
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 24, 15 juni 2017) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Actuele ontwikkelingen over de voortgang van de Wmo 2015 en de Jeugdwet; 
 kwartaalbrief van de staatssecretaris van VWS van 13 juni 2017. 
 
2. Beeldverslag van het Dorpsplatform Oosterbeek van de buurtwandeling – buurt 7 van 
 11 april 2017. 
 
3. - Stand van zaken moties ALV 14 juni 2017; ledenbrief (17/034) van de VNG 
  van 9 juni 2017. 
 - Aanvullende informatie moties ALV 14 juni 2017; ledenbrief (17/035) van de 
  VNG van 12 juni 2017. 
 
4. Kindertelefoon, Sensoor en AKJ: contractering en financiering naar Rijk; ledenbrief 
 (17/036) van de VNG van 13 juni 2017. 
 
5. Wandel(fiets)route door het erosiedal naar de grafheuvel; brief van de PRD van 9 juni 
 2017. 
 
6. Wmo-adviesraad; agenda van de vergadering van 27 juni 2017. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
7. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 23. 
 
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 
 
8. Uitnodiging voor het BOT-overleg sociaal domein op 20 juni 2017 – trouwzaal 
 gemeentehuis te Oosterbeek. 
 
 De uitnodiging is vandaag via de mail naar u toegezonden, graag aanmelden 
 via secretariaat-welzijn@renkum.nl 
 
9. Reminder – uitnodiging raadsinformatiebijeenkomst Afbouw Permar & Opbouw lokale 
 uitvoering Participatiewet op 21 juni 2017 – gemeentehuis te Oosterbeek. 
 
 Reminder is 12 juni jl. via de mail naar u toegezonden, graag aanmelden bij 
 h.otten@renkum.nl 
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10. Uitnodiging voor het pizza-gesprek Jongerenraad – raads- en commissieleden op  
 27 juni 2017 te Doorwerth. 
 
 Uitnodiging is 13 juni jl. via de mail naar u toegezonden, graag aanmelden via 
 griffie@renkum.nl 
 
11. Uitnodiging voor de afscheidsreceptie van Henk Aalders op 29 juni 2017 in de 
 Concertzaal te Oosterbeek. 
 
 Uitnodiging is 12 juni jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
12. Uitnodiging voor de jaarlijkse bijeenkomst van het Platform Water Vallei en Eem op  
 7 september 2017 te Otterlo. 
 
 Uitnodiging is vandaag via de mail naar u toegezonden, graag aanmelden via 
 griffie@renkum.nl 
 
13. Uitnodiging voor het symposium ‘Lokale seniorenbehoefte in beeld’ op 6 juli 2017 te 
 Rheden. 
 
14. Save the date – Raad op Zaterdag – Doe-dag over de Omgevingswet op  
 16 september 2017 te Utrecht.  
 
L. Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
 
15. Groene agenda gemeenteraadsverkiezingen 2018; 10-puntenplan van de Gelderse 
 Natuur en Milieufederatie. 
 
M. Leesmap 
 
16. Fietsverkeer – voorjaar 2017. 
 

  

  

  

 

mailto:griffie@renkum.nl
mailto:griffie@renkum.nl

