Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 45, 8 november 2018)
A.

Voor kennisgeving aannemen

1.

Kinderpardon; brief van de gemeente Heumen en de reactie hierop van
staatssecretaris de heer M.G.J. Harbers van Justitie en Veiligheid.

2.

Dorpshuizen in de gemeente Renkum; bijdrage van de heer Rowaan.
De heer Rowaan heeft ingesproken tijdens de raadsontmoeting van 6 november
jl. m.b.t. de dorpshuizen in de gemeente Renkum.

3.

Uitvoering vier samenhangende moties sociaal domein; ledenbrief (18/068) van de
VNG van 6 november 2018.

4.

Nieuwsbrief Platform Water Vallei en Eem – oktober 2018.

B.

Raadsbrief/Memo

C.

Besluitenlijst B&W

5.

Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 44.

D.

Instemmen met

E.

Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg

6.

Presentatie houtrook; mailbericht van de Stichting Luchtfonds van 7 oktober 2018.
Het verzoek om een voorlichting te mogen verzorgen is geplaatst op de agenda
van de Agendacommissie van 14 november a.s.

7.

Volksreferendum 20 maart 2019; mailbericht van de heer W. Spaans van 7 november
2018.
Het mailbericht wordt geplaatst op de agenda van het Fractievoorzittersoverleg
van 22 november a.s.

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

8.

Verzoek nietigverklaring van 3 Wmo overeenkomsten afkoop regresrecht sinds 2015,
vanwege falen en dwalen; brief van Berlimont CMC Consulting van 30 oktober 2018.

9.

Dwaling bij het WMO Regres Convenant tussen de VNG en Verbond van
Verzekeraars; brief van de Stichting Letselschade en Gerechtigheid van 6 november
2018.

10.

Achtergrondinformatie t.b.v. de bespreking van het BALV voorstel over de
Omgevingswet: Beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke
Voorziening op 30 november 2018.
Door de VVD zijn hierover vragen gesteld, deze zijn op de LAB geplaatst.
Verzocht is om een spoedige beantwoording (voor 30 november a.s.).
Zie ook K14.
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I.

Ter bespreking in commissie en raad

J.

Gemeenschappelijke regelingen

K.

Mededelingen en overige ingekomen stukken

11.

Uitnodiging regionale klimaattop op 7 december 2018 te Nunspeet.

12.

Reminder uitnodiging VNG Atriumlezing “Werkende samenwerking” op 15 november
2018 te Den Haag.
U kunt zich aanmelden via https://vng.nl/aanmeldformulier-atriumlezingwerkende-samenwerking

13.

Uitnodiging voor de bijeenkomst Code Oranje op 11 november 2018 te Nijmegen.

14.

Uitnodiging voor de Buitengewone ALV en VNG Bestuurdersdag op 30 november
2018 te Utrecht.
Zie ook H10.

15.

Uitnodiging voor het minisymposium over democratie en de Omgevingswet op
21 november 2018 te Wageningen.
Aanmelden kan via https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-enwonen/omgevingswet%20/agenda/avond-symposium-democratie-en-deomgevingswet

L.

Leesmap

