
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 41, 12 oktober 2017) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Nieuwsbrief van de VNG afdeling Gelderland – september 2017. 
 
2. Statutenwijziging inzake vaststelling arbeidsvoorwaarden voor de sector gemeenten; 
 ledenbrief (17/056) van de VNG van 6 oktober 2017. 
 
3. Wijzigingen salarisbedragen, WML en IKB Cao Gemeenten 2017-2019; brief van het 
 LOGA van 9 oktober 2017. 
 
4. Wijzigingen CAR-UWO artikelen per 1 januari 2018; brief van het LOGA van  
 9 oktober 2017. 
 
5. Beeldspraak – nieuwsbrief Gelders Genootschap – oktober 2017. 
 
6. Veluwe-op-1 – nieuwsbrief 12 oktober 2017. 
 
7. Wmo-adviesraad; agenda van de vergadering van 17 oktober 2017. 
 
8. Informatie over activiteiten The Economic Board; mailbericht van de 
 bedrijvencontactfunctionaris van Renkum van 9 oktober 2017. 
 
9. Ondermijning en de aankomende gemeenteraadsverkiezingen; mailbericht van de 
 VNG van 10 oktober 2017. 
 
10. Aandacht voor slechtziendheid, ook in de gemeente!; mail van MaculaVereniging van 
 10 oktober 2017. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
11. Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek 2017; brief van het college van B&W van  
 29 september 2017, zaaknummer 53006. 
  
 Onder mededeling dat de brief 5 oktober jl. via de mail naar u is 
 toegezonden en wordt geplaatst op de agenda van de commissie Inwoners 
 (ter kennisname – ingekomen stuk). 
 
12. Voortgang uitvoeringsplan statushouders; brief van het college van B&W van 
 Renkum van 5 oktober 2017, zaaknummer 36140. 
 
 Onder mededeling dat de brief 5 oktober jl. via de mail naar u is 
 toegezonden en wordt geplaatst op de agenda van de commissie Inwoners 
 (ter kennisname – ingekomen stuk). 
 
13. Koersplan Renkum 2020; brief van het college van B&W van Renkum van 4 oktober 
 2017, zaaknummer 61635. 
 
 Onder mededeling dat de brief 9 oktober jl. via de mail naar u is 
 toegezonden en wordt geplaatst op de agenda van de commissie Bedrijvigheid 
 (ter kennisname – ingekomen stuk). 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
14. Besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van B&W van Renkum van de 
 weken 39 en 40. 
 
D. Instemmen met 
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E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg  
 
F. Adhesiebetuiging afkomstig van andere overheden, in principe voor 
 kennisgeving aannemen  
 
15. Motie vlieghoogtes Lelystad Airport, aangenomen door de raad van de gemeente 
 Heerde d.d. 2 oktober 2017. 
 
G. Ter preadvies/ter voorbereiding van een raadsbeslissing in handen stellen van 
 het college 
 
H. Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college 
 
16. Heelsums Beekdal Fontienallee Renkum perceel D734; brief van de heer H. van 
 Oorschot van 2 oktober 2017. 
 
17. Gymzaal Wolfheze; brief van de Vereniging 50+ Sport en Spel van 11 oktober 2017. 
 
18. Realisatie Camuletbeleid; brief van de coöperatie LeLi Holland d.d. 9 oktober 2017. 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
19. Uitnodiging voor de informatieavond Taalhuis Veluwezoom op 21 november 2017 te 
 Oosterbeek. 
 
 De uitnodiging is 9 oktober jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
20. Uitnodiging voor het maatschappelijk gesprek op 26 oktober 2017, tent Europaplein 
 te Renkum. 
 
 De uitnodiging is 9 oktober jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
21. Uitnodiging voor informatieavond over de herontwikkeling van de locatie Willemsen 
 op 12 oktober 2017 te Wolfheze. 
 
 De uitnodiging is 5 oktober jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
22. Reminder cursus Gemeenteraad en Omgevingswet op 31 oktober 2017 te Utrecht. 
 
23. Uitnodiging van Regio Arnhem Nijmegen voor de Regiodag op 15 november 2017 te 
 Nijmegen. 
 
 De uitnodiging is 12 oktober jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
24. Uitnodiging van het Kernteam Fairtrade Renkum voor de thema-avond Eerlijke 
 Kleding op 26 oktober 2017 te Oosterbeek. 
 
L. Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
 
M. Leesmap 
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