
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 24, 14 juni 2018) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland; zienswijze van de gemeente Zevenaar.  
 
2. Benchmark jeugdhulp over gemeente Renkum; mailbericht van CBS mede namens 
 Ministerie VWS en Ministerie Justitie en Veiligheid van 8 juni 2018. 
 
 Via www.cbs.nl/benchmark-jeugdzorg#renkum kunt u de benchmark inzien. 
 
3. Jongerenraad Renkum; agenda van de vergadering van 26 juni 2018. 
 
4. Hoofdpunten meicirculaire 2018; ledenbrief (18/030) van de VNG van 8 juni 2018. 
 
5. Invoering abonnementstarief in de Wmo, Transformatiefonds en verlengde pleegzorg; 
 ledenbrief (18/031) van de VNG van 13 juni 2018. 
 
6. Kandidaatstellingsprocedure VNG commissies; mailbericht van de VNG Afdeling 
 Gelderland van 12 juni 2018. 
 
7. Adviesraad Participatiewet; agenda van de vergadering van 25 juni 2018. 
 
8. Wmo-adviesraad; agenda van de vergadering van 26 juni 2018. 
 
9. Doen gemeente wat ze beloven? Omroep Gelderland start project De Belofte; 
 persbericht van Omroep Gelderland. 
 
10. Informatie van Together Wonen over informatiemiddag voor omwonenden op 7 juli 
 2018 over complex Heidestein. 
 
 U bent welkom om als toehoorder aanwezig te zijn. 
 
11. Raad net zo sterk als college; 5 tips van Debat.NL 
 
12. Visitatie woningcorporaties; mailbericht van SVWN (Stichting Visitatie 
 Woningcorporaties Nederland) van 12 juni 2019. 
 
 De meest recente visitatierapporten van de corporaties in de gemeente Renkum 
 kunt u vinden op de website van de corporatie zelf of op de site van SVWN 
 www.visitaties.nl/visitatierapporten. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
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 
 
13. Begrotingscirculaire 2019; brief van GS van Gelderland van 13 juni 2018. 
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Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 24, 14 juni 2018) 

 

14. Gang van zaken burgerparticipatie tijdens ontwikkeling Centrumplan Doorwerth; brief 
 van de Stichting Platform Doorwerth van 11 juni 2018. 
 
15. Reactie op terugkoppeling resultaten ‘Evaluatie burgerplanvorming Centrumplan 
 Doorwerth’; brief van de Stichting Platform Doorwerth van 8 juni 2018. 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
16. Uitnodiging ontwerpsessie lokale democratie en bestuur op 22 juni 2018 te Arnhem.  
 
17. Verplaatsing bestuurlijke bijeenkomst Noord-Brabant regionale aanpak in het 
 klimaatakkoord tot na het zomerreces (stond gepland op 20 juni a.s.). 
 
18. Annulering miniconferentie regionale samenwerking in het sociaal domein centraal 
 Gelderland (stond gepland op 20 juni a.s.). 
 
L. Leesmap 


