
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 22, 1 juni 2017) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Wijziging model huisvestingsverordening en nieuw model urgentieverordening; 
 ledenbrief (17/030) van de VNG van 23 mei 2017. 
 
2. Voortgang regionale samenwerking waterketen; ledenbrief (17/031) van de VNG van 
 30 mei 2017. 
 
3. Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten voor vacatures in VNG bestuur en 
 commissies; ledenbrief (17/032) van de VNG van 31 mei 2017. 
 
4. Veluwe-op-1; nieuwsbrief mei 2017. 
 
5. Wmo-adviesraad; notulen van de vergadering van 18 april 2017. 
 
6. Evaluatie van het gladheidseizoen 2016-2017. 
 
7. Raadsledennieuwsbrief van de VNG van 24 mei 2017. 
 
8. Platform Water Vallei en Eem, nieuwsbrief mei 2017. 
 
9. Beeldspraak; nieuwsbrief van het Gelders Genootschap  - mei 2017. 
 
10. Enquête/overlast Parenco; mailbericht en enquête van de enquêtegroep Parenco. 
 
 De mail is 1 juni jl. naar de fractievoorzitters verzonden; de enquêtegroep 
 verzoekt om een persoonlijk onderhoud met de diverse fracties. Graag zelf 
 actie ondernemen. 
 
11. Energietransitie – een mogelijk raadsvoorstel?; brief van de heer R.M. Ulmann van  
 31 mei 2017.  
 
12. Bezwaar voorstel sluiting gymzaal Wolfheze; brief van Dorpsbelang Wolfheze van  
 29 mei 2017. 
 
 Onder mededeling dat de brief 29 mei jl. via de mail naar u is toegezonden en is 
 betrokken bij de behandeling van het agendapunt Renovatie gemeentehuis, 
 gymzalen en sporthal Doorwerth in de vergadering van de raad van 31 mei jl.  
 
13. Nota Economie; brief van de Ondernemerskring Midden-Gelderland van 22 mei 2017. 
 
 Onder mededeling dat de brief 24 mei jl. via de mail naar u is toegezonden en 
 betrokken kan worden bij de behandeling van de Nota Economie in de 
 vergadering van de raad van 31 mei/1juni 2017. 
 
14. Gymzaal Wolfheze; mailbericht van mevrouw C. Verbeek van 27 mei 2017. 
 
 Onder mededeling dat het mailbericht 29 mei jl. via de mail naar u is 
 toegezonden en is betrokken bij de behandeling van het agendapunt Renovatie 
 gemeentehuis, gymzalen en sporthal Doorwerth in de vergadering van de raad 
 van 31 mei jl.  
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15. Voorgenomen sluiting gymzaal Wolfheze; persbericht van de werkgroep Dorpshuis 
 van Dorpsbelang Wolfheze, mede namens de Prinses Beatrixschool Wolfheze.  
  
 Onder mededeling dat het persbericht 29 mei jl. via de mail naar u is 
 toegezonden en is betrokken bij de behandeling van het agendapunt Renovatie 
 gemeentehuis, gymzalen en sporthal Doorwerth in de vergadering van de raad 
 van 31 mei jl. 
  
B. Raadsbrief/Memo 
 
16. Reactie college op het verslag van de commissie op de jaarrekening 2016; brief van 
 het college van B&W van 24 mei 2017, zaaknummer 53830. 
 
 Onder mededeling dat de brief 24 mei jl. via de mail naar u is toegezonden en 
 betrokken kan worden bij de behandeling van de jaarstukken 2016 in de 
 vergaderingen van de raad van mei/juni 2017. 
 
17. Herstructurering bedrijventerreinen/bedrijventerrein Klingelbeekseweg; brief van het 
 college van B&W van Renkum van 30 mei 2017, zaaknummer 53595. 
 
 Onder mededeling dat de brief 31 mei 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 
 
18. Besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van B&W van Renkum weken 
 20 en 21 - 2017. 
 
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 
 
19. Uitnodiging voor de opening van het Taalhuis Veluwezoom op 15 juni 2017 in De 
 Klipper te Oosterbeek. 
 
20. Uitnodiging voor de bijeenkomst Energie in ons verkiezingsprogramma op 10 juni 
 2017 te Zevenaar. 
 
L. Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
 
21. Gemeenteraadsverkiezingen 2018; brief van de ANWB van 24 mei 2017. 
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M. Leesmap 
 
22. Managamentboek Magazine – mei 2017. 

  

  

  

 


