
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 51, 22 december 2016) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Raadsinformatiebrief afbouw Permar & opbouw lokale uitvoering Participatiewet –  
 16 december 2016. 
 
 Onder mededeling dat de raadsinformatiebrief 16 december jl. via de mail naar 
 u is toegezonden. 
 
2. Nieuwsbrief Dutch Child Center - december 2016. 
 
3. VNG raadsledennieuwsbrief – december 2016. 
 
4. Advies vertrouwenspersoon Sociaal Domein; reactie van het college van B&W van 
 Renkum op het advies van de Wmo-adviesraad van 15 december 2016, zaaknummer 
 45521. 
 
5. Aanbesteding jeugdbescherming en jeugdreclassering; informatie van de Regio 
 Centraal Gelderland. 
 
 Onder mededeling dat de informatiebrief 20 december jl. via de mail naar u is 
 toegezonden. 
 
6.  Accountantscontrole 2016; ledenbrief (16/094) van de VNG van 20 december 2016. 
 
7. Rapport RIVM beoordeling gezondheidsrisico’s door sporten op kunstgrasvelden met 
 rubbergranulaat; brief van de GGD Gelderland-Midden van 20 december 2016. 
 
8. - Integrale jeugdrapportage; 

- Gemeenteprofiel VGGM 2015; 
- Rapportage Volwassenen 2012-2013. 

 
 De jeugdrapportage en de ouderenrapportage worden 1x per 4 jaar uitgevoerd. 
 Stukken worden gezamenlijk aangeboden zodat het een totaal beeld geeft op 
 het gebied van de Wpg. 
 
9. Wmo-adviesraad; notulen van de vergadering van 22 november 2016. 
 
10. Platform Water Vallei en Eem; nieuwsbrief december 2016. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
11. Beleid Openbare verlichting; brief van het college van B&W van Renkum van  
 14 december 2016, zaaknummer 32516. 
 
 Onder mededeling dat de brief wordt geplaatst op de agenda van de commissie 
 Leefomgeving (ter kennisname – ingekomen stuk). De brief is 15 december jl. 
 via de mail naar u toegezonden. 
 
12. Analyse en maatregelen tekort BUIG 2016; brief van het college van B&W van 
 Renkum van 16 december 2016, zaaknummer 45944. 
 
 Onder mededeling dat de brief wordt geplaatst op de agenda van de commissie 
 Inwoners (ter kennisname – ingekomen stuk). De brief is 21 december jl. via de 
 mail naar u toegezonden. 
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13. Auditplan 2017; brief van het college van B&W van Renkum van 20 december 2016, 
 zaaknummer 45593. 
 
 Onder mededeling dat de brief wordt geplaatst op de agenda van de commissie 
 Bedrijvigheid (ter kennisname – ingekomen stuk). De brief is 21 december jl. via 
 de mail naar u toegezonden. 
 
14. Auditrapport “Beleids- en uitvoeringscyclus” en verbeterplan; brief van het college van 
 B&W van Renkum van 20 december 2016, zaaknummer 30706. 
 
 Onder mededeling dat de brief wordt geplaatst op de agenda van de commissie 
 Bedrijvigheid (ter kennisname – ingekomen stuk). De brief is 21 december jl. via 
 de mail naar u toegezonden. 
 
15. Ontwerpbesluit Experiment Participatiewet; brief van het college van B&W van 
 Renkum van 21 december 2016. 
 
 Onder mededeling dat de brief wordt geplaatst op de agenda van de commissie 
 Inwoners (ter kennisname – ingekomen stuk). De brief is 21 december jl. via 
 de mail naar u toegezonden. 
 
16. Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland; 
 memo van het college van B&W van Renkum van 21 december 2016, zaaknummer 
 34515. 
 
 Memo is vandaag via de mail naar u toegezonden.  
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
17. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 50. 
 
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 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
18. Uitnodiging informatiebijeenkomst Regionaal Programma Werklocaties op 24 januari 
 2017 te Arnhem en op 26 januari 2017 te Nijmegen. 
 
 Onder mededeling dat de uitnodiging 15 december jl. via de mail naar u is 
 toegezonden. Graag vooraf aanmelden via kiona.de.reus@arnhem.nl en/of  
 026-3774748. 

mailto:kiona.de.reus@arnhem.nl
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19. Uitnodiging voor de raadsontmoeting Arnhem-Renkum-Rheden over De Connectie op 
 31 januari 2017 in het gemeentehuis van Renkum te Oosterbeek. 
 
 De uitnodiging is 21 december jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
20. Uitnodiging voor de bewonersavond Geelkerkenkamp18a en 20 te Oosterbeek op  
 17 januari 2017. 
 
 De uitnodiging is vandaag via de mail naar u toegezonden. 
 
 L. Leesmap  
 
21. Fietsverkeer – najaar. 2016. 
 
 
 


