
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 19, 11 mei 2017) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Model Archiefverordening 2017 en aanhangende modellen; ledenbrief (17/022) van 
 de VNG van 8 mei 2017. 
 
2. Resultaat enquête naar beschikbaarheid accountants voor controle gemeentelijke 
 jaarrekening; ledenbrief (17/023) van de VNG van 9 mei 2017. 
 
3. Wmo-adviesraad; agenda van de vergadering van 23 mei 2017. 
 
4. Financiële situatie vier muziekverenigingen van de gemeente Renkum; brief van de 
 Koninklijke Harmonie Oosterbeek, Jubal, Heelsumse Harmonie en Fanfare Eendracht 
 Renkum van 4 mei 2017. 
 
 Onder mededeling dat de brief 10 mei jl. via de mail naar u is toegezonden en 
 betrokken kan worden bij de behandeling van de Cultuurvisie 2017-2020 in de 
 vergadering van de commissie Inwoners van 15 mei a.s. 
 
5. Aandacht voor goed en integer bestuur/handreiking integriteitstoetsing kandidaten 
 voor decentrale politieke partijen; brief van de Commissaris van de Koning van 8 mei 
 2017. 
 
6. MFC Doelum – nieuwsbrief mei 2017. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
7. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 18. 
 
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 
 
8. Veilig (kermis-)evenement/handleiding Register Attractie- en Speeltoestellen (RAS); 
 brief van de Hoofdinspecteur Consument & Veiligheid.  
 
9. Benoemingswijze ereburgerschap Renkum; brief van de PRD van 6 mei 2017, 
 zaaknummer 54234. 
 
10. Ideevorming voor vernieuwing van het gebied tussen de Pietersbergseweg en Groot 
 Hartenstein; bijdrage van de heer H. Davids van 9 mei 2017. 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
11. Uitvoeringsnota statushouders – april 2017. 
 
 Onder mededeling dat de uitvoeringsnota wordt geplaatst op de agenda van de 
 commissie Inwoners (ter kennisname – ingekomen stuk). 
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J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
12. Uitnodiging voor de opening van de openluchtexpositie “Renkum eert zijn oude 
 meesters” op 20 mei 2017 te Renkum. 
 
 De uitnodiging is 11 mei jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
13. Uitnodiging voor de uitleg m.b.t. de actualisatie van het Bosbeleidsplan op 30 mei 
 2017, start parkeerterrein sportpark De Bilderberg om 16.00 uur. 
 
 De uitnodiging is 8 mei jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
14. Reminder Raadsinformatiebijeenkomst Financiën bij Permar WS op 30 mei 2017, 
 aanvang 18.15 uur. 
 
 Reminder is 11 mei jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
15. Uitnodiging voor een expert-middag waar Deep Democracy, Youmee en inspraak 
 rondom de Omgevingsvisie aan de orde komen op 22 mei 2017 te Amersfoort. 
 
16. Uitnodiging bijeenkomst Trots op de Raad: 
 - 22 juni 2017 in Capelle aan de IJssel; 
 - 3 juli 2017 in Goirle; 
 - 6 juli 2017 in Heerenveen en 
 - 7 september 2017 te Heumen. 
 
17. Uitnodiging voor het Tax Fund Congres op 20 juni 2017 te Tilburg. 
 
18. Uitnodiging voor de bijeenkomsten ‘Omgaan met bedreiging’ op 29 mei 2017 te 
 Bronckhorst en op 4 juli 2017 te Wijchen. 
 
 De uitnodiging is 11 mei jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
L. Leesmap 
 
 

  

  

  

 


