
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 3, 17 januari 2019) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Euregio-verslag van de raadsvergadering van 22 november 2018. 
 
2. Verplaatsing gebouw t.b.v. brandweer en ambulance te Renkum; brief van de PRD 
 van 13 januari 2019. 
 
3. Parenco; reactie gemeente Renkum op persbericht van Parenco van 7 januari 2019. 
 
 De reactie is 10 januari jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
4. Openstelling vacatures VNG-bestuur en –commissies; ledenbrief (19/003) van de 
 VNG van 10 januari 2019. 
 
 Zie ook: 
 https://vng.nl/vacatures-bestuur-en-commissies-vng/overzicht-profielschetsen 
 
5. Bepalen kiesgerechtigden per waterschap; ledenbrief (19/005) van de VNG van  
 15 januari 2019. 
 
6. Jaarverslag 2018 InterGemeentelijk Subsidiebureau G5  Renkum-Arnhem-Rheden-
 Overbetuwe-Lingewaard. 
 
 
 Raadsbrief/Memo 
 
7. Parenco; memo van wethouder Maouche van 10 januari 2019, zaaknummer 82946. 
 
 Memo is 10 januari jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
8. Zienswijzetraject ontwerpbesluit en de geactualiseerde milieueffectrapportage (MER) 
 bij het Luchthavenbesluit, Lelystad Airport; memo van B&W van Renkum van  
 16 januari 2019, zaaknummer 68102. 
 
 Memo is 15 januari jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
9. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week  
 2-2019. 
 
D. Instemmen met 
 
E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg  
 
F. Adhesiebetuiging afkomstig van andere overheden, in principe voor 
 kennisgeving aannemen  
 
10. Kinderpardon; aangenomen motie van de gemeente Meierijstad van 20 december 
 2018. 
 
G. Ter preadvies/ter voorbereiding van een raadsbeslissing in handen stellen van 
 het college 
 
H. Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college 
 
11. Routeplanner Right to Challenge: brief van het Netwerk Right to Challenge van  
 12 januari 2019. 

https://vng.nl/vacatures-bestuur-en-commissies-vng/overzicht-profielschetsen


Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 3, 17 januari 2019) 

 

 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
12. Save the date – Veluwe Congres 2019 op 14 maart 2019 te Apeldoorn. 
 
13. Uitnodiging vergadering Dorpsplatform Renkum-Heelsum op 21 januari 2019 te  
 Renkum. 
 
14. Uitnodiging Dag voor Valentijn: Energietransitie als onderdeel van de verbetering van 
 woonwijken in Gelderland op 14 februari 2019 te Arnhem. 
 
 Via https://www.gelderland.nl/Agenda-voor-Valentijn kunt u het volledige 
 programma inzien en kunt u zich aanmelden. 
 
L. Leesmap 
 
 

https://www.gelderland.nl/Agenda-voor-Valentijn

