Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 42, 18 oktober 2018)
A.

Voor kennisgeving aannemen

1.

Jongerenraad gemeente Renkum; notulen van de vergadering van 11 september
2018.

2.

Jongerenraad gemeente Renkum; agenda van de vergadering van 23 oktober 2018.

3.

Duurzaamheidsdoelstelling Renkum; brief van Vivare, gericht aan het college van
B&W van Renkum van 15 oktober 2018.

4.

Nieuwsbrief Platform Water Vallei en Eem – oktober 2018.

5.

Papiermuseum; tekst presentatie raadsontmoeting van 9 oktober 2018.

B.

Raadsbrief/Memo

6.

Stand van zaken spoor Wolfheze; brief van het college van B&W van Renkum van
9 oktober 2018, zaaknummer 83683.
De brief is 11 oktober jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst op
de agenda van de raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk).

7.

Ontwikkelingen jeugdhulp; brief van het college van B&W van Renkum van 4 oktober
2018, zaaknummer 83406.
De brief is 15 oktober jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst op
de agenda van de raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk).

C.

Besluitenlijst B&W

D.

Instemmen met

E.

Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg

F.

Adhesiebetuiging afkomstig van andere overheden, in principe voor
kennisgeving aannemen

8.

Kinderpardongemeente; aangenomen motie van de raad van de gemeente Enschede
van 8 oktober 2018.

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

K.

Mededelingen en overige ingekomen stukken

9.

Uitnodiging/programma Waterdag op 24 oktober 2018 in het Provinciehuis te
Arnhem.
De uitnodiging is 11 oktober jl. via de mail naar u toegezonden.
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10.

Uitnodiging VNG Bestuurdersdag en Buitengewone ALV op 30 november 2018 te
Utrecht.

11.

Begroting 2019 beter begrepen – evenement op 24 oktober 2018 te Joure en op
27 oktober 2018 te Breda.

L.

Leesmap

