
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 1, 5 januari 2017) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Nieuwsjaarwens Burgerkrachtcollectief. 
 
2. Lokaal belastinggebied; ledenbrief (16/095) van de VNG van 22 december 2016. 
 
3. Adviesraad Participatiewet; agenda van de vergadering van 9 januari 2017. 
 
4. Nieuwsbrief Permar – december 2016. 
 
 De nieuwsbrief is 22 december jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
5. Nieuwjaarswens Greenpeace – stroomcontract; mailbericht van de campagneleider 
 Klimaat & Energie van Greenpeace van 3 januari 2017. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
6. Stappenplan overdracht beheer en onderhoud sportparken Wilhelmina en De 
 Bilderberg; brief van het college van B&W van Renkum van 27 december 2016, 
 zaaknummer 46091. 
 
 Onder mededeling dat de brief 4 januari jl. via de mail naar u is toegezonden en 
 wordt geplaatst op de agenda van de vergadering van de commissie Inwoners 
 (ingekomen stuk – ter kennisname). 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
D. Instemmen met 
 
E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg  
 
F. Adhesiebetuiging afkomstig van andere overheden, in principe voor 
 kennisgeving aannemen  
 
7. Motie van de raad van de gemeente Rheden van 20 december 2016 met als 
 onderwerp “Minister beperk je tot het wat” (oproep om de huidige bepalingen van de 
 Gemeentewet over de rekenkamerfunctie te handhaven). 
 
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 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
8. Uitnodiging (zoals die naar de buurtbewoners is gegaan) bewonersavond 
 Geelkerkenkamp – 17 januari 2017. 
 
9. Uitnodiging voor de regionale raadsbijeenkomst over de afbouw Permar/lokale 
 opbouw Wsw op 25 januari 2017 te Wageningen. 
 
 De uitnodiging is 3 januari jl. via de mail naar u toegezonden. Graag aanmelden 
 voor 18 januari a.s. via Jolanda.Verkade@wageningen.nl 
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10. Vooraankondiging conferentie Kansen voor pleegzorg in Centraal Gelderland op  
 2 februari 2017 te Arnhem. 
 
11. Vooraankondiging bijeenkomsten omgaan met bedreiging voor raadsleden op  
 2 februari 2017 te Westervoort en op 15 februari 2017 te Apeldoorn. 
 
 De vooraankondiging is 22 december jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
12. Uitnodiging voor het congres “Digitale Agenda 2020 – Samen Organiseren” op 5 april 
 2017. 
 
 L. Leesmap  
 
 
 


