
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 15, 13 april 2017) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Naar een nieuw cultuur- en erfgoedbeleid; ledenbrief (17/019) van de VNG van 6 april 
 2017. 
 
2. Contractering en financiering van drie landelijke instellingen sociaal domein; 
 ledenbrief (17/020) van de VNG 7 april 2017. 
 
3. Mobiliteitsbeleid nieuwe kabinet; brief van RONA (Regionaal Overleg Noordelijke 
 Aftakking) van 29 maart 2017 en gericht aan Informateur mevrouw E. Schippers. 
 
4. Zienswijze Paardenmarkten in Nederland; mailbericht van de Raad voor 
 Dierenaangelegenheden van 6 april 2017. 
 
5. Verjaardagskaart voor 18-jarigen, uitgebracht door de Jongerenraad van de 
 gemeente Renkum. 
 
 Via uw postvakje in het fractiehuis ontvangt u de verjaardagskaart. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
6. Binnenschoolse cultuureducatie na faillissement ’t Venster; brief van het college van 
 B&W van Renkum van 11 april 2017, zaaknummer 50666-3. 
 
 Onder mededeling dat de brief 11 april jl. via de mail naar u is toegezonden en 
 wordt geplaatst op de agenda van de commissie Inwoners (ter kennisname – 
 ingekomen stuk). 
 
7. IHP: informatie projecten nieuwbouw school Renkum en Doorwerth; brief van het 
 college van B&W van Renkum van 11 april 2017, zaaknummer 52194. 
 
 Onder mededeling dat de brief 11 april 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 
 
8. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 14. 
 
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 
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K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
9. Uitnodiging voor de informatieavond over het nieuwbouwplan locatie Utrechtseweg 
 69/hoek Utrechtseweg-Veritasweg op 13 april 2017. 
 
 De uitnodiging is 10 april jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
10. Uitnodiging van het Dorpsplatform Renkum-Heelsum voor de buurtwandeling in en 
 rond de Dorpsstraat van Renkum op 18 april 2017. 
 
11. Uitnodiging voor de afscheidsreceptie van de heer Frans Willems op 8 mei 2017 te 
 Nijmegen. 
 
 De uitnodiging is 11 april jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
L. Leesmap 
 
 


