
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 46, 16 november 2017) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Experimenteren met het gedoogd telen van wiet; ledenbrief (17/066) van de VNG van 
 10 november 2017. 
 
2. Elektronisch factureren; ledenbrief (17/067) van de VNG van 13 november 2017. 
 
3. Financiële gevolgen regeerakkoord voor gemeenten; ledenbrief (17/068) van de VNG 
 van 14 november 2017. 
 
4. Adviesraad Participatiewet; notulen van de vergadering van 9 oktober 2017. 
 
5. Nieuwsbrief The Economic Board – 13 november 2017. 
 
6. Jongerenraad Renkum; agenda van de vergadering van 21 november 2017. 
 
7. Jongerenraad Renkum; notulen van de vergadering van 24 oktober 2017. 
 
8. ODRA – nieuwsbrief 8 november 2017. 
 
9. Gelderse Natuur en Milieu Federatie – nieuwsbrief 8 november 2017. 
 
10. Biodiversiteit: onze landbouwgrond is zo dood als een pier, weg met het gif; 
 mailbericht van de Stichting Leven met de Aarde van 11 november 2017. 
 
11. Koopovereenkomst Moviera; mailbericht van team ROM van  15 november 2017. 
 
 Het mailbericht is 15 november jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
12. Ambulancezorg in de gemeente Renkum – oktober 2017. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
13. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 45. 
 
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 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
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K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
14. Uitnodiging voor de raadsinformatiebijeenkomst Regio FoodValley op 22 november 
 2017 te Ede. 
 
 De uitnodiging is 10 november jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
15. Uitnodiging voor de Kerstmarkt en Kerstborrel op 21 december 2017 -  gemeentehuis 
 te Oosterbeek. 
 
 De uitnodiging is 10 november jl. via de mail naar u toegezonden. 
 Graag uiterlijk 29 november a.s. aanmelden via g.roseboom@renkum.nl 

16. Raad op Zaterdag – Klaar voor 4 jaar!; 11 november 2017 te Amersfoort, 25 
 november 2017 te Groningen, 2 december 2017 te Venlo en 9 december 2017 te 
 Rotterdam. 
 
17. Bureau Kennis – cursussen november/december 2017. 
 
 Met verwijzing naar de studiemiddag De Omgevingswet voor raadsleden en 
 raadsgriffiers op 19 december 2017 te Amersfoort. 
 
18. Uitnodiging voor de thema-avond “Collegeakkoorden of raadsakkoorden: Formeren, 
 zo kan het ook!” op 6 december 2017 te IJsselstein. 

L. Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
 
19. Betrek jongeren bij de gemeenteraadsverkiezingen!; nieuwsbrief van ProDemos van 
 november 2017. 
 
20. Oproep om drempels voor mensen met een beperking te verlagen!; brief van de 
 verenigingen Sien en KansPlus van 9 november 2017. 
 
21. Manifest versterken samenwerking Sociaal Domein; mailbericht van BETERnu – 
 samenwerken voor zorg van 14 november 2017. 
 
22. Essay ‘Omgevingswet, bewonersinitiatieven en de rol van de lokale politiek’; brief en 
 essay van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) van  
 15 november 2017. 
 
M. Leesmap 
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