
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 41, 11 oktober 2018) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Ontwikkelingskansen gebied Don Boscoweg/Groeneweg te Renkum; brief van de 
 PRD van 5 oktober 2018. 
 
2. Motie Smurfit Kappa Parenco; brief van de raad van de gemeente Renkum aan 
 Provinciale Staten van Gelderland van 3 oktober 2018, zaaknummer 83050. 
 
 De brief en de raadsbreed aangenomen motie m.b.t. Smurfit Kappa Parenco zijn 
 9 oktober jl. gestuurd naar: 
  - Provinciale Staten van Gelderland met het verzoek deze onder de  
  aandacht te brengen van de Statenfracties; 
 - Directie van Parenco (in de begeleidende mail wordt vermeld dat de 
  beide documenten zijn verstuurd naar de Statenfracties); 
 - BOP (in de begeleidende mail wordt vermeld dat de beide documenten 
  zijn verstuurd naar de Statenfracties en wordt verzocht de betrokkenen 
  bij de BOP hierover in kennis te stellen). 
 
3. Terugblik Kennissessie Soepel transformeren door adequaat organiseren van  
 26 september 2018. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
4. Airborneregio, brief van het college van B&W van Renkum van 9 oktober 2018. 
 
 De brief is 10 oktober jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst op 
 de agenda van de raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk). 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
5. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 40. 
 
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 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
6. Permar WS liquidatie-monitor 2018-1. 
 
 Memo van het college van B&W van Renkum van 5 oktober 2018 en de 
 liquidatiemonitor 2018-1 worden geplaatst op de agenda van de 
 raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk). 
 
7. Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 Bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie; 
 reactie d.d. 4 oktober 2018 van het bestuur van De Connectie op de zienswijzen van 
 de gemeenteraden van Arnhem, Renkum en Rheden, zaaknummer 78773. 
 
 De reactie wordt geplaatst op de agenda van de raadscommissie (ter 
 kennisname – ingekomen stuk). 
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J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
8. Uitnodiging voor de regionale avond over samenwerking op 3 december 2018 te De 
 Steeg. 
 
 De uitnodiging is 9 oktober jl. via de mail naar u toegezonden, inschrijven kan 
 via de  website:  
 https://www.gelderlandacademie.nl/agenda/grip-opsamenwerking-rheden/ 
 
9. Uitnodiging Dag van de Digitale Duurzaamheid 2018 op 13 november 2018 te 
 Utrecht. 
 
 De uitnodiging is 10 oktober jl. via de mail naar u toegezonden. 
  
L. Leesmap 
 
 

https://www.gelderlandacademie.nl/agenda/grip-opsamenwerking-rheden/

