
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 37, 12 september 2019) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Beleid ruimtelijke ordening; mail met bijlage van de heer A.M.J. Schoenmaeckers van 
 9 september 2019. 
 
2. Jongerenraad; agenda van de vergadering van 17 september 2019. 
 
3. Zonnevelden Landgoed Quadenoord; brief van Vijf Dorpen in ’t Groen en Vereniging 
 Mooi Wageningen van 8 september 2019, zaaknummer 103850. 
 
 De brief is 9 september jl. via de mail naar u toegezonden en is betrokken bij de 
 behandeling van het voorstel “Verklaring van geen bedenkingen 
 zonnevelden Landgoed Quadenoord”. 
 
4. Zonnevelden Landgoed Quadenoord; mailbericht van de heer E. Lovink van  
 6 september 2019, zaaknummer 103841. 
 
 Het bericht is 9 september jl. via de mail naar u toegezonden en is betrokken bij 
 de behandeling van het voorstel “Verklaring van geen bedenkingen zonne- 
 velden Landgoed Quadenoord”. 
 
5. Nieuwe afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022; ledenbrief (19/066) 
 van de VNG van 6 september 2019, zaaknummer 103827. 
 
6.  Poster integraal overzicht informatievoorziening Omgevingswet; nieuwsbrief van 
 Native Consulting van 5 september 2019. 
 
7. Nationale Sportweek van 20 september t/m 29 september 2019; mailbericht  van het 
 Sport- en Beweegteam van 5 september 2019. 
 
 Het bericht is 5 september jl. via de mail naar u toegezonden. Het  
 programmaboekje en de sportweekkrant liggen voor u klaar bij de postvakjes 
 bij het griffiesecretariaat.  
 
8. Verhouding ambtsgebed en beginsel scheiding kerk en staat; brief van het Ministerie 
 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 augustus 2019, zaaknummer 
 103846. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
9. LOC Doorwerth; brief van het college van B&W van Renkum van 10 september 2019 
 en eindrapportage LOC Doorwerth van Tien Organisatieadvies. 
 
 De raadsbrief is via de mail naar u toegezonden en is betrokken bij de 
 bespreking van de Poort van Doorwerth in de raadscommissie van  
 11 september jl. 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
10. Besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van B&W van Renkum van 
 de weken 35 en 36 - 2019.  
  
D. Instemmen met 
 
E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg  
 
F. Adhesiebetuiging afkomstig van andere overheden, in principe voor 
 kennisgeving aannemen  
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G. Ter preadvies/ter voorbereiding van een raadsbeslissing in handen stellen van 
 het college 
 
H. Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college 
 
11. Telecomwet/5G; mailbericht met bijlage van de heer E. Möller van 9 september 2019.  
 
12. Risicoanalyse 5G; mailbericht met bijlage van Welmoed van 9 september 2019. 
 
13. Brandbrief geschreven door de burgemeester van Maastricht inzake verplichting voor 
 gemeenten bij uitrol 5G; brief van S.W. Slegers van 6 september 2019, zaaknummer 
 103755. 
 
14. Elementen voor een maatschappelijke risico-analyse betreffende 5G; brief van S.W. 
 Slegers van 6 september 2019, zaaknummer 103757. 
 
15. Bezorgd over volksgezondheid, 5G-netwerk, invoering telecomwet, aansprakelijkheid; 
 brief met bijlage van de heer R. Slager van 4 september 2019. 
 
16. Zorgen over onze gezondheid; mailbericht van de familie Luttmer van 6 september 
 2019.    
 
17. Voortbestaan Sportvereniging Wodanseck Wolfheze; brief van het bestuur van Sv 
 Wodanseck van 9 september 2019, zaaknummer 103636. 
 
18. Mogelijkheden en onmogelijkheden van verplaatsing bibliotheek Renkum naar 
 Doelum; brief van mevrouw A. de Bondt, Manager Doelum namens het bestuur van 
 Beheerstichting multifunctioneel centrum Renkum  van 4 september 2019, 
 zaaknummer 103848. 
 
 Onder mededeling dat het college de brief meeneemt bij de voorbereiding van 
 de begroting. 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
19. Uitnodiging Landelijke Werkconferentie Klimaatakkoord op 8 oktober 2019 te 
 Nieuwegein. 
 
 Aanmelden kan via:  
 https://vng.azavista.com/delegates/register/5d4a81c0-60d0-4935-8c74-
 06410a1c0608/b9cccb93c6/5d4a81c0-7ac0-4ed3-a7be-06410a1c0608 
 

L. Leesmap 
 
 

https://vng.azavista.com/delegates/register/5d4a81c0-60d0-4935-8c74-06410a1c0608/b9cccb93c6/5d4a81c0-7ac0-4ed3-a7be-06410a1c0608
https://vng.azavista.com/delegates/register/5d4a81c0-60d0-4935-8c74-06410a1c0608/b9cccb93c6/5d4a81c0-7ac0-4ed3-a7be-06410a1c0608

