
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 48, 28 november 2019) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Lelystad (Airport) verdient een beter plan – informatie over de Hackathon Lelystad op 
 8 februari 2020. 
 
2. Alzheimer Café Regio Renkum - nieuw seizoensprogramma 2020. 
 
3. Samen de schoonheid vieren; nieuwsbrief van het Gelders Genootschap van  
 21 november 2019. 
 
4. Moviera-artikel De Gelderlander; reactie van het college van B&W van Renkum, 
 gericht aan mw. Van Eijndhoven, bestuurder van de Stichting Moviera d.d.  
 15 november 2019, zaaknummers 93168/107994. 
 
 De reactie is 21 november jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
5. Herfstbrief 2019 van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. 
 
6. Totaalpakket moties, preadviezen en brieven Buitengewone ALV 29 november 2019; 
 ledenbrief (19/101) van de VNG van 27 november 2019. 
 
7. Handhavingsverzoek grondverzet Geelkerkenkamp; brief van de heer A.M.J. 
 Schoenmaeckers van 25 november 2019 namens een aantal aan/omwonenden. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
8. Amendementen begroting 2020; brief van het college van B&W van Renkum van  
 12 november 2019, zaaknummer 97281. 
 
 De raadsbrief is 27 november jl. via de mail naar u toegezonden en wordt 
 geplaatst op de agenda van een raadscommissie (ter kennisname). 
 
9. Klimaatakkoord Renkum verduurzaamt samen; memo van het college van B&W van 
 Renkum van 22 november 2019. 
 
 Memo is van 25 november jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
10. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van  
 week 47-2019. 
  
D. Instemmen met 
 
E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg  
 
F. Adhesiebetuiging afkomstig van andere overheden, in principe voor 
 kennisgeving aannemen  
 
11. Financiële problemen door de Rijksoverheid; motie van de raad van de gemeente 
 Bergen op Zoom van 12 november 2019.  
 
12. Gemeentefonds, Trap op trap af; motie van de raad van de gemeente Pijnacker-
 Nootdorp van 21 november 2019 en brief van het college van B&W van Pijnacker-
 Nootdorp van 26 november 2019. 
 
13. Ontwikkeling gemeentefonds; motie van de raad van de gemeente Grave van  
 5 november 2019. 
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14. Compensatie extra kosten invoering abonnementstarief WMO-voorzieningen; motie 
 van de raad van de gemeente Grave van 5 november 2019. 
 
G. Ter preadvies/ter voorbereiding van een raadsbeslissing in handen stellen van 
 het college 
 
H. Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college 
 
15. Straling en gezondheid; brief van de Stichting ElektroHyperSensitiviteit (EHS) van  
 25 november 2019. 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
16. BVO-DRAN; kaderbrief 2021 d.d. 21 oktober 2019. 
 
17. BVO-DRAN; raadsinformatiebrief m.b.t. aanbestedingen. 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
18. Reminder uitnodiging regionale klimaattop op 6 december 2019 te Apeldoorn. 
 
19. Uitnodiging voor de nieuwjaarsontmoeting van de Provincie Gelderland op 7 januari 
 2020 te Arnhem.  
 
L. Leesmap 
 
 
 


