
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 32, 2 augustus 2018) 

 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Stand van zaken invoering Wnra; ledenbrief (18/046) van de VNG van 27 juli 2018. 
 
2. FLO-overgangsrecht: wijziging leeftijdsafhankelijke factoren; brief van het LOGA 
 (Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden) van 26 juli 2018. 
 
3. Rapport Armoede door de ogen van kinderen; brief en rapport van Missing Chapter 
 Foundation. 
 
 Het rapport staat op GO bij de ingekomen brieven (u dient hiervoor wel 
 ingelogd te zijn) en kunt u inzien via 
 https://kansendoorallekinderen.nl/publicaties/jaarverslag-gemeenteaanpak-
 armoede 
 
4. Nieuwsbrief Scouting Nederland – juni 2018. 
 
5. Uitwerking cao-afspraak gelijke beloning: artikel 3:2a CAR; brief van het LOGA 
 (Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden) van 24 juli 2018. 
 
6. Nieuwsbrief The Economic Board – juli 2018. 
 
7. Beeldspraak – nieuwsbrief van het Gelders Genootschap - juli 2018. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
8.  Nieuwbouw school Fluvius en PPO de Link/LOC Doorwerth; brief van het college van 
 B&W van Renkum van 24 juli 2018, zaaknummer 79614. 
 
 De raadsbrief is 30 juli jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst op 
 de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk). 
 
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 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
9. Uitnodiging handhavingsmiddag ODRA op 18 oktober 2018 te Arnhem. 
 
 De uitnodiging is 31 juli jl. via de mail naar u toegezonden. Aanmelden kan tot 
 14 september a.s. via secretariaat@odra.nl 

https://kansendoorallekinderen.nl/publicaties/jaarverslag-gemeenteaanpak-armoede
https://kansendoorallekinderen.nl/publicaties/jaarverslag-gemeenteaanpak-armoede
mailto:secretariaat@odra.nl
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10. Uitnodiging voor het symposium De meerwaarde van ecodorpen op 27 september 
 2018 te Olst. 
 
L. Leesmap 
 
 


