
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 12, 23 maart 2017) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Bestemmingsplan ‘Tuin de Lage Oorsprong 2016’onherroepelijk; mailbericht van 
 Team ROM van 21 maart 2017. 
 
2.  Werkgroep Pleegzorg – kadernotitie pleegzorg Centraal Gelderland; mailbericht van 
 het Burgerkrachtcollectief van 20 maart 2017. 
 
3. Advies OR m.b.t. Transitieplan; brief van de OndernemingsRaad Renkum van  
 22 maart 2017. 
 
4. Jongerenraad Renkum; agenda van de vergadering van 21 maart 2017. 
 
5. Nieuw verantwoordingsproces informatieveiligheid; ledenbrief (17/017) van de VNG 
 van 21 maart 2017. 
 
6. Nationaal Raadsledenonderzoek 2017. 
 
7. Aanvulling bezwaar woningbouw Dorrestijnplantsoen; mailbericht van de heer M. van 
 Silfhout van 22 maart 2017. 
 
 Onder mededeling dat het bericht 22 maart jl. via de mail naar u is toegezonden 
 en betrokken kan worden bij de behandeling van agendapunt 7 van de 
 vergadering  van de raad van 29 maart a.s. – stedenbouwkundig en 
 ontwerpbeeldkwaliteitplan en ruimtelijke kaders project Dorrestijnplantsoen. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
8. Dorrestijnplantsoen Heelsum; brief van het college van B&W van Renkum van  
 16 maart 2017, zaaknummer 48722. 
 
 Onder mededeling dat de brief 21 maart jl. via de mail naar u is toegezonden en 
 betrokken kan worden bij de behandeling van agendapunt 7 van de vergadering 
 van de raad van 29 maart a.s. – stedenbouwkundig en ontwerpbeeldkwaliteit-
 plan en ruimtelijke kaders project Dorrestijnplantsoen. 
 
9. Toelichting op de Routekaart Op weg naar een klimaatneutraal 2040 onderdeel 
 Windenergie en bevestiging afspraak over waterkrachtcentrale; brief van het college 
 van B&W van Renkum van 22 maart 2017. 
 
 Onder mededeling dat de brief 22 maart jl. via de mail naar u is toegezonden en 
 betrokken kan worden bij de behandeling van agendapunt 8 van de vergadering 
 van de raad van 29 maart a.s. – Routekaart Op weg naar een klimaatneutraal 
 2040.  
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
10. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 11. 
 
D. Instemmen met 
 
E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg  
 
F. Adhesiebetuiging afkomstig van andere overheden, in principe voor 
 kennisgeving aannemen  
 
G. Ter preadvies/ter voorbereiding van een raadsbeslissing in handen stellen van 
 het college 
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H. Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college 
 
11. Hondenpoep op grasvelden in de gemeente Renkum; brief van mevrouw M.H. van 
 Toorenburg, ontvangen 20 maart 2017, zaaknummer 51095.  
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
12. Rekenkamercommissie van de gemeente Renkum; jaarverslag 2016 en 
 onderzoeksprogramma 2017. 
 
 Het jaarverslag en het onderzoeksprogramma zijn 16 maart jl. via de mail naar u 
 toegezonden en worden geplaatst op de agenda van de commissie 
 Bedrijvigheid (ter kennisname – ingekomen stuk). 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
13. Uitnodiging van het Dorpsplatform Renkum-Heelsum voor de wandeling in het 
 buitengebied op 1 april 2017. 
 
 L. Leesmap  
 
 


