
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 21, 24 mei 2017) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Adviesraad Participatiewet; agenda van de vergadering van 12 juni 2017. 
 
2. Euregioraad; agenda van de vergadering van 1 juni 2017. 
 
3. Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2016. 
 
4. Jaarverslag 2016 van de Bibliotheek Veluwezoom. 
 
 Onder mededeling dat de begeleidende mail 23 mei jl. naar u is toegezonden. 
 
5. Financiering landelijke voorzieningen sociaal domein 2018 e.v.; ledenbrief (17/029) 
 van de VNG van 18 mei 2017. 
 
6. Interreg Subsidies 2017; brief van de PRD van 19 mei 2017, zaaknummer 55079. 
 
7. Veerverbinding tussen Renkum en Heteren; brief van de PRD van 23 mei 2017. 
 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
8. Motie PRD leegstandsverordening; brief van het college van B&W van Renkum van 
 18 mei 2017, zaaknummer 53538. 
 
 Onder mededeling dat de brief 18 mei jl. via de mail naar u is toegezonden en 
 wordt geplaatst op de agenda van de commissie Bedrijvigheid (ter kennisname 
 – ingekomen stuk). 
 
9. Overdracht beheer en onderhoud sportparken Wilhelmina en De Bilderberg; brief van 
 het college van B&W van Renkum van 16 mei 2017, zaaknummer 54704. 
 
 Onder mededeling dat de brief 23 mei jl. via de mail naar u is toegezonden en 
 wordt geplaatst op de agenda van de commissie Inwoners (ter kennisname 
 – ingekomen stuk). 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
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 
 
10. Deelname aan de Dag van de Democratie; brief van ProDemos van 18 mei 2017. 
 
11. Oproep tot maatregelen ter voorkoming verkeersoverlast Kievitsdel; brief van de 
 Bewonersvereniging Kievitsdel van 22 mei 2017. 
 
 De brief is 24 mei jl. via de mail naar u toegezonden. 
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I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
12. Uitnodiging voor de afscheidsreceptie van de heer Charley Erkens als lid van het 
 Bestuur van de Stichting Renkums Beekdal op 1 juni 2017 van 17.00 uur tot 18.30 
 uur in De Beken te Renkum. Voorafgaand aan de receptie is er vanaf 13.30 uur de 
 Inspiratiebijeenkomst Heel het Renkums Beekdal. 
 
 De uitnodiging is 24 mei jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
13. Uitnodiging voor de vergadering van het dorpsplatform Renkum-Heelsum op 6 juni 
 2017 te Heelsum. 
 
14. Uitnodiging van Stichting Tuin Laag Oorsprong om de feestelijke opening van het 10e 
 seizoen bij te wonen op 9 juni 2017 te Oosterbeek. 
 
15. Uitnodiging voor de technische bijeenkomst MJB 2017-2021 en Voorjaarsnota 2017 
 op 19 juni 2017, gemeentehuis te Oosterbeek. 
 
 De uitnodiging is 22 mei jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
16. Uitnodiging voor ALV van het Gelders Genootschap op 30 juni 2017 te Ottersum. 
 
L. Leesmap 
 
 

  

  

  

 


