
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 16, 19 april 2018)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. Adviesraad Participatiewet; agenda van de vergadering van 7 mei 2018.

2. Financieel toezicht 2018; brief van GS van Gelderland van 21 februari 2018, 
zaaknummer 69569.

De brief is 18 april jl. via de mail naar u toegezonden.

3. Wmo-adviesraad; notulen van de vergadering van 13 maart 2018.

4. Wijziging Bouwverordening per 1 juli 2018; ledenbrief (18/014) van de VNG van 
17 april 2018.

5. Felicitatie IZA en info over collectieve zorgverzekering; mailbericht en brief van 
12 april 2018.

B. Raadsbrief/Memo

6. Maartcirculaire gemeentefonds 2018; brief van het college van B&W van Renkum van 
9 april 2018, zaaknummer 72699.

Onder mededeling dat de brief wordt geplaatst op de agenda van de 
raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk).

C. Besluitenlijst B&W

7. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 15.

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

8. Jaarverslag 2017 en Onderzoeksprogramma 2018 van de 
Rekenkamercommissie van de gemeente Renkum.

Het document is 18 april jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst 
op de agenda van de raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk).

J. Gemeenschappelijke regelingen

K. Mededelingen en overige ingekomen stukken

9. Uitnodiging VNG Jaarcongres op 26 en 27 juni 2018 te Maastricht.

10. Flyer informatiebijeenkomst invulling Groeneweg 14 te Renkum op 19 april 
2018 te  Renkum.
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11. Uitnodiging van Fairtrade Renkum voor de thema-avond Palmolie, ontbossing 
of ontwikkeling op 3 mei 2018 te Oosterbeek.

L. Leesmap

12. VNG Magazine – 6 april 2018.

13. Raadsledennieuws – april 2018.

14. G – tijdschrift voor een gezonde gemeenschap.

Het tijdschrift ligt in uw postvakje bij de griffie (2e verdieping west).


