
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 46, 14 november 2019) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1.  Reizigers meer tevreden over Avan; persbericht van de Regio Arnhem Nijmegen van 
 11 november 2019. 
  
 Het persbericht is 11 november jl. via de mail naar u toegestuurd. 
 
2. The Economic Board – nieuwsbrief november 2019. 
 
3. Snelheidsreductie op snelwegen regio Arnhem Nijmegen; brief van de Regio Arnhem 
 Nijmegen, gericht aan het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat van 8 november 
 2019. 
 
 De brief is 11 november jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
4. Terugblik 1e radenbijeenkomst “Toekomst van regionale samenwerking” van de Regio 
 Arnhem Nijmegen. 
 
 Het document is 7 november jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
5. Arbeidsvoorwaarden voor de onderkant van de arbeidsmarkt: geactualiseerd 
 gemeentelijk standpunt; ledenbrief (19/094) van de VNG van 6 november 2019. 
 
6. Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten vacatures VNG bestuur en commissies; 
 ledenbrief (19/097) van de VNG van 13 november 2019. 
 
7. VNG ledenbrief mobiliteit; brief van de VNG van 13 november 2019. 
 
8. Samenwerking gemeenten – zorgverzekeraars; ledenbrief (19/096) van de VNG van 
 12 november 2019. 
 
9. Handhavingsverzoek grondverzet Geelkerkenkamp (2); bezwaar van de Vereniging 
 Vijf Dorpen in ’t Groen van 12 november 2019, zaaknummer 105961. 
 
10. Jongerenraad gemeente Renkum; verslag van de vergadering van 22 oktober 2019 
 en agenda van de vergadering van 19 november 2019. 
 
11. - Nadere informatie bij BALV-agendapunten 8b Jaarplan GGU en 9 Principes 
  Digitale Samenleving – mailbericht van de VNG van 12 november 2019; 
 - Bijlage bij de ledenbrief over de Principes voor de Digitale Samenleving – 
  ledenbrief (19/091) van de VNG. 
 
12. Programma duurzame Mobiliteit & Bereikbaarheid; mailbericht van de Regio Arnhem 
 Nijmegen van 12 november 2019. 
 
 Het bericht is 12 november jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
13. Informatiebrief Centrum Doorwerth – november 2019. 
 
14. Onderzoeksopdracht aan Oogstfonds; verzoek van de Vereniging Stadswerk 
 Nederland de brief van de Stichting Oogstfonds onder uw aandacht te brengen. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
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C. Besluitenlijst B&W 
 
15. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van  
 week 45-2019. 
  
D. Instemmen met 
 
E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg  
 
F. Adhesiebetuiging afkomstig van andere overheden, in principe voor 
 kennisgeving aannemen  
 
16. Samen trap-op trap-af; door de raad van de gemeente Duiven aangenomen motie 
 van 12 november 2019. 
 
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 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
17. Reminder uitnodiging voor de Buitengewone ALV en VNG Bestuurdersdag op  
 29 november 2019 te Nieuwegein. 
 
18. Uitnodiging voor de informatieavond over het zonne-energie project Zonneveld 
 Quadenoord  op 14 november 2019 in Doelum te Renkum. 
 
 De uitnodiging is 11 november jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
19. Vooraankondiging 2e radenbijeenkomst – 2 december 2019. 
 Nadere info volgt. 
 
20. Reminder Toiletsymposium  op 21 november 2019 te Amersfoort. 
 
L. Leesmap 
 
21. VNG Magazine – 8 november 2019. 
 
 


