
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 13, 30 maart 2017) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Ondersteuning van het initiatief om te komen tot oprichting van een papiermuseum in 
 Renkum; verklaring van Parenco BV en Papierfabriek Schut BV van  21 maart 2017, 
 zaaknummer  51834. 
 
2. Ondersteuning van het initiatief om te komen tot oprichting van een papiermuseum in 
 Renkum; verklaring van Papiergeschiedenis Nederland van 21 maart 2017, 
 zaaknummer 51836. 
 
3. VNG Raadsledennieuwsbrief – maart 2017. 
 
4. Nieuwbouwplannen Dorrestijnplantsoen; brief van dhr. M. Toonen, mw. M. Visker, 
 dhr. A. Koggel en mw. I. Pielich van 26 maart 2017, zaaknummer 48722. 
 
 Onder mededeling dat de brief op 27 maart jl. via de mail naar u is toegezonden 
 en betrokken kan worden bij de behandeling van het stedenbouwkundig en 
 ontwerpbeeldkwaliteitplan en ruimtelijke kaders project Dorrestijnplantsoen in 
 de vergadering van de raad van 19 april a.s. 
 
5. Nieuwbouwplan erosiedal/Dorrestijnplantsoen Renkum; mailbericht van de heer  
 M. van Silfhout van 29 maart 2017. 
 
 Onder mededeling dat de brief op 29 maart jl. via de mail naar u is toegezonden 
 en betrokken kan worden bij de behandeling van het stedenbouwkundig en 
 ontwerpbeeldkwaliteitplan en ruimtelijke kaders project Dorrestijnplantsoen in 
 de vergadering van de raad 19 april a.s. 
 
6. Wmo-adviesraad; agenda van de vergadering van 18 april 2017. 
 
7. Beeldspraak; nieuwsbrief van het Gelders Genootschap van maart 2017. 
 
8. Veluwe-op-1; nieuwsbrief – 30 maart 2017. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
9. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 12. 
 
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 
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J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
10. Regionale raadsinformatiebrief Afbouw Permar & Opbouw lokale uitvoering 
 Participatiewet – 24 maart 2017. 
 
 Onder mededeling dat de raadsinformatiebrief op 24 maart jl. via de mail naar u 
 is toegezonden. 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
11. Uitnodiging van Slim Opgewekt voor een informatieve avond over duurzame energie 
 op 23 mei 2017 te Arnhem. 
 
 Onder mededeling dat de uitnodiging op 24 maart jl. via de mail naar u is 
 toegezonden. Aanmelden graag vóór 25 april a.s. via denise@slimopgewekt.nl 
 
12. Uitnodiging om de bijeenkomst Detailhandelvisie Oosterbeek (ondernemerstafel) als 
 toehoorder bij te wonen op 12 april 2017 te Oosterbeek. 
 
 Onder mededeling dat de uitnodiging op 29 maart jl. via de mail naar u is 
 toegezonden. 
 
13. Uitnodiging Dag van de Digitale Duurzaamheid op 11 mei 2017 te Utrecht. 
 
L. Leesmap 
 
14. VNG Magazine – 10 maart 2017. 
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