
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 20, 18 mei 2017) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Stayokay, Kerklaan 50 te Doorwerth; afschrift van de antwoord-brief van het college 
 van B&W van Renkum, gericht aan De Jong Van Leeuwen advocaten van 12 mei 
 2017, zaaknummer 53250. 
 
 Het afschrift is 16 mei jl. via de mail naar u toegezonden en is betrokken bij de 
 behandeling van agendapunt 9a “Tijdelijke omgevingsvergunning 
 Jeugdherberg Doorwerth” in de vergadering van de commissie Leefomgeving 
 van 16 mei jl. 
 
2. Jongerenraad Renkum; agenda van de vergadering van 23 mei 2017. 
 
3. Woonwagenbewoner zoekt standplaats; rapport en brieven aan de ministers van BZK 
 en SZW van de Nationale ombudsman. 
 
4. Uitspraak RvS over ingesteld beroep tegen bestemmingsplan Oosterbeek-Zuid 2016; 
 mailbericht van Team ROM van 15 mei 2017. 
 
 Het mailbericht is 15 mei jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
5. Veilig Thuis Midden Gelderland; aanbiedingsbrief en jaarverantwoording 2016. 
 
6. Adviesraad Participatiewet; notulen van de vergadering van 6 maart 2017. 
 
7. Aandacht bij de voorjaarsnota voor participatie van kinderen in armoede; brief van 
 NOC*NSF, VSG en LKCA van 16 mei 2017. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
8. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 19. 
 
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 
 
9. Uitroepen van Vrijstaat de Stellingen; brief van A. Boonstra van 15 mei 2017. 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
10. ODRA; werkprogramma 2017 Renkum en spelregels werkprogramma. 
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K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
11. Uitnodiging voor de raadsinformatiebijeenkomst Afbouw Permar & Opbouw lokale 
 uitvoering Participatiewet op 21 juni 2017, gemeentehuis te Oosterbeek. 
 
 De uitnodiging is 12 mei jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
12. Reminder uitnodiging voor het Tax Fund Congres op 20 juni 2017 te Tilburg. 
 
13. Bijeenkomst Raadslid.Nu m.b.t. timemanagement op 6 juni 2017 te Veenendaal. 
 
14. Uitnodiging voor ALV van de VNG op 14 juni 2017 te Goes. 
 
L. Leesmap 
 
 

  

  

  

 


