
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 47, 23 november 2017) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Ramp op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba: bijdragen gemeenten; brief van de 
 VNG van 21 november 2017. 
 
2. Activering quotumregeling banenafspraak; ledenbrief (17/069) van de VNG van  
 16 november 2017. 
 
3. Wijziging CAR-artikel per 1 januari 2018 (2); brief van het LOGA van 20 november 
 2017. 
 
4. Derde jaar WW; brief van het LOGA van 20 november 2017. 
 
5. MFC Doelum – nieuwsbrief november 2017. 
 
6. Feestmaanden; afschrift van de antwoord-brief van het college van B&W van 
 Renkum en gericht aan Detailhandel Nederland van 2 november 2017, zaaknummer 
 62521. 
 
 Afdoening van brief A8 van week 40 d.d. 5 oktober 2017. 
 
7. Beeldspraak – nieuwsbrief van het Gelders Genootschap van 16 november 2017. 
 
8. Eindrapport onderzoek werkgeversfunctie van Raadslid.NU – november 2017. 
 
 Het eindrapport wordt op het eerstvolgende overleg van de 
 Werkgeverscommissie geplaatst. 
 
9. Wmo-adviesraad; notulen van de vergadering van 17 oktober 2017. 
 
10. Bezwaar tegen datum referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten; 
 afschrift van de brief van de raad van de gemeente Apeldoorn en gericht aan de 
 voorzitter van de Referendumcommissie van 8 november 2017. 
 
 De griffier neemt de brief mee naar het Fractievoorzittersoverleg van 
 hedenavond. 
 
11. Reactie op interne audit; afschrift van de brief van de Inspectie Gezondheidszorg en 
 Jeugd van 13 november 2017 en gericht aan Veilig Thuis Gelderland Midden. 
 
12. Herbeoordeling twaalf Veilig Thuis organisaties; brief van de Inspectie 
 Gezondheidszorg en Jeugd van 17 november 2017 en gericht aan het college van 
 B&W van Renkum. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
13. Wegenonderhoud 2018; brief van het college van B&W van 21 november 2017. 
 
 De brief is 21 november jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst 
 op de agenda van de commissie Leefomgeving (ter kennisname – ingekomen 
 stuk). 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
14. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 46. 
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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 
 
15. Agrobosbouw en het klimaatverbond; brief van Coöperatie Agrobosbouw NL  van  
 21 november 2017. 
 
 Afschrift van de antwoord-brief wordt ter kennisname naar de raad gestuurd. 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
16. Plan van Aanpak RTA-werkgroep Toerisme – november 2017. 
 
 Onder mededeling dat het Plan van Aanpak wordt geplaatst op de agenda van 
 de commissie Bedrijvigheid (ter kennisname – ingekomen stuk). 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
17. Berichtgeving m.b.t. begrotingsprocedure Modulaire Gemeenschappelijke Regeling 
 Sociaal Domein Centraal Gelderland, 21 november 2017. 
 
18. Raadsinformatiebrief Afbouw Permar & Opbouw lokale uitvoering Participatiewet –  
 16 november 2017. 
 
 De raadsinformatiebrief is 16 november jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
19. Uitnodiging voor de officiële uitnodiging van MFC Doelum op 25 november 2017 te 
 Renkum. 
 
 De uitnodiging is 16 november jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
20. Workshop omgaan met agressie, ondermijning en integriteit op 1 december 2017 te 
 Almelo. 
 
21. Uitnodiging Nationaal Congres VN Verdrag voor rechten van personen met een 
 handicap op 29 november 2017 te Utrecht. 
 
22. Uitnodiging voor de vergadering van het Dorpsplatform Renkum-Heelsum op  
 28 november 2017 te Renkum. 
 
23. Reminder uitnodiging workshop Informatievoorziening Regio Arnhem Nijmegen op  
 27 november 2017 te Beuningen en op 30 november 2017 te Westervoort. 
 
 Aanmelden via christiaan.stolk@arnhem.nl 
 Reminder is 17 november jl. via de mail naar u toegezonden. 

mailto:christiaan.stolk@arnhem.nl
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L. Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
 
M. Leesmap 
 

  

  

  

 


