
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 25, 22 juni 2017) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA), info’s 72, 73 en 74. 
 
2. Jongerenraad; agenda van de vergadering van 27 juni 2017. 
 
3. Aanbieding Evaluatierapport ‘Voorbij de startblokken’ en brief van het Bestuurlijk 
 Overleg van 16 juni 2017, gericht aan de colleges van B&W met het standpunt van 
 het Bestuurlijk Overleg over de uitgevoerde evaluatie en het vervolg. 
 
4. Bestemmingsplan Geelkerkenkamp 18a-20, 2017 onherroepelijk; mailbericht van 
 Team ROM van 20 juni 2017. 
 
5. Gezondheid Actueel – editie 3. 
 
6. Sterk bestuur – nieuws uit de regio; nieuwsbrief juni 2017. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
7. Meicirculaire gemeentefonds 2017; brief van het college van B&W van Renkum van 
 20 juni 2017.  
 
 Onder mededeling dat de raadsbrief vandaag via de mail naar u is toegezonden 
 en wordt geplaatst op de agenda van de commissie Bedrijvigheid (ter 
 kennisname – ingekomen stuk).                                                           
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
8. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 24. 
 
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 
 
9. Uitnodiging voor de 10e Veteranendag op 8 juli 2017 te Oosterbeek. 
 
 De uitnodiging is vandaag via de mail naar u toegezonden, graag aanmelden 
 voor 29 juni a.s. via i.homan@renkum.nl 
 
10. Uitnodiging en vergaderstukken van de ALV van het Gelders Genootschap op 30 juni 
 2017 te Ottersum. 
 
11. Uitnodiging voor de themabijeenkomst ‘Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio 
 Arnhem Nijmegen?’ op 5 juli 2017 te Elst. 
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12. Reminder uitnodiging pizzagesprek Jongerenraad – raads- en commissieleden op  
 27 juni 2017 te Doorwerth. 
 
 Reminder is vandaag via de mail naar u toegezonden, aanmelden kan tot 
 maandag 26 juni a.s., 12.00 uur via griffie@renkum.nl 
 
L. Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
 
13.  Input verkiezingsprogramma’s van NOC*NSF. 
 
M. Leesmap 
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