
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 49, 7 december 2017) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Regio Centraal Gelderland, Module Inkoop – nieuwsbrief 1 december 2017. 
 
2. VNG Raadsledennieuwsbrief – november 2017. 
 
3. Gezondheid Actueel – editie 4 - 2017. 
 
4. Verslag van het maatschappelijk gesprek ‘De kracht van gemeente Renkum’ –  
 26 oktober 2017. 
 
5. Platform Water Vallei en Eem; interne nieuwsbrief november 2017. 
 
6. Verkeersveiligheid N782 Heelsum – Kievitsdel; afschrift van de brief van het college 
 van B&W van Renkum en gericht aan GS van Gelderland d.d. 23 november 2017, 
 zaaknummer 55866. 
 
7. Verlening éénmalige subsidie 2017; afschrift van de brief van het college van B&W 
 van Renkum en gericht aan de leerlingen van HAVO 4 van het Dorenweerd College 
 d.d. 4 december 2017, zaaknummer 65169. 
 
8. Effecten wijziging Wet minimumloon op het PGB; ledenbrief (17/075) van de VNG 
 d.d. 5 december 2017. 
 
9. Wmo-adviesraad; agenda van de vergadering van 19 december 2017. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
10. Wijzigingen dienstregeling BRENG per 10 december 2017; memo van het college 
 van B&W van Renkum van 5 december 2017. 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
11. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum – week 47 en 
 48 – 2017. 
 
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 
 
12. Uitnodiging voor het BOT-overleg Sociaal Domein op 12 december 2017 in de 
 trouwzaal van het gemeentehuis te Oosterbeek. 
 
 De uitnodiging is 6 december jl. via de mail naar u toegezonden. Aanmelden 
 voor 11 december a.s., 12.00 uur via secretariaat-welzijn@renkum.nl 
 
13. Uitnodiging voor de informatieavond Visie Landgoederen en Buitenplaatsen 2018 op 
 14 december 2017 in de raadzaal van het gemeentehuis te Oosterbeek. 
 
 De uitnodiging is 5 december jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
14. Uitnodiging voor provinciale bijeenkomst Vernieuwing lokale democratie: leren van 
 elkaar op 25 januari 2018 te Arnhem. 
 
 De uitnodiging is 30 november jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
15. Uitnodiging van het Dorpsplatform Renkum-Heelsum voor forum i.k.v. de komende 
 gemeenteraadsverkiezingen op 27 februari 2018 of 6 maart 2018 in Doelum te 
 Renkum. 
  
 De uitnodiging is 5 december jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
L. Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
 
M. Leesmap 
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