
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 50, 14 december 2017) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Welkom bij de Jongerenraad!; afschriften van de brieven gericht aan de nieuwe leden 
 van de Jongerenraad d.d. 4 december 2017, zaaknummer 63812. 
 
2. Vakjargon in ICT-verslagen een probleem voor gemeenteraad; publicatie in 
 Binnenlands Bestuur n.a.v. onderzoek Rekenkamercommissie gemeente 
 Renkum. 
 
3. Veluwe-op-1; nieuwsbrief van 11 december 2017. 
 
4. Regresrecht Wmo – overeenkomst 2018; ledenbrief (17/076) van de VNG van  
 17 december 2017. 
 
5. Convenant WMO Regresrecht tussen VNG en Verbond van Verzekeraars; 
 aanvullende informatie van de Stichting letselschade en Gerechtigheid en Berlimont 
 CMC Consulting van 12 december 2017. 
 
6. Inwerkingtreding Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen; 
 ledenbrief (17/077) van de VNG van 13 december 2017. 
 
7. VNG Model Subsidieregeling kinderopvang; ledenbrief (17/078) van de VNG van  
 13 december 2017. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
8. Continuering samenwerking met Stichting Kredietbank Nederland; brief van het 
 college van B&W van Renkum van 6 december 2017, zaaknummer 55256. 
 
 Onder mededeling dat de raadsbrief wordt geplaatst op de agenda van de 
 commissie Inwoners (ter kennisname – ingekomen stuk). 
 De raadsbrief is 13 december jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
9. Van Hulp bij het Huishouden naar Ondersteuning Thuis; memo van het college  van 
 B&W van Renkum van 12 december 2017, zaaknummer 60506. 
 
 Memo is 12 december jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
10. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 49. 
 
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 
 
11. Save the date - BOT-overleg Sociaal Domein – 23 januari 2018. 
  
 Aankondiging is vandaag via de mail naar u toegezonden. 
  
12. Uitnodiging van het Dorpsplatform Renkum-Heelsum voor forum i.k.v. de komende 
 gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart 2018 in Doelum te Renkum. 
  
 De uitnodiging is 13 december jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
13. Save the date – bijeenkomst Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Gelderland –  
 31 januari 2018. 
 
L. Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
 
14. Tafel van 12: ecologische- en andere verbindingen; mailbericht van Leven met de  
 Aarde van 12 december 2017. 
 
M. Leesmap 
 
 

  

  

  

 


