 
 Bericht is 29 juni jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
3. “Rutte schaft zich af”; open brief van de heer K. Maas aan de leden van de Tweede 
 Kamer zijnde een kritische beschouwing over zijn bekering tot het belijden van het 
 racisme van Zwarte Piet. 
 
4. Trolley 2.0 voordeligste elektrische oplossing voor Rijnlijn; persbericht van de 
 gemeente Arnhem en de provincie Gelderland van 25 juni 2020. 
 
 Het persbericht is 26 juni jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
5. Nieuwsbrief Regio Arnhem Nijmegen – 24 juni 2020. 
 
6. Beeldspraak – nieuwsbrief van het Gelders Genootschap juni 2020-2. 
 
7. Update corona en sport; brief van wethouder Mulder van 30 juni 2020, gericht aan de 
 sportaanbieders. 
 
 De begeleidende mail en de brief zijn 1 juli jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
8. Instemming met punten ALV VNG Gelderland; mailbericht aan VNG Gelderland van 
 30 juni 2020. 
 
9. Onhoudbare financiële verhoudingen tussen gemeenten en Rijk; afschrift van de brief 
 van B&W van Renkum van 30 juni 2020, gericht aan de Minister van Binnenlandse 
 Zaken en Koninkrijksrelaties. 
 
 Het afschrift van de brief (met bijlagen) is 1 juli jl. via de mail naar u 
 toegezonden. 
 
10. Stop lokale bezuinigingen; afschrift van de brief van de fractie van D66 (mede 
 ondertekend door 27 Gelderse D66-fracties) en gericht aan de fractie van D66 in de 
 Tweede Kamer der Staten Generaal. 
 
 De brief is vandaag via de mail naar u toegezonden. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
11. Covid-19; raadsinformatiebrief van burgemeester Schaap van 29 juni 2020. 
 
 De raadsbrief is 29 juni jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
12. Recreatie en toerisme; brief van het college van B&W van Renkum van 30 juni 2020, 
 zaaknummer  86479. 
 
 De raadsbrief is 30 juni jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst op 
 de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk). 
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13. Dienstverlening; brief van het college van B&W van Renkum van 30 juni 2020 en 
 visual externe servicenormen, zaaknummer 122004. 
 
 De raadsbrief met bijlage is 30 juni jl. via de mail naar u toegezonden en wordt 
 geplaatst op  de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen 
 stuk). 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
14. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week  
 26-2020. 
 
D. Instemmen met 
 
E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg  
 
F. Adhesiebetuiging afkomstig van andere overheden, in principe voor 
 kennisgeving aannemen  
 
15. Motie budgetneutrale overgang naar Omgevingswet; mailbericht van wethouder 
 Wiemer Haagsma en Raadswerkgroep Omgevingswet gemeenteraad 
 Noordoostpolder. 
 
G. Ter preadvies/ter voorbereiding van een raadsbeslissing in handen stellen van 
 het college 
 
H. Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college 
 
16. Petitie leeg de GFT-bak in Renkum in de zomer vaker; via de mail aangeboden door 
 de heer C. Sciarone namens ruim 700 inwoners van de gemeente Renkum. 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
17. Permar; jaarstukken 2019 en memo van het college van B&W van Renkum van  
 26 juni 2020, zaaknummer 120999. 
 
 De stukken zijn 30 juni jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
18. Uitnodiging digitale radenbijeenkomst 6 juli 2020 regionale samenwerking Arnhem - 
 Nijmegen. 
 
 De uitnodiging is 29 juni jl. via de mail naar u toegezonden. Graag aanmelden 
 via: maaike.mulder@connectie.nl 
 
L. Leesmap 
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