
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 5, 2 februari 2017) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Presentatie over de afbouw Permar en de lokale uitvoering van de Participatiewet 
 (gepresenteerd tijdens de 2e raadsinformatiebijeenkomst op 25 januari 2017). 
 
2. WMO-checklist voor de Huishoudelijke Verzorging van de FNV van 6 januari 2017. 
 
3. VNG raadsledennieuwsbrief – januari 2017. 
 
4. Beeldspraak; nieuwsbrief van het Gelders Genootschap – januari 2017. 
 
5. Strategisch plan The Economic Board 2016-2018; mailbericht van The Economic 
 Board van 27 januari 2017. 
 
 Op verzoek van wethouder Verstand is het bericht 30 januari jl. via de mail naar 
 u toegezonden. 
 
6. Wijziging Model Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs; ledenbrief (17/005) 
 van de VNG van 25 januari 2017. 
 
7. Manifest namens ondernemingsraden van de sociale werkbedrijven Nederland ‘Je 
 ziet het pas als je het doorhebt’.  
 
8. Wmo-adviesraad; agenda van de vergadering van 14 februari 2017. 
 
9. Presentatie Regionaal Programma Werklocaties (gepresenteerd tijdens de 
 bijeenkomsten op 24 en 26 januari 2017).  
 
10. Platform Water Vallei en Eem; nieuwsbrief januari 2017. 
 
11. Beeldencollectie Jits Bakker; besluit van het college van B&W van Renkum van  
 24 januari 2017. 
 
 Op 1 februari jl. bent u hierover via de mail geïnformeerd. 
 
12. Uitvoeringsplan Sociale Werkvoorziening; reactie van het college van B&W van 
 Renkum, gericht aan de Wmo-adviesraad van 31 januari 2017, zaaknummer 47758. 
 
 De reactie is bij agendapunt 6 “Uitvoering Sociale Werkvoorziening” van de 
 vergadering van de commissie Inwoners van 6 februari a.s. gevoegd. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
13. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 4. 
 
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 



Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 5, 2 februari 2017) 

 

 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
14. Uitnodiging voor de informatiebijeenkomst masterplan centrum Doorwerth op  
 13 februari 2017 te Oosterbeek. 
 
 De uitnodiging is 1 februari jl. via de mail naar u toegestuurd. 
 
15. Uitnodiging voor de financiële raadsinformatiebijeenkomst Permar te Ede op  
 14 februari 2017, van 18.30 uur tot 20.00 uur. 
 
 De uitnodiging is 31 januari jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
16. Uitnodiging voor de informatieavond Volkshuisvesting op 14 februari 2017, aanvang 
 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Oosterbeek. 
 
 De uitnodiging is 26 januari jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
17. Uitnodiging voor de themabijeenkomst Flexibele Woningbouwprogrammering op  
 22 februari 2017 te Arnhem. 
 
18. Reminder-uitnodiging voor de raadsledenbijeenkomsten Omgaan met bedreiging op 
 2 februari 2017 te Westervoort en op 15 februari 2017 te Apeldoorn. 
 
 Reminder is 31 januari jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
 L. Leesmap  
 
 
 


