Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 7, 14 februari 2019)
A.

Voor kennisgeving aannemen

1.

Nieuwsbrief Veluwe-op-1 van 7 februari 2019.

2.

Jongerenraad gemeente Renkum:
agenda vergadering 19 februari 2019;
notulen vergadering 22 januari 2019.

3.

Kerk Wolfheze; mailwisseling tussen Team ROM en mevrouw E. Ninaber van
12 februari 2019, zaaknummer 88139.

4.

Herontwikkeling Plein 1946; verslag van de eerste informatieavond van 4 februari
2019 en presentatie van het plan.

B.

Raadsbrief/Memo

5.

Woningbouwplan Boven Heide – Wolfheze; brief van het college van B&W van
Renkum van 30 januari 2019, zaaknummer 89432.
De raadsbrief is 7 februari jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst
op de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk).

6.

Regionaal adviesdocument ‘Toekomst van het doelgroepenvervoer in de regio
Arnhem Nijmegen’; brief van het college van B&W van Renkum van 7 februari 2019,
zaaknummer 61677.
De raadsbrief en het regionaal adviesdocument zijn 7 februari jl. via de mail
naar u toegezonden en worden geplaatst op de agenda van een
raadscommissie.

7.

Uitvoering banenafspraak; memo van het college van B&W van Renkum van
7 februari 2019.
Memo is 7 februari jl. via de mail naar u toegezonden.

8.

Huisvesting Huis van Renkum; brief van het college van B&W van Renkum van
5 februari 2019, zaaknummer 89214.
De raadsbrief is 11 februari jl. via de mail naar u toegezonden en wordt
geplaatst op de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen
stuk).

C.

Besluitenlijst B&W

9.

Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week
6-2019.

D.

Instemmen met

E.

Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg

F.

Adhesiebetuiging afkomstig van andere overheden, in principe voor
kennisgeving aannemen

10.

Kinderpardon; motie van de raad van de gemeente Rheden van 18 december 2018.

Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 7, 14 februari 2019)
G.

Ter preadvies/ter voorbereiding van een raadsbeslissing in handen stellen van
het college

H.

Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college

11.

Verminderen overlast en uitstoot houtkachels, brief/mailbericht van de heer W. Pauw
van 10 februari 2019.
Met verwijzing naar de informatieavond in De Haard te Nijmegen op 20 februari
2019.

12.

Huurwoningen:
mailbericht van de heer F. Muller van 11 februari 2019.
reactie van Team ROM van 12 februari 2019.

I.

Ter bespreking in commissie en raad

J.

Gemeenschappelijke regelingen

K.

Mededelingen en overige ingekomen stukken

13.

Uitnodiging voor het 7e PlattelandsParlement Gelderland op 23 februari 2019 te
Duiven.

14.

Uitnodiging voor de opening van het pop-up plein te Doorwerth op 16 februari 2019 te
Doorwerth.
De uitnodiging is 12 februari jl. via de mail naar u toegezonden.

15.

Uitnodiging voor de bewonersbijeenkomst spooronderdoorgang Wolfheze op
18 februari 2019 te Wolfheze.
De uitnodiging is 12 februari jl. via de mail naar u toegezonden.

16.

Uitnodiging om samen met de carnavalsverenigingen De Dolle Instuivers en De
Dwarsliggers het glas te heffen op het komende carnavalsfeest op 25 februari 2019 in
de raadzaal van het gemeentehuis te Oosterbeek.
De uitnodiging ligt in uw postvakje.

17.

Uitnodiging voor de raadsinformatieavond VGGM op 4 april 2019 te Arnhem.
Indien u aanwezig wilt zijn, wordt u vriendelijk verzocht, in verband met de
logistieke voorbereiding, een mail te sturen naar aanmelden@vggm.nl onder
vermelding van uw naam en de naam van de gemeente.

18.

Informatieavond over houtrook op 20 februari 2019 te Nijmegen.
Met verwijzing naar brief H11.

L.

Leesmap

