
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 48, 29 november 2018) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Motie Utrechtse Heuvelrug over plastic afval voor Buitengewone ALV 30 november 
 2018; ledenbrief (18/076) van de VNG van 26 november 2018, zaaknummer 86361. 
 
2. (On)zichtbaarheid Bijenmonument Renkum Afvalbakken Model “Bij” - 
 Speelvoorzieningen; brief van de PRD en gericht aan het college van B&W van 
 Renkum van 23 november 2018, zaaknummer 86415. 
 
3.  Afspraken Wnra bij gemeenten; ledenbrief (18/074) van de VNG van 22 november 
 2018, zaaknummer 86426. 
 
4. FLO-overgangsrecht: Compensatieregeling AOW (aanpassing 9b:80) en verlenging 
 opschorting tweede loopbaanafspraken (aanpassing 9f:13); ledenbrief (18/07) van 
 het LOGA (Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden) van 22 november 
 2018, zaaknummer 86424. 
 
5. Herfstbrief 2018 Nederlandse Vereniging voor Raadsleden – 22 november 2018. 
 
 Onder mededeling dat het rechtspositiebesluit t.z.t. aan de raad wordt 
 voorgelegd en dat voordat er een raadsvoorstel wordt opgesteld overleg 
 plaatsvindt in het Fvo. 
 
6. FLO-overgangsrecht: Opbouw en inzet levenslooptegoeden periode 2019 tot 2022 en 
 aanpassing LOGA-pad (Hoofdstuk 9e CARUWO); ledenbrief (18/06) van het LOGA 
 (Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden) van 22 november 2018,  
 zaaknummer 86423. 
 
7. Ontwikkelingen onderwijshuisvesting; ledenbrief (18/077) van de VNG van  
 27 november 2018. 
 
8. Beeldspraak; nieuwsbrief van het Gelders Genootschap  – november 2018. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
9. Zomer 2018 – droogte in Renkum; memo van het college van B&W van Renkum van  
 26 november 2018. 
 
 Memo is 26 november jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
10. Amendementen Begroting 2019; brief van het college van B&W van Renkum van  
 13 november 2018, zaaknummer 75503. 
 
 De brief is 27 november jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst 
 op de agenda van een 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  
 
G. Ter preadvies/ter voorbereiding van een raadsbeslissing in handen stellen van 
 het college 
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H. Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
11. Reminder bijeenkomst "Je gaat er wel over!"  op 3 december 2018 te De Steeg. 
 
 Reminder is 28 november jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
12. Bijeenkomst “Ontmoetingen en zorgen voor elkaar” op 11 december 2018 in de 
 raadzaal van het gemeentehuis te Oosterbeek. 
 
 Uitnodiging is 23 november jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
L. Leesmap 
 
 


