Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 6, 9 februari 2017)
A.

Voor kennisgeving aannemen

1.

Raadsinformatiebrief Afbouw Permar & Opbouw lokale uitvoering Participatiewet van
3 februari 2017.
Onder mededeling dat de raadsinformatiebrief 6 februari jl. via de mail naar u is
toegezonden.

2.

Dorpsplatform Renkum-Heelsum; notulen van de vergadering van 31 januari 2017.

3.

Nieuwsbrief Veluwe-op-1 van februari 2017.

4.

Adviesraad Participatiewet; notulen van de vergadering van 9 januari 2017.

5.

Rigoureus kapbeleid GLK; mailbericht van de heer P. van der Kwast van 5 februari
2017, zaaknummer 48976.
De heer Van der Kwast is medegedeeld dat de Provincie Gelderland het
bevoegd gezag is.

6.

Functieprofielen griffie; ledenbrief (17/006) van de VNG van 6 februari 2017.

7.

Transitieplan De Connectie; advies van de OndernemingsRaad Renkum van
6 februari 2017.
Het advies van de OR is 6 februari jl. via de mail naar u toegezonden.

8.

Procedure advisering bedrijfsplan De Connectie; memo van de BOR-De Connectie
van 6 februari 2017.
Memo van de BOR is 8 februari jl. via de mail naar u toegezonden.

9.

Reactie op advies OR Lokaal transitieplan gemeente Renkum; brief van WORbestuurder Jeroen Steverink van 8 februari 2017.
Brief heeft u eveneens via de mail ontvangen.

B.

Raadsbrief/Memo

10.

Rapport Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) gemeente Renkum 2016; brief van het
college van B&W van Renkum van 30 januari 2017, zaaknummer 27283.
Onder mededeling dat de brief wordt geplaatst op de agenda van de commissie
Bedrijvigheid (ter kennisname – ingekomen stuk).

C.

Besluitenlijst B&W

11.

Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 5.

D.

Instemmen met

E.

Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg

F.

Adhesiebetuiging afkomstig van andere overheden, in principe voor
kennisgeving aannemen

12.

Accountantsverklaring bij jaarrekening; raadsbreed aangenomen motie van de raad
van de gemeente Tiel van 16 november 2016.
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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

13.

Uitnodiging om deel te nemen aan een evaluatief gesprek over de recent opgestarte
gemeentelijke samenwerking op 28 maart 2017 te Nijmegen en op 29 maart 2017 te
Westervoort.
Graag aanmelden via deze link https://goo.gl/forms/VkMBJP5wHBKy1avC3

L.

Leesmap

