
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 4, 24 januari 2019) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Modelregelingen rechtspositie college en raad: ledenbrief (19/004) van de VNG van 
 18 januari 2019, zaaknummer 89196. 
 
2. Ontmoeten en verbinden in het Maatjescafé; brief van de PRD van 21 januari 2019, 
 zaaknummer 89305. 
 
3. Opzegging overeenkomst bewegwijzering; brief van het bestuur van CITER van  
 23 januari 2019, zaaknummer 87321. 
 
4. Beeldspraak; nieuwsbrief van het Gelders Genootschap van januari 2019. 
 
5. Raadsinformatiebrief Arbeidsmarktregio FoodValley – 17 januari 2019. 
 
 De raadsinformatiebrief (met bijlagen) is 17 januari jl. via de mail naar u 
 toegezonden.  
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
6. Onderzoeksplan interne audits 2019, art. 213a Gemeentewet; brief van het college 
 van B&W van Renkum van 10 januari 2019. 
 
 De raadsbrief is 17 januari jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
7. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van  
 week 3-2019. 
 
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 
 
8. Verkeersafwikkeling en calamiteitenroute Duitsekampweg/Lindeboomlaan/Van 
 Mesdagweg Wolfheze en ideeën bewoners over ondertunneling spoorwegovergang 
 Wolfheze; brief met bijlagen van de Adviesgroep Verkeersplan Wolfheze van 18 
 januari 2019, zaaknummer 89199.  
 
 De brief met bijlagen is 21 januari jl. via de mail naar u toegestuurd. 
 
9. Bestemming kerk en dorpshuis De Burcht te Wolfheze (zaaknummer 88139): 
 - reactie van Team ROM van 22 januari 2019 op eerdere mail van mevrouw 
  Ninaber van 7 januari 2019 (lijst week 2-2019  – H14); 
 - mailbericht van mevrouw Ninaber van 22 januari 2019 (n.a.v. bericht Team 
  ROM). 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
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K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
10. Uitnodiging informatieavond herontwikkeling Oude Postkantoor op 4 februari 2019 te 
 Oosterbeek. 
 
 De uitnodiging is 23 januari jl. via de mail naar u toegezonden. 
 Graag aanmelden via nieuwbouw@plein46.nl 
 
L. Leesmap 
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