
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 3, 19 januari 2017) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Ledenraadpleging – uitgangspunten Cao Gemeenten 2017 e.v.; ledenbrief (17/002) 
 van de VNG van 13 januari 2017. 
 
2. Toegankelijkheid stuweiland Driel; brief van de voorzitter van IVN afd. Zuidwest 
 Veluwezoom namens een aantal maatschappelijke organisaties in de gemeente 
 Renkum en omgeving, gericht aan de heer J. van Baal, wethouder van de gemeente 
 Overbetuwe d.d. 15 januari 2017. 
 
3. Plannen Mariëndaal; reactie van het bestuur stichting ZOOM van 16 januari 2017. 
 
4. Wmo-adviesraad; notulen van de vergadering van 20 december 2016. 
 
5. Enquête evaluatie Politiewet; brief van Raadslid.Nu van 17 januari 2017. 
 
 Verzoek aan de raadsleden om mee te werken aan de enquête die uitgevoerd 
 wordt door de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden. Meer 
 informatie treft u aan in de brief, u dient hiervoor wel ingelogd te zijn. 
 
6. Regiotaxi/basismobiliteit/info ROCOV; brief van ROCOV Gelderland van 12 januari 
 2017. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
7. VeluweAgenda 1.0; brief van het college van B&W van Renkum van 12 januari 2017, 
 zaaknummer 47137. 
 
 Onder mededeling dat de brief wordt geplaatst op de agenda van de commissie 
 Leefomgeving (ter kennisname – ingekomen stuk). 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
8. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 2. 
 
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 
 
9. Afval-scheiding; brief van mevrouw E.E. Muurling van 11 januari 2017, zaaknummer 
 47354. 
 
 Onder mededeling dat een afschrift van de antwoord-brief ter kennisname naar 
 de raad wordt gezonden. 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 



Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 3, 19 januari 2017) 

 

 
10. Uitnodiging voor de raadsledenbijeenkomsten Omgaan met bedreiging op 2 februari 
 2017 te Westervoort en op 15 februari 2017 te Apeldoorn. 
 
 De uitnodiging is 12 januari jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
11. Uitnodiging voor de Conferentie 10 jaar Staat van het Bestuur op 9 februari 2017 te 
 Nieuwegein. 
 
12. Uitnodiging voor de Leerbijeenkomst Raad in Regionale Samenwerking op 26 januari 
 2017 te Almelo. 
 
13. Uitnodiging voor de vergadering van het Dorpsplatform Renkum-Heelsum op  
 31 januari 2017 te Renkum. 
 
14. Reminder raadsontmoeting De Connectie op 31 januari 2017 in de raadzaal van het 
 gemeentehuis te Oosterbeek. 
 
 Reminder is vandaag via de mail naar u toegezonden. 
 
 L. Leesmap  
 
 
 


