
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 40, 4 oktober 2018) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Nieuwsbrief Platform Water Vallei en Eem – september 2018. 
 
2. VNG Raadsledennieuwsbrief – 28 september 2018. 
 
3. Jongerenraad Renkum; notulen van de vergadering van 11 september 2018. 
 
4. Beeldspraak; nieuwsbrief van het Gelders Genootschap – september 2018. 
 
5. Openstelling vacatures vicevoorzitter en leden CvA en bekendmaking invulling 
 vacatures CvA en commissie E&I-ledenbrief (18/054) van de VNG van 2 oktober 
 2018. 
 
6. Aanpassing VNG Model Verordening Wmo 2015 i.v.m. het Besluit verlaging bijdrage 
 Wlz-zorg en maatschappelijke ondersteuning; ledenbrief (18/-56) van de VNG van  
 3 oktober 2018. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
7. Evaluatie afvalinzameling 2017; brief van het college van B&W van Renkum van  
 24 september 2018, zaaknummer 82758.  
 
 De raadsbrief is 27 september jl. via de mail naar u toegezonden en wordt 
 geplaatst op de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen 
 stuk). 
 
8. Strategienota IBOR; brief van het college van B&W van Renkum van 25 september 
 2018, zaaknummer 80349. 
 
 De raadsbrief is 3 oktober jl. via de mail naar u toegezonden en wordt 
 geplaatst op de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen 
 stuk). 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
9. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 39 
 – 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 
 
10. Verkeer en parkeren Van Borsselenweg; brief van mevrouw T. Noy van 24 september 
 2018, zaaknummer 82959. 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
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K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
11. Uitnodiging voor de conferentie ‘Vroegsignalering en eerste hulp aan verwarde 
 personen op 27 november 2018 te Arnhem. 
 
12. Workshop omgaan met intimidatie en bedreiging voor volksvertegenwoordigers op  
 4 december 2018 te Nijkerk. 
  
L. Leesmap 
 
 


