Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 16, 20 april 2017)
A.

Voor kennisgeving aannemen

1.

Platform Water Vallei en Eem; nieuwsbrief april 2017.

2.

Permar; nieuwsbrief april 2017.

3.

Ondernemingsraad gemeente Renkum; jaarverslag 2016.

4.

Geelkerkenkamp 18a-20; brief van de heer H. ten Holte en mevrouw S. Wijen van
17 april 2017.
De brief heeft u 17 april jl. rechtstreeks van de briefschrijvers ontvangen en is
betrokken bij de vaststelling van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan
Geelkerkenkamp 18a-20, 2017 in de vergadering van de raad van 19 april jl.

5.

Rekeningcommissie; notulen van de vergadering van 19 april 2017.

6.

Kinderombudsman; jaarverslag 2016.

7.

Wmo-adviesraad; notulen van de vergadering van 14 maart 2017.

8.

Veluwe-op-1; nieuwsbrief 13 april 2017.

9.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018; mail en handreiking van programma Aandacht
voor Iedereen van 18 april 2017.

B.

Raadsbrief/Memo

10.

Evaluatie inzet coaches Sociaal Domein; brief van het college van B&W van Renkum
van 18 april 2017, zaaknummer 50728.
Onder mededeling dat de brief 18 april jl. via de mail naar u is toegezonden en
wordt geplaatst op de agenda van de commissie Inwoners.

11.

Motie D66, GroenLinks, PRD en CDA m.b.t. camperplaatsen; brief van het
college van B&W van Renkum van 20 april 2017, zaaknummer 34171.
Onder mededeling dat de brief 20 april 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

12.

Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 15.

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

Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 16, 20 april 2017)
H.

Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college

13.

Tijdelijke omgevingsvergunning Jeugdherberg Doorwerth; brief van De Jong Van
Leeuwen advocaten namens het Buurtcomité Doorwerth ea van 15 april 2017,
zaaknummer 53250.

I.

Ter bespreking in commissie en raad

J.

Gemeenschappelijke regelingen

K.

Mededelingen en overige ingekomen stukken

14.

Uitnodiging voor de afscheidsreceptie wnd. Burgemeester mr. H.L.M. Bloemen op
11 mei 2017 –raadzaal gemeentehuis te Oosterbeek.
De uitnodiging is 19 april jl. via de mail naar u toegezonden.

15.

Uitnodiging voor de raadsinformatiebijeenkomst Financiën bij Permar WS op 30 mei
2017 te Ede.
De uitnodiging is 13 april jl. via de mail naar u toegezonden.

16.

Reminder Dag van de Digitale Duurzaamheid – 11 mei 2017 te Utrecht.

L.

Leesmap

