
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 15, 12 april 2018)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. Verkeersvraagstukken Hogenkampseweg/Doelum te Renkum; afschrift van de 
antwoord-brief van het college van B&W van Renkum en gericht aan de heer J.J. de 
Vink van 6 april 2018, zaaknummer 70207.

2. Geactualiseerde toelichting VNG Model Alv; ledenbrief (18/011) van de VNG van 
5 april 2018.

3. Felicitatie van en informatie over Cedris – de landelijke vereniging voor sociale 
werkgelegenheid en re-integratie.

4. GT Connect; ledenbrief (18/012) van de VNG van 5 april 2018.

5. Ondersteuning gemeente door gemeentelijke ombudsman; brief van de Nationale 
ombudsman van april 2018.

6. Felicitatie en 5 aanbevelingen m.b.t. archeologie; brief van het Groot 
Reuvensoverleg, 6 april 2018.

7. Tunnel onder spoor Wolfhezerweg (Renkum) en verbetering perron stap dichterbij; 
persbericht van de provincie Gelderland van 6 april 2018.

Onder mededeling dat voor de inwoners van Wolfheze een bijeenkomst 
wordt gepland om de studie toe te lichten. Zodra de datum bekend is, wordt 
deze aan u doorgegeven zodat u de mogelijkheid heeft hierbij aanwezig te zijn.

8. Compensatieregeling AOW op grond van reparatie FLO-overgangsrecht voor 
brandweerpersoneel; brief van het LOGA (Landelijk Overleg Gemeentelijke 
Arbeidsvoorwaarden) van 9 april 2018.

9. Jongerenraad Renkum; agenda van de vergadering van 17 april 2018.

10. Milieubelasting/overlast Parenco; afschrift van de open brief van mevrouw 
J. Jongejan gericht aan GS van Gelderland van 5 april 2018.

11. Vertrouwen en tevredenheid in IVP (Integraal Veiligheidsplan); brief van Controle Alt 
Delete van, 9 april 2018.

12. Wmo-adviesraad; agenda van de vergadering van 17 april 2018.

13. Felicitatie en jeugdbeleid; brief van de Kinderombudsvrouw van 5 april 2018.

14. Adviesraad Participatiewet; notulen van de vergadering van 5 maart 2018.

15. Felicitatie en informatie over RECRON; mailbericht van de Regiomanager Gelderland 
van RECRON van 3 april 2018.

16. Felicitatie van en informatie van Kindcentra 2020, een brede maatschappelijke 
beweging die pleit voor een versterking van de samenwerking tussen kinderopvang,  
primair onderwijs, zorg en welzijn - 11 april 2018.

B. Raadsbrief/Memo

C. Besluitenlijst B&W

17. Besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van B&W van Renkum van de 
weken 13 en 14 - 2018.
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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

18. Adviesraad Participatiewet; jaarverslag 2017.

Het jaarverslag wordt geplaatst op de agenda van de raadscommissie (ter 
kennisname – ingekomen stuk).

19. Jaarstukken 2017 en liquidatiemonitor 4e kwartaal Permar WS.

De stukken worden geplaatst op de agenda van de raadscommissie (ter 
kennisname – ingekomen stukken).

J. Gemeenschappelijke regelingen

K. Mededelingen en overige ingekomen stukken

20. Felicitatie Waterschap Vallei en Eem en uitnodiging Klimaattop 1 juni 2018. 

21. Reminder uitnodiging VeluweCongres op 19 april 2018 te Ermelo.

22. Uitnodiging werklab Op weg naar een energieke regio – de regionale energietransitie 
in de praktijk op 18 april 2018 te Utrecht.

23. Uitnodiging algemene ledenvergadering VNG afd. Gelderland op 23 april 2018 te 
Doesburg.

24. Uitnodiging VNG Atriumlezing Ondermijning van het gemeentelijk bestuur op 19 april 
2018 te Den Haag.

25. Reminder raadsledenavond Omgaan met bedreiging op 18 april 2018 te Twello. 

L. Gemeenteraadsverkiezingen 2018

M. Leesmap


