Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 34, 22 augustus 2019)
A.

Voor kennisgeving aannemen

1.

Archiefwet, selectielijst en (beperking van) openbaarheid; ledenbrief (19/064) van de
VNG van 20 augustus 2019.

B.

Raadsbrief/Memo

2.

Voortgang centrum Landschap, Kunst en Cultuur, brief van het college van B&W van
Renkum van 20 augustus 2019.
De raadsbrief is 21 augustus jl. via de mail naar u toegezonden en wordt
geplaatst op de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen
stuk).

3.

Kerkgebouwen in de gemeente Renkum; brief van het college van B&W van Renkum
van 19 augustus 2019, zaaknummer 102600.
De raadsbrief en het bijbehorende overzicht zijn 20 augustus jl. via de mail naar
u toegezonden en worden geplaatst op de agenda van een raadscommissie (ter
kennisname – ingekomen stuk).

C.

Besluitenlijst B&W

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

4.

Bezwaar tegen verleende vergunning kappen 3 zomereiken; bezwaarschrift van
15 augustus 2019 van mevrouw M.L. Kemper namens 32 bewoners Beethovenlaan
1 t/m 127 Doorwerth, zaaknummer 102538.

I.

Ter bespreking in commissie en raad

J.

Gemeenschappelijke regelingen

K.

Mededelingen en overige ingekomen stukken

5.

Uitnodiging vergadering Dorpsplatform Oosterbeek op 22 augustus 2019 in De
Klipper te Oosterbeek.
De uitnodiging is 19 augustus jl. via de mail naar u toegezonden.

6.

Uitnodiging Democratie Festival op 30 en 31 augustus 2019 te Nijmegen en reminder
Summer School Democratie op 29 augustus 2019 te Nijmegen.
Uitnodiging/reminder is 20 augustus jl. via de mail naar u toegezonden.
Via https://www.democratiefestival.nu/ kunt u zich opgeven.

Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 34, 22 augustus 2019)
7.

Reminder uitnodiging bijeenkomst Platform Water Vallei en Eem op 5 september
2019 te Amersfoort.
Aanmelden kan via secretariaat@pwve.nl.

L.

Leesmap

