
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 26, 28 juni 2018) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Top 10 bestuurlijke aandachtspunten portefeuille informatie en automatisering; 
 mailbericht van Native Consulting van 25 juni 2018. 
 
2. Raadsbesluit toelating lid gemeenteraad. 
 
 De heer W. Hoge, de heer P.G. Janssen en mevrouw D.A. Bondt zijn toegelaten 
 als leden van de raad van de gemeente Renkum. 
 
3. Gelderse Omgevingsvisie Gaaf Gelderland en informatiebijeenkomsten ( 2 juli en  
 2 augustus 2018); mailbericht en info van Provincie Gelderland. 
  
B. Raadsbrief/Memo 
 
4. Actuele informatie in de aanloop naar de perspectiefnota; brief van het college van 
 B&W van Renkum van 25 juni 2018, zaaknummer 75488. 
 
 De raadsbrief is 23 juni jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst op 
 de agenda van de raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk). 
 
5. Standpunt m.b.t. voorstel VNG Programmastart Interbestuurlijk Programma; brief van 
 het college van B&W van Renkum van 19 juni 2018, zaaknummer 77445. 
 
 De raadsbrief is 23 juni jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst op 
 de agenda van de raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk). 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
6. Besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van B&W van Renkum van 
 week 24 en 25-2018. 
 
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 
 
7. Kinderopvang Koningskinderen; brief van de voorzitter van BOinK en van bezorgde 
 ouders uit Oosterbeek van 20 juni 2018, zaaknummer 78053. 
 
8. OZB-verhoging; brief van de Ondernemerskring Midden-Gelderland van 14 juni 2018, 
 zaaknummer 77552. 
 
9. Tips voor een bewuster insectenbeheer van: 
 - familie S.F. Wolff – zaaknummer 77889; 
 - J.H. van der Werf – zaaknummer 77845; 
 - C. Pothoven-Pesch – zaaknummer 77907; 
 - H.J. Nieuwenhuis – zaaknummer 77984; 
 - A. Scholte – zaaknummer 77991; 
 - T. Vink – zaaknummer 78067. 
 



Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 26, 28 juni 2018) 

 

I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
10. Uitnodiging voor de jaarlijkse bijeenkomst van het Platform Water Vallei en Eem op  
 6 september 2018 te Scherpenzeel. 
 
 Graag voor 27 juli a.s. aanmelden via griffie@renkum.nl. 
 
11. Uitnodiging Dag van de Digitale Duurzaamheid 2018 op 13 november 2018 te 
 Utrecht. 
 
12. Informatiebijeenkomsten op 2 juli en 2 augustus 2018 over de Gelderse 
 Omgevingsvisie Gaaf Gelderland in Huis der Provincie te Arnhem. 
 
L. Leesmap 
 
13. Fietsverkeer  - voorjaar 2018. 
 
14. Publiek Denken – juni 2018. 
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