
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 51, 20 december 2018) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Uitvoeringsregeling Wmo, ministeriële regeling voor hulp uit het sociaal netwerk 
 (betaald uit een pgb); ledenbrief (18/081) van de VNG van 13 december 2018. 
 
2. Nieuwjaarswens/-groet van de kinderen van de Richtersweg in Doorwerth. 
 
3. Introductie Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers; circulaire van het 
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 november 2018. 
 
 De griffie neemt de brief in behandeling. 
 
4. Per 1 januari 2019 geïndexeerde bedragen van de (onkosten)vergoeding voor 
 politieke ambtsdragers van gemeenten; circulaire van het  Ministerie van 
 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 november 2018. 
 
 De griffie neemt de brief in behandeling. 
 
5. De Renkumse nominaties voor de landelijke Meer dan handen vrijwilligersprijzen; 
 mailbericht van het Beleidsteam sociaal domein van 18 december 2018. 
 
 Via https://www.vrijwilligersprijzen.nl/ kunt u uw stem uitbrengen. 
 Bericht is 18 december jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
6. OZB 2019; brief van het college van B&W van Renkum van 12 december 2018, 
 zaaknummer 85556. 
 
 De raadsbrief is 17 december jl. via de mail naar u toegezonden en wordt 
 geplaatst op de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen 
 stuk). 
 
7. Prestatieafspraken met Vivare; brief van het college van B&W van Renkum van  
 14 december 2018, zaaknummer 78480. 
 
 De raadsbrief is 18 december jl. via de mail naar u toegezonden en wordt 
 geplaatst op de agenda van een raadscommissie (ter  kennisname – ingekomen 
 stuk). 
 
8. Uitvoeringsprogramma Wonen 2018-2019 subregio Arnhem e.o.; brief van het college 
 van B&W van Renkum van 14 december 2018, zaaknummer 85910. 
 
 De raadsbrief is 18 december jl. via de mail naar u toegezonden en wordt 
 geplaatst op de agenda van een raadscommissie (ter  kennisname – ingekomen 
 stuk). 
 
9. Tariefstelling Ondersteuning Thuis 2018 en 2019; brief van het college van B&W van 
 Renkum van 17 december 2018, zaaknummer 84480. 
 
 De raadsbrief is 18 december jl. via de mail naar u toegezonden en wordt 
 geplaatst op de agenda van een raadscommissie (ter  kennisname – ingekomen 
 stuk). 
 
10. Update stand van zaken aanbesteding openbare verlichting; memo van 13 december 
 2018, zaaknummer 66858.  
 
 Memo is 17 december jl. via de mail naar u toegezonden. 

https://www.vrijwilligersprijzen.nl/
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C. Besluitenlijst B&W 
 
11. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum week 49-
 2018. 
 
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 
 
12. Verzoek om vrijstelling bestemmingsplan Oosterbeek-zuid om in pand Utrechtseweg 
 118b te Oosterbeek op de begane grond te mogen wonen: 
 - brief van de heer mr. J.J. Rudolphie van 13 november 2018, zaaknummer 
  85762; 
 - ambtelijke reactie van Team ROM van 6 december 2018; 
 - mailbericht van de heer mr. J.J. Rudolphie van 13 december 2018. 
 
 Brieven die gericht zijn aan een bestuursorgaan dat niet bevoegd is, worden 
 terstond in handen gesteld van het bevoegde orgaan. In dit geval is dat het 
 college van B&W. Het college van B&W zal de brief verder afdoen en wordt 
 verzocht een afschrift van de antwoord-brief ter kennisname te sturen naar de 
 raad. 
 
13. Bromtoon/LF geluid; mailbericht van de heer H. de Wilde namens mevrouw A.A. 
 Kraaij van 19 december 2018. 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
14. Reminder uitnodiging bezoek aan Gelders Archief op 8 januari 2019 te Arnhem. 
 
 Reminder is 17 december jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
15. Vooraankondiging “Agenda voor Valentijn”-  Energietransitie als onderdeel van de 
 verbetering van woonwijken in Gelderland op 14 februari 2019. 
 
L. Leesmap 
 
 


