
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 27, 5 juli 2018) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Sanering asbestdaken; ledenbrief (18/033) van de VNG van 28 juni 2018. 
 
2. The Economic Board; informatiepakket n.a.v. bijeenkomsten over regionale 
 economische samenwerking en The Economic Board.  
 
3. Wmo-adviesraad; notulen van de vergadering van 22 mei 2018. 
 
4. Adviesraad Participatiewet; notulen van de vergadering van 7 mei 2018. 
 
5. Beeldspraak - nieuwsbrief van het Gelders Genootschap – juni 2018. 
 
6. Raadsledennieuwsbrief VNG – 29 juni 2018. 
 
7. VNG Afdeling Gelderland – nieuwsbrief juni 2018. 
 
8. Kom gezellig bij me zitten; verzoek van de PRD en gericht aan het college van B&W 
 van Renkum om dit initiatief uit te voeren, d.d. 28 juni 2018, zaaknummer 78468. 
 
9. Startpublicatie Meerjarenvisie “Om over na te denken” van de VNG. 
 
10. Benoeming nieuw lid van de Jongerenraad in de gemeente Renkum. 
 
11. Overlast Parenco; brief van de heer H. Kriegsman.  
 
 De brief is 3 juli jl. via de mail naar u toegezonden en is betrokken bij de 
 behandeling van het agendapunt m.b.t. Parenco tijdens de raadsontmoeting. 
 
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 
 
12. Accountantsverslag 2017 gemeente Renkum; brief en verslag van Baker Tilly Berk 
 van 27 juni 2018, zaaknummer 66868. 
 
13. Tips voor een bewuster insectenbeheer van R. Berentsen, zaaknummer 78478. 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
14. Regio Arnhem Nijmegen; concept-verslag bestuurlijk overleg 20 juni 2018. 
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K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
15. Uitnodiging voor een bezoek aan Zorgboerderij Hoeve Klein Mariëndaal  op  
 25 september 2018 Arnhem. 
 
 De uitnodiging is 3 juli jl. via de mail naar u toegezonden. 
 Graag aanmelden via jan.hassink@wur.nl 
 
16. Uitnodiging voor het open zomeratelier Jits Bakker met exclusieve rondleidingen 
 door de vrienden van Jits Bakker van vrijdag 6 juli (12.00 uur) – zondag 8 juli 2018 
 (18.00 uur) te De Bilt. 
 
17. Save the date – raadsinformatiebijeenkomst Regio Foodvalley op 12 september 2018 
 te Veenendaal. 
 
 Uitnodiging met link om u aan te melden volgt half augustus 2018. 
 
18. Save the date - Regiotour Regio FoodValley op 12 oktober 2018 te Ede. 
 
19. VNG Academie – opleidingsaanbod raadsleden en griffie. 
 
L. Leesmap 
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