
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 26, 29 juni 2017) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Nieuwsbrief The Economic Board. 
 
2. Model APV-bepaling aanpak woonoverlast; ledenbrief (17/038) van de VNG van  
 27 juni 2017. 
 
3. Wmo-adviesraad; notulen van de vergadering van 23 mei 2017. 
 
4. Bestuurlijk Overleg Regio Arnhem Nijmegen; concept-verslag van 22 juni 2017. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
5. Tussenevaluatie afvalbeleid 2016-2020; brief van het college van B&W van Renkum 
 van 27 juni 2017, zaaknummer 55814. 
 
 Onder mededeling dat de raadsbrief 27 juni jl. 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 
 
6. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 25. 
 
D. Instemmen met 
 
E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg  
 
F. Adhesiebetuiging afkomstig van andere overheden, in principe voor 
 kennisgeving aannemen  
 
7. Beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van medicinale cannabis; 
 aangenomen motie van de raad van de gemeente Borger-Odoorn van 1 juni 2017. 
 
G. Ter preadvies/ter voorbereiding van een raadsbeslissing in handen stellen van 
 het college 
 
H. Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college 
 
8. Organisatie economisch beleid; brief van de Ondernemersvereniging Renkum 
 Centrum van 24 juni 2017. 
 
 Onder mededeling dat een afschrift van de antwoord-brief ter kennisname naar 
 de raad zal worden gezonden. 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
9. Annulering raadsledenbijeenkomst ‘Omgaan met bedreiging’ op 4 juli 2017 te 
 Wijchen. 
 
10. Save the date – 4 oktober 2017 – Raadsontmoeting m.b.t. De Connectie te Rheden. 
 
11. Reminder uitnodiging voor de themabijeenkomst ‘Een nieuwe ruimtelijke visie voor de 
 regio Arnhem Nijmegen?’ op 5 juli 2017 te Elst. 
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12. Uitnodiging voor de buurtavond te Oosterbeek op 4 juli 2017 
 
L. Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
 
13. Helpdesk verkiezingsprogramma’s gemeenten; mailbericht van het Gelders 
 Energieakkoord van 22 juni 2017. 
 
 Het bericht is 26 juni jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
14. Bouwstenen lokaal sportbeleid voor politieke partijen van de Vereniging Sport en 
 Gemeenten – 27 juni 2017. 
 
15. Welzijnsmanifest voor ouderen van de Bridgebond – juni 2017. 
 
M. Leesmap 
 
 

  

  

  

 


