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A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Jaarverslag 2017 Stimenz. 
 
 Het jaarverslag kunt u inzien via   
 https://stimenz.instantmagazine.com/jaarverslagen/jaarverslag-stimenz-2017 
 
2. Persbericht m.b.t. de enquête voor de profielschets van de nieuwe commissaris van 
 de Koning van de Provincie Gelderland. 
 
 Het persbericht is 20 juli jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
3. Wijziging VNG Model Verordening naamgeving en nummering; ledenbrief (18/034) 
 van de VNG van 10 juli 2018, zaaknummer 79602.  
 
4. Bekendmaking waarnemers bestuur en commissies; ledenbrief (18/035) van de VNG 
 van 13 juli 2018, zaaknummer 79601. 
 
5. Zorg en Veiligheid en een landelijke update; ledenbrief (18/036) van de VNG van  
 19 juli 2018, zaaknummer 79605. 
 
6. Voortgang Klimaatakkoord; ledenbrief (18/037) van de VNG van 17 juli 2018, 
 zaaknummer 79600. 
 
7. Indexering/wijziging subsidies/bekostiging welzijn en cultuur 2016-2019; ledenbrief 
 (18/038) van de VNG van 17 juli 2018, zaaknummer 79603. 
 
8. VNG Model Subsidieregeling gecertificeerde instellingen; ledenbrief (18/039) van de 
 VNG van 17 juli 2018, zaaknummer 79598. 
 
9. Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen; ledenbrief (18/040) van 
 de VNG van 17 juli 2018, zaaknummer 79599. 
 
10. Woonbeleid; ledenbrief (18/041) van de VNG van 19 juli 2018, zaaknummer 79604. 
 
11. Digitale toegankelijkheid; ledenbrief (18/043) van de VNG van 25 juli 2018, 
 zaaknummer 79609. 
 
12. Aanpassing Model Archiefverordening 2017; ledenbrief (18/044) van de VNG van  
 25 juli 2018, zaaknummer 79610. 
 
13. Nieuwsbrief MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland – juli 2018. 
 
14. Het Nederlands Papiermuseum; brief met bijlage (leidraad bij inspreken tijdens 
 raadsontmoeting op 3 juli 2018) van de Stichting voor Heemkunde in de gemeente 
 Renkum van 12 juli 2018. 
 
15. Veluwe-op-1; nieuwsbrief van 11 juli 2018. 
 
16. Signalement “Over referenda en andere vormen van burgerparticipatie op nationaal 
 niveau”; begeleidende mail en signalement van de Raad voor het Openbaar Bestuur 
 (ROB) van 11 juli 2018. 
 
17. Wmo-adviesraad; notulen vergadering 26 juni 2018. 
 
18. Adviesraad Participatiewet; notulen vergadering 25 juni 2018. 
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B. Raadsbrief/Memo 
 
19. Inkoop leerlingenvervoer en vervoer zorgtaxi; brief van het college van B&W van 
 Renkum van 17 juli 2018, zaaknummer 61677. 
 
 De raadsbrief is 25 juli jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst op 
 de agenda van de raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk). 
 
20. Heidestein; brief van het college van B&W van Renkum van 10 juli 2018, 
 zaaknummer 53277. 
 
 De raadsbrief wordt geplaatst op  de agenda van de raadscommissie (ter 
 kennisname – ingekomen stuk). 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
21. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 27. 
 
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 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
22. Gelders Archief; vastgestelde begroting 2019 en vastgestelde jaarrekening 2017. 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
23. Save the date – werkconferentie Klimaatakkoord op 25 september 2018 te Utrecht. 
 
L. Leesmap 
 
 


