Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 17, 26 april 2017)
A.

Voor kennisgeving aannemen

1.

Veluwe-op-1; nieuwsbrief 21 april 2017.

2.

Raadsinformatiebrief MGR Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland.
Onder mededeling dat de raadsinformatiebrief 21 april jl. via de mail naar u is
toegezonden.

3.

Vijf Dorpen in ’t Groen; jaarverslag 2016 en uitnodiging voor de openbare
ledenvergadering op 10 mei 2017.

4.

-

5.

“Uw kiezers, onze klanten: gemeenteraadsverkiezingen 2018”; brief van
18 april 2017 en brochure van Detailhandel Nederland.
“Werk aan de winkel: Nederlandse detailhandel in versnelling richting 2025;
McKinsey rapport.

Betrokkenheid gemeente Renkum Masterplan Airborne Museum 2016-2019; brief van
het Bestuur Stichting Airborne Museum en samenvatting van het masterplan.
Onder mededeling dat de brief betrokken kan worden bij de behandeling van de
Cultuurvisie 2017-2020 in de vergadering van de commissie Inwoners van
15 mei a.s.

B.

Raadsbrief/Memo

6.

Beantwoording vragen gesteld in raadsvergadering van 19 april 2017 over De
Connectie; brief van het college van B&W van 20 april 2017, zaaknummer 53473.
Onder mededeling dat de brief 21 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

7.

Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 16.

D.

Instemmen met

E.

Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg

F.

Adhesiebetuiging afkomstig van andere overheden, in principe voor
kennisgeving aannemen

8.

Afschrift van de brief van B&W van Heusden en gericht aan de Raad van
Commissarissen BNG over de aangenomen motie van de gemeenteraad van
Heusden m.b.t. beloningsbeleid bestuursvoorzitter.

G.

Ter preadvies/ter voorbereiding van een raadsbeslissing in handen stellen van
het college
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H.

Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college

9.

-

Tijdelijke omgevingsvergunning Jeugdherberg Doorwerth; mailbericht van De
Jong Van Leeuwen advocaten van 24 april 2017, zaaknummer 53250.
Afschrift van het antwoord van de griffier van 26 april 2017.

Onder mededeling dat de briefwisseling wordt geplaatst op de agenda van de
commissie Leefomgeving van 16 mei a.s. (ter kennisname – ingekomen stuk).
10.

Begrotingscirculaire 2018; brief van de GS van Gelderland van 20 april 2017.

I.

Ter bespreking in commissie en raad

J.

Gemeenschappelijke regelingen

K.

Mededelingen en overige ingekomen stukken

11.

Raadsledenavonden Omgaan met Bedreiging in Bronckhorst (29 mei 2017) en in
Wijchen (4 juli 2017).

12.

Uitnodiging van Vijf Dorpen in ’t Groen voor de openbare ledenvergadering op 10 mei
2017 te Renkum.

13.

Vooraankondiging Regiodagen Gemeentefinanciën; 27 juni 2017 te Zwolle, 29 juni
2017 te Eindhoven en 6 juli 2017 te Rotterdam.

L.

Leesmap

