
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 45, 9 november 2017) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Decentralisatie Rijksvaccinatieprogramma naar gemeenten; ledenbrief (17/065) van 
 de VNG van 6 november 2017. 
 
2. Wmo-adviesraad; agenda van de vergadering van 21 november 2017. 
 
3. Actie Baksteen; mailbericht van de heer M. Rowaan van 3 november 2017. 
 
4. Nieuwsbrief van Regio Centraal Gelderland – oktober 2017. 
 
5. Juridische actualiteiten voor de Renkumse raad; mailbericht van de griffie van  
 2 november 2017. 
 
6. a. Begroting 2018; brief van de heer R.M. Ulmann van 12 oktober 2017,  
  zaaknummer 62893; 
 b. Afschrift van de antwoord-brief aan de heer R.M. Ulmann. 
 
 De brief van de heer Ulmann is 7 november jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
7. Per 1 januari 2018 geïndexeerde bedragen van de (onkosten)vergoeding voor 
 politieke ambtsdragers van de gemeenten, wijziging per 1 januari 2017 van de 
 bezoldigingsbedragen voor burgemeesters en wethouders, alsmede wijziging bedrag 
 tegemoetkoming ziektekosten raadsleden; circulaire van het Ministerie van 
 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 november 2017. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
8. Invulling Kindpakket; brief van het college van B&W van Renkum van  
 25 oktober 2017, zaaknummer 49854. 
 
 De brief is 3 november jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst op 
 de agenda van de commissie Inwoners (ter kennisname – ingekomen stuk). 
 
9. Beantwoording Motie Basisinkomen – experimenteren met de Participatiewet; brief 
 van het college van B&W van Renkum van 31 oktober 2017, zaaknummer 57422. 
 
 De brief is 6 november jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst op 
 de agenda van de commissie Inwoners (ter kennisname – ingekomen stuk). 
 
10. Statutenwijziging VNG; brief van het college van B&W van Renkum van 6 november 
 2017, zaaknummer 62229. 
 
 De brief is 7 november jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst op 
 de lijst van de commissie Bedrijvigheid (ter kennisname – ingekomen stuk). 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
11. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 44. 
 
D. Instemmen met 
 
E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg  
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F. Adhesiebetuiging afkomstig van andere overheden, in principe voor 
 kennisgeving aannemen  
 
12. Salaris voorzitter van raad van bestuur BNG; motie van de raad van de gemeente 
 Bergeijk van 31 oktober 2017. 
 
G. Ter preadvies/ter voorbereiding van een raadsbeslissing in handen stellen van 
 het college 
 
H. Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college 
 
13. Klacht over opheffen gymzaal Bram Streeflandweg; brief van Wijkvereniging De 
 Doornenkamp van 4 november 2017, zaaknummer 63175. 
 
 De brief is 6 november jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
14. Uitnodiging Buitengewone ALV en VNG Bestuurdersdag op 1 december 2017 te 
 Nieuwegein. 
 
15. Uitnodiging Over de grens – Gelders Debat op 15 november 2017 te Groesbeek. 
 
16. Uitnodiging workshop Omgevingswet op 20 november 2017 in de raadzaal van het 
 gemeentehuis te Oosterbeek. 
 
 De uitnodiging is 6 november jl. via de mal, naar u toegezonden. 
 Aanmelden via griffie@renkum.nl 

17. Uitnodiging workshop Informatievoorziening Regio Arnhem Nijmegen op 27 en 30 
 november 2017, locatie wordt nog nader bepaald. 
 
 Aanmelden via christiaan.stolk@arnhem.nl 
 
18.  Reminder uitnodiging raadsinformatiebijeenkomst Afbouw Permar & Opbouw lokale 
 uitvoering Participatiewet op 15 november 2017 te Barneveld. 
 
L. Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
 
M. Leesmap 
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