
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 43, 26 oktober 2017) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Wmo-adviesraad; notulen van de vergadering van 19 september 2017. 
 
2. Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);  ledenbrief (17/060) van de VNG van  
 24 oktober 2017. 
 
3. Grip op de jeugdzorg; brief en krant ‘We bundelen onze krachten voor kind en gezin’ 
 van Entrea Lindenhout van oktober 2017. 
 
4. Voorstel voor de Groene Helling Renkum; afschrift van de antwoord-brief aan de PRD 
 van het college van B&W van Renkum van 19 oktober 2017, zaaknummer 56057.  
 
 Afdoening van brief A5 van lijst week 24 d.d. 15 juni 2017. 
 
5. WMO Convenant regresrecht tussen VNG (de gemeenten) en de VvV (de 
 verzekeraars); brief van Berlimont CMC Consulting van 23 oktober 2017. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
6. Motie n.a.v. zienswijze aanpak tekort BUIG; brief van het college van B&W van 
 Renkum van 23 oktober 2017, zaaknummer 45944. 
 
 Onder mededeling dat de brief op 25 oktober jl. via de mail naar u is 
 toegezonden en wordt geplaatst op de agenda van de commissie Inwoners 
 (ingekomen stukken – ter kennisname). 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
7. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 42. 
 
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 
 
H. Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college 
 
8. Bestemmingsplan Wolfheze 2017; brief van SRK Rechtsbijstand namens de heer 
 Zeehuisen van 24 oktober 2017. 
 
 De brief is 24 oktober jl. via de mail naar u toegezonden en is betrokken bij de 
 behandeling van het bestemmingsplan Wolfheze 2017 in de vergadering van de 
 raad van 25 oktober jl. 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
9. Uitnodiging voor de themabijeenkomst ‘Gelderse Monitor Wonen en Zorg, hoe staan 
 we ervoor? ‘op 8 november 2017 te Elst. 
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10. Uitnodiging voor VNG Bestuurdersdag en Buitengewone ALV op 1 december 2017 te 
 Nieuwegein. 
 
11. Save the date: Jaarcongres Gelders Energieakkoord – 1 februari 2018 te Nijmegen. 
 
12. Uitnodiging voor de bijeenkomst met als thema “Big Data” op 9 november 2017 te 
 Arnhem. 
 
L. Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
 
13. Aanpak leegstand winkels; brief en brochure van Detailhandel Nederland van  
 23 oktober 2017. 
 
M. Leesmap 
 

  

  

  

 


