
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 37, 14 september 2017) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Permar; raadsinformatiebrief  van 7 september 2017. 
 
 De raadsinformatiebrief is 11 september jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
2. Adviesraad Participatiewet; notulen van de vergadering van 12 juni 2017. 
 
3. Wetswijziging in afbakening persoonlijke verzorging voor jeugdigen; ledenbrief 
 (17/050) van de VNG van 11 september 2017. 
 
4. Kernbeleid veiligheid 2017; ledenbrief (17/051) van de VNG van 12 september 2017. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
5. Transformatie Hulp bij het Huishouden en regionale verwerving; brief van het college 
 van B&W van Renkum van 5 september 2017, zaaknummer 60506. 
 
 De raadsbrief wordt geplaatst op de agenda van de commissie Inwoners (ter 
 kennisname – ingekomen stuk). 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
6. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 36. 
 
D. Instemmen met 
 
E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg  
 
7. Ramp op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba: informatie over hulpmogelijkheden; 
 ledenbrief (17/052) van de VNG van 13 september 2017. 
 
 De brief staat op de agenda van het Fractievoorzittersoverleg van 21 september 
 a.s. 
 
F. Adhesiebetuiging afkomstig van andere overheden, in principe voor 
 kennisgeving aannemen  
 
8. Inkomen voorzitter RvC van de BNG; brief d.d. 8 september 2017 van het college van 
 B&W van de gemeente Etten-Leur namens de gemeenteraad van Etten-Leur.    
 
G. Ter preadvies/ter voorbereiding van een raadsbeslissing in handen stellen van 
 het college 
 
H. Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college 
 
9. Meergeneratiewoningen; brief van de PRD van 9 september 2017.  
 
 Het verzoek om een presentatie te laten verzorgen wordt voorgelegd aan de 
 Agendacommissie. 
 
10. Zienswijze aanbesteding huishoudelijke hulp 2018; brief van de VVD van  
 12 september 2017, zaaknummer 60506. 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
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K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
11. Uitnodiging voor de Global Goals Uitwisselingsbijeenkomst op 3 oktober 2017 te 
 Utrecht. 
 
12. Uitnodiging Voor de Jeugd Dag op 6 november 2017 te Amsterdam. 
 
13. Uitnodiging raadsontmoeting De Connectie op 4 oktober 2017 te Arnhem. 
 
 De uitnodiging is 13 september jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
14. Uitnodiging/programma BOT-gesprek Sociaal Domein op 19 september 2017 in het 
 gemeentehuis te Oosterbeek. 
 
 De uitnodiging is 13 september jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
L. Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
 
M. Leesmap 
 
 

  

  

  

 


