
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 35-1, 30 augustus 2018) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Wijziging per 1 juli 2018, 1 juli 2019 en 1 januari 2020 van de bezoldigingsbedragen 
 voor burgemeester en wethouder alsmede wijziging bedrag tegemoetkoming 
 ziektekosten raadsleden; circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
 Koninkrijksrelaties van 9 augustus 2018. 
 
2. Ledenlijst Jongerenraad gemeente Renkum. 
 
3. Toegankelijkheid/herinrichting Weverstraat; kopie van de brief van de heer C.W. van 
 Zanten, gericht aan het college van B&W van Renkum van 24 augustus 2018, 
 zaaknummer 81397. 
 
 De afzender heeft aan iedere raadsfractie separaat een schrijven gericht. Ligt in 
 de postvakjes van de fractievoorzitters. 
 
4. Nieuwsbrief The Economic Board – augustus 2018. 
 
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  
 
5. Kinderpardon; motie vreemd aan de orde van de raad van de gemeente Waalwijk van 
 7 juni 2018. 
 
G. Ter preadvies/ter voorbereiding van een raadsbeslissing in handen stellen van 
 het college 
 
H. Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college 
 
6. Tips voor een bewuster insectenbeheer beheer van mevrouw M. van Brakel, 
 zaaknummer 81491. 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
7. Uitnodiging Kennissessie Soepel transformeren door adequaat organiseren op  
 26 september 2018 te Elst. 
 
8. Informatiebijeenkomsten overdracht module Werkgeverschap SW van Presikhaaf 
 Bedrijven naar de MGR op 10 september 2018 te Arnhem en 13 september 2018 te 
 Lathum. 
 
 Uitnodiging is 28 augustus jl. via de mail naar u toegestuurd. 
 
9. Uitnodiging voor een cursusdag over aardgasvrije wijken en klimaatadaptatie 
 “Klimaatwarming-ups”, diverse data – diverse locaties. 
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10. Jaarlijks event The Economic Board x Papendal op 13 september 2018 te Arnhem. 
 
L. Leesmap 
 
11. All inclusive – uitgave van MEE Gelderse Poort. 
 
 


