
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 11, 16 maart 2017) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Wijziging Modelverordening leges; ledenbrief (17/003) van de VNG van 8 maart 2017.  
 
 De VNG heeft juiste bijlage bij ledenbrief toegestuurd. 
 
2.  Schaarse Vergunningen; ledenbrief (17/012) van de VNG van 7 maart 2017. 
 
3. Aanpassing modelverordening Wmo n.a.v. wijziging uitvoeringsbesluit Wmo; 
 ledenbrief (17/013) van de VNG van 8 maart 2017. 
 
4. Vacatures VNG-bestuur en commissies voorjaar 2017; ledenbrief (17/014) van de 
 VNG van 9 maart 2017. 
 
5. FLO-overgangsrecht: wijziging leeftijdsafhankelijke factoren: brief van het LOGA van 
 10 maart 2017 (17/015). 
 
6. Aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren; brief van het 
 LOGA van 10 maart 2017 (17/016). 
 
7. Dutch Child Center; nieuwsbrief maart 2017. 
 
8. Adviesraad Participatiewet; jaarverslag 2016. 
 
9. Wmo-adviesraad; jaarverslag 2016. 
 
10. Nieuwbouwplannen Dorrestijnplantsoen; brief van een aantal omwonenden van  
 12 maart 2017. 
 
 Onder mededeling dat de brief 13 maart jl. via de mail naar u is toegezonden en 
 betrokken kan worden bij de behandeling van het voorstel m.b.t. het 
 Dorrestijnplantsoen (commissie Leefomgeving 14 maart jl. en vergadering raad 
 29 maart a.s.) 
 
11. Presentaties themabijeenkomst Flexibele woningbouwprogrammering – 22 februari 
 2017. 
 
12. Kringloopwinkel Jan Splinter gaat verhuizen; persbericht 9 maart 2017. 
 
13. Wmo-adviesraad; notulen van de vergadering van 14 februari 2017. 
 
14. Agnes Schaap nieuwe burgemeester Renkum; persbericht van de Provincie 
 Gelderland van 15 maart 2017. 
 
 Her persbericht is 15 maart jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
15. Sociaal Plan Permar WS en Permar Energiek B.V. en begeleidende mail van de 
 Algemeen directeur Permar van 15 maart 2017. 
 
 Het sociaal plan is 15 maart jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
16. Faillissement ’t Venster en opheffen geheimhouding; brief van het college van B&W 
 van Renkum van 14 maart 2017, zaaknummer 50666-2. 
 
 Onder mededeling dat de brief wordt geplaatst op de agenda van de commissie 
 Inwoners (ter kennisname - ingekomen stuk). 
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C. Besluitenlijst B&W 
 
17. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 10. 
 
D. Instemmen met 
 
E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg  
 
F. Adhesiebetuiging afkomstig van andere overheden, in principe voor 
 kennisgeving aannemen  
 
18. Uitvoeringsproblemen t.a.v. het duurzaamheidsaspect bij het doelgroepenvervoer; 
 motie van de raad van de gemeente Mook en Middelaar van 23 februari 2017. 
 
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 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
19. Vooraankondiging regionale bijeenkomst ‘Ambulancezorg, een kijkje in de keuken’. 
 
 Belangstellenden kunnen zich t/m 23 maart a.s. aanmelden bij Ingrid Homan
 i.homan@renkum.nl 
 Nadere info (o.a. datum) volgt z.s.m. 
 
20. Uitnodiging congres Veluwe Verbindt op 27 maart 2017 te Ede. 
 
21. Vooraankondiging uitnodiging symposium Kinderen, langdurig in armoede op 11 mei 
 2017 te Arnhem. 
 
 L. Leesmap  
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