
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 39, 27 september 2018) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Regionale aanpak invasieve exoten; brief van wethouder Maouche d.d. 19 september 
 2017, zaaknummer 81791. 
  
 Brief is 19 september jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
2. Stand van zaken verkeer en parkeren Van Borsselenweg; afschrift van de brief van 
 B&W van Renkum d.d. 18 september 2018 en gericht aan de aanwonenden, 
 zaaknummer 82230. 
 
3. Inspiratiegids: de bijzondere weg naar werk; mailbericht van de Alliantie Samen 
 werken voor werk van 24 september 2018. 
 
4. Beleidsregels handhaving Wet Kinderopvang gemeente Renkum 2018. 
 
5. Uitspraak Raad van State over beroepen tegen bestemmingsplan Wolfheze 2017; 
 mailbericht van team ROM van 27 september 2018. 
 
6. Nieuwsbrief van de VNG afd. Gelderland – september 2018. 
 
7. Reactie op de rijksbegroting; ledenbrief (18/053) van de VNG van 25 september 
 2018. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
8. Septembercirculaire gemeentefonds 2018 en consequenties voor Perspectiefnota; 
 brief van het college van B&W van Renkum van 24 september 2018. 
 
 De brief is 24 september jl. via de mail naar u toegezonden en is betrokken bij 
 de behandeling van de perspectiefnota in de vergadering van de raad van  
 26 september jl. 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
9. Besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van B&W van Renkum van de 
 weken 37 en 38 – 2018.  
 
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 
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K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
10. Uitnodiging voor de themadag “Water, wind, stoom…en nieuwe krachtbronnen voor 
 de papierfabricage” op 4 oktober 2018 bij Smurfit Kappa Parenco te Renkum. 
  
 De uitnodiging is 19 september jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
11. Workshop Vastgoedsturing – diverse data, diverse plaatsen.  
 Gemeentelijke Vastgoeddag 2018 op 10 oktober a.s. te Breukelen. 
 Meer informatie kunt u vinden via www.gemeentelijkvastgoieddag.nl 
 
L. Leesmap 
 
12. VNG Magazine – 7 september 2018. 
 
13. Venster – kwartaalblad van de Stichting Oude Gelderse kerken  - nummer 3, 2018. 
 
 

http://www.gemeentelijkvastgoieddag.nl/

