
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 49, 5 december 2019) 

 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Woningmarktonderzoek 2019 Arnhem Nijmegen en Blik op Middenhuur. 
 
 De documenten zijn 2 december jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
2. Stand van zaken vergunningsprocedures zonnevelden Quadenoord; mailbericht van 
 Team Beleid van het Ruimtelijk Domein van 4 december 2019. 
 
 Het bericht is 4 december jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
3. Inzicht kosten Horsa project; brief van het college van B&W van Renkum van  
 3 december 2019.  
 
 De raadsbrief is 3 december jl. via de mail naar u toegezonden en wordt 
 geplaatst op de agenda van een raadscommissie (ter  kennisname – ingekomen 
 stuk). 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
4. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van  
 week 48-2019. 
  
D. Instemmen met 
 
E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg  
 
5. Bruidsschat i.v.m. de invoering van de Omgevingswet; mailbericht van het Gelders 
 Genootschap van 2 december 2019.   
 
6. Nulmeting Stenenkruis; rapport en mailbericht van Duurzame SteK van 28 november 
 2019. 
 
F. Adhesiebetuiging afkomstig van andere overheden, in principe voor 
 kennisgeving aannemen  
 
7. Afschaffen verhuurdersheffing; motie van de raad van de gemeente Leeuwarden van 
 13 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 
 
8. BVO-DRAN; aangepaste kaderbrief 2021 d.d. 28 november 2019. 
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K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
9. Uitnodiging om mee te lopen met de Rotary Santa Run op 15 december 2019, 
 aanvang 15.30 uur, start Plein 1946 Oosterbeek. 
 
 Aanmelden kan via oosterbeek.rotarysantarun.nl. 
 Flyer ligt in uw postvakje.  
 
10. Uitnodiging voor de kerstmarkt/jaarafsluiting op 19 december 2019 te Oosterbeek. 
 
 De uitnodiging is 4 december jl. via de mail naar u toegezonden. 
 Aanmelden kan tot woensdag 11 december a.s. 12.00 uur bij 
 g.roseboom@renkum.nl 
 
11. Uitnodiging voor de conferentie “Lokale democratie in beweging” op 6 februari 2020 
 te Arnhem. 
 
12. Uitnodiging Regionale Democratie in Actie-Dagen: 
 - Participatie en de Omgevingswet – 11 december in Roermond; 
 - Inclusieve democratie – 19 december in IJsselstein; 
 - Maatschappelijke initiatieven en de overheid – 10 februari in Leeuwarden. 
 
L. Leesmap 

mailto:g.roseboom@renkum.nl

