
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 5, 31 januari 2019) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Regenbooggemeente; advies van de Jongerenraad gemeente Renkum van  
 28 januari 2019. 
 
 Het advies van de Jongerenraad is 29 januari jl. via de mail naar u toegezonden 
 en kon betrokken worden bij de behandeling van de motie vreemd m.b.t. 
 algehele sociale acceptatie en gelijkwaardige behandeling in de vergadering 
 van de raad van 30 januari jl. 
 
2. Regionale strategie wonen bij de sub regionale Woonagenda’s regio Arnhem-
 Nijmegen. 
 
 Het document is 29 januari jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
3. Bestuursakkoord klimaatadaptatie en aanvullende bestuurlijke afspraken water; 
 ledenbrief (19/007) van de VNG van 28 januari 2019, zaaknummer 89770. 
 
4. 5G Space Appeal en artikel in de Groene; mailbericht van Let’s Talk About Tech van 
 23 januari 2019. 
 
5. Actualiteiten hulpmiddelen Wmo; ledenbrief (19/006) van de VNG van 23 januari 
 2019, zaaknummer 89787. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
6. Kindpakket 2019; brief van het college van B&W van Renkum van 28 januari 2019, 
 zaaknummer 85694. 
 
 De raadsbrief is 29 januari jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst 
 op de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk). 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
7. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week  
 4-2019.  
 
D. Instemmen met 
 
E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg  
 
F. Adhesiebetuiging afkomstig van andere overheden, in principe voor 
 kennisgeving aannemen  
 
8. Maastricht Kinderpardongemeente; motie van de gemeenteraad van Maastricht van 
 15 januari 2019. 
 
G. Ter preadvies/ter voorbereiding van een raadsbeslissing in handen stellen van 
 het college 
 
H. Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college 
 
9. Online informatieverstrekking aanvraag algemene bijstandsuitkering: 
 - memo- ondersteunend advies van Burgerkracht Centraal van 15 januari 2019, 
  zaaknummer 89768; 
 - antwoord van het college van B&W van Renkum van 29 januari 2019. 
 
10. Alliantie Kinderarmoede; toelichting en informatie over de Alliantie Kinderarmoede. 



Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 5, 31 januari 2019) 

 

 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
11. Uitnodiging voor het congres Flexwonen in Gelderland op 21 februari 2019 te 
 Arnhem. 
 
12. Uitnodiging voor de informatiemarkt “Wegwijs, wie, wat, waar in Renkum” op  
 11 februari 2019 te Renkum. 
 
13. Reminder uitnodiging Agenda voor Valentijn op 14 februari 2019 te Arnhem. 
 
 Graag inschrijven via https://www.gelderland.nl/Agenda-voor-Valentijn.  De 
 reminder is 29 januari jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
14. Uitnodiging voor de Kick-off van de klimaattafels op 21 februari 2019 te Renkum. 
 
 De uitnodiging is vandaag via de mail naar u toegezonden. 
 
L. Leesmap 
 
 

https://www.gelderland.nl/Agenda-voor-Valentijn

