
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 18. 4 mei 2017) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Ontheffing waarnemend burgemeester; brief van de Commissaris van de Koning in 
 de provincie Gelderland van 24 april 2017, zaaknummer 53633. 
 
2. Beeldspraak; nieuwsbrief van het Gelders Genootschap – april 2017. 
 
3. Vivare Jaarverslag 2016; mail van Directeur Bestuurder van Vivare van 2 mei 2017. 
 
 Onder mededeling dat het bericht 3 mei jl. via de mail naar u is toegezonden. 
 
4. Bekendmaking voorgedragen kandidaten voor vacatures in VNG-bestuur en 
 commissies; ledenbrief (17/021) van de VNG van 2 mei 2017. 
 
5. Aanvullende stukken GO Regio Arnhem; mail van 
 Directiesecretaris/bedrijvencontactfunctionaris Stafbureau van 2 mei 2017. 
 
 Onder mededeling dat het bericht 2 mei jl. via de mail naar u is toegezonden. 
 
6. Online magazine over Proeftuinen Maak verschil! 
 
 Onder mededeling dat het bericht 3 mei jl. via de mail naar u is toegezonden. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
7. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 17. 
 
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 
 
8. Nieuw afvalbeleid; brief van de heer R.A. Pichon van 3 mei 2017 en reacties van 
 inwoners op het afvalbeleid. 
 
 Onder mededeling dat de brief en de reacties meegenomen worden bij de 
 tussenevaluatie. De  tussenevaluatie wordt u d.m.v. een raadsbrief voor het a.s. 
 zomerreces aangeboden. 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
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K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
9. Uitnodiging voor de startbijeenkomst van de Japanse Duizendknoopbrigade  
 op 10 mei 2017 te Doorwerth. 
 
10. Bijeenkomst georganiseerd door de VNG over Informatiesamenleving op 13 mei 2017 
 te Amersfoort. 
 
L. Leesmap 
 
11. Venster; kwartaalblad van de Stichting Oude Gelderse Kerken, nummer 2 – 2017. 

  

  

  

 


