
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 39, 26 september 2019) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Nederlandse Vereniging voor Raadsleden; zomerbrief 2019. 
 
2. Concept-startnotitie RES; reactie d.d. 11 september 2019 van het college van B&W 
 van Renkum en gericht aan Regio Arnhem Nijmegen PFO Duurzaamheid, 
 zaaknummer 97715. 
 
3. Pensioenzorgen; brief van de heer L. Elfers, raadslid gemeente Zwolle van  
 15 september 2019, zaaknummer 104726. 
 
4. Zonnevelden Quadenoord; mailbericht d.d. 25 september 2019 met bijlagen van de 
 Voorzitter van Mooi Wageningen, de heer P. Jansen. 
 
 De stukken zijn 25 september jl. via de mail naar u toegezonden en betrokken 
 bij de behandeling van het raadsvoorstel “Verklaring van geen bedenkingen 
 zonnevelden Landgoed Quadenoord” in de raadsvergadering van 25 september 
 jl.  
 
5. Zonnevelden Quadenoord-bespreking zorgpunten en aanbod; brief van de heer  
 W. Guliker namens de drie partners van het Zonneveld Quadenoord. 
 
 De brief is 25 september jl. via de mail naar u toegezonden en betrokken bij de 
 behandeling van het raadsvoorstel “Verklaring van geen bedenkingen 
 zonnevelden  Landgoed Quadenoord” in de raadsvergadering van 25 september 
 jl. 
 
6. Klacht in verband met optreden gemeente in R.O.-zaak; brief van mevrouw B.M. 
 Grubben en de heer P.A.M. Vos de Wael van 25 september 2019, zaaknummer 
 104883. 
 
7. Gelderland Academie; nieuwsbrief september 2019. 
 
8. VNG-reactie op de Rijksbegroting 2020; bijzondere ledenbrief van de VNG van  
 24 september 2019, zaaknummer 104896. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
9. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week  
 37-2019. 
 
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 
 
10. Internetconsulatie m.b.t. Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode; info van Let’s talk 
 About Tech van 23 september 2019. 
 
11. Dienend-leiderschap en 5G; mailbericht van 17 september 2019. 



Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 39, 26 september 2019) 

 

 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
12. Ontwerp-besluit lidmaatschap werkgevers; brief van het Bestuur van De Connectie 
 van 23 september 2019. 
  
 Het college is gevraagd een advies voor te bereiden. 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
13. Vooraankondiging Regionale Raadsbijeenkomsten i.k.v. versterking regionale 
 samenwerking op 21 oktober en 2 december 2019 en op 20 januari 2020. 
 
 De vooraankondiging is 24 september jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
14. Reminder 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 
 
15. Uitnodiging minisymposium klimaatenergie en circulaire economie op 12 november 
 2019 te Uden/Veghel en op 26 november 2019 te Zwolle. 
 
L. Leesmap 
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