Datum

: 19 september 2019 (week 38)

Raadsvergadering : 24 september 2019

Kenmerk

: BW19.00313

Kenmerkcode

:

BW19.00313
*

Onderwerp : Ingekomen stukken en mededelingen.

Voorstel:
Neem, voor zover niet anders voorgesteld, deze ingekomen stukken en mededelingen voor kennisgeving aan.

Rubriek A

Collegebesluiten en mededelingen
A.1.

Brief van burgemeester en wethouders van 19 september 2019 inzake beantwoording vraag
status 5G in gemeente Beuningen. (UI19.07700)

Rubriek B

Lijst van aan de raad gerichte stukken
Ledenbrieven VNG via www.vng.nl
B.1.
B.2.
B.3.
B.4.
B.5.

B.6.

Jaarrekening 2018 van de stichting Dijkmagazijn Beuningen. (IN19.05848)
Algemeen verspreide oproep aan gemeente inzake het 5G netwerk. (IN19.05882)
E-mail van Orange the World van 18 september inzake Orange the World campagne 2019.
(IN19.06028)
E-mail van Milieudefensie van 17 september 2019 inzake lokale zaken in het geding door CETAverdrag. (IN19.06027)
Diverse VNG-Ledenbrieven inzake: Cao ontslagcommissie, openstelling vacatures VNG bestuur
en commissies, Uitwerkingen akkoord Cao gemeenten 2019-2020 – Cao gemeenten vanaf 1 januari 2020 – CAR-UWO 2019 en 2020, Toetsing Klimaatakkoord en uitnodiging voor bijeenkomsten in het land.
E-mail van inwoners met presentatie1 van 18 september 2019 inzake visie op onderneming In
de Kas Winssen . IN . 6

Rubriek C

Lijst van aan de raad gerichte stukken vanuit Gemeenschappelijke Regelingen
Commissie Samenleving
C.1. BVO-DRAN annotatie vergadering van 19 september 2019. (INT19.0663)
Commissie Ruimte

1

Brieven van inwoners zijn vanwege privacygevoelige informatie voor raads- en commissieleden te
raadplegen in de besloten omgeving van het RIS en voor andere geïnteresseerden opvraagbaar bij de
griffie.

C.2. ODRN verzoek wensen en bedenkingen kenbaar te maken op voornemen tot lidmaatschap
werkgeversvereniging. (IN19.05916)
Commissie FAZ
C.3. MGR Tweede kwartaalrapportage 2019 MGR inc. Begrotingswijziging. (IN19.06033)
C.4. MGR ontwerp-Informatieprotocol. (IN19.06034)
C.5. MGR concept-agenda & stukken agenda commissie MGR d.d. 23-9-2019. (IN19.06020, IN19.06021
en IN19.06022)
C.6. Reactie van burgemeester en wethouders op de motie inzake Leisurelands. (UI19.07665)

