
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 51, 21 december 2017) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Bezwaar tegen datum referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten; 
 afschrift van de brief d.d. 13 december 2017 van de raad van de gemeente Renkum 
 en gericht aan de voorzitter van de Referendumcommissie, zaaknummer 65664 
 
2. Interne nieuwsbrief van het Platform Water Vallei en Eem - december 2017. 
 
3. Wmo-adviesraad; notulen van de vergadering van 21 november 2017. 
 
4. Continuïteit jeugdbescherming en jeugdreclassering; ledenbrief (17/079) van de VNG 
 van 15 december 2017. 
 
5. Uitwerking akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel; brief 
 van het LOGA van 18 december 2017. 
 
6. Reparatie derde jaar WW(2); brief van het LOGA van 18 december 2017. 
 
7. Nieuwbouw Renkum; brief van SKOVV en PPO de Link van 14 december 2017. 
 
 De brief is 18 december jl. via de mail naar u toegezonden en is betrokken bij de 
 behandeling van het voorstel “Extra krediet nieuwbouw school SKOVV en PPO 
 de Link (Renkum)” in de vergadering van de raad van 20 december 2017. 
 
8. Beeldspraak; nieuwsbrief van het Gelders Genootschap – december 2017. 
 
9. Fractiedilemma’s? Voorkom tunnelvisies; mailbericht van Debat.NL van 19 december 
 2017. 
 
10. Adviesraad Participatiewet; notulen van de vergadering van 13 november 2017. 
 
11. VNG Agenda 2018; ledenbrief (17/082) van de VNG van 19 december 2017. 
 
12. Nieuwsbrief van de VNG Afdeling Gelderland – december 2017. 
 
13. Detailhandel Nederland wenst u fijne feestdagen en een succesvol 2018! 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
14. Analyse tekort BUIG 2017; brief van het college van B&W van Renkum van  
 13 december 2017, zaaknummer 65578. 
 
 Onder mededeling dat de raadsbrief wordt geplaatst op de agenda van de 
 commissie Inwoners (ter kennisname – ingekomen stuk). 
 De raadsbrief is 20 december jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
15. Prestatieafspraken 2014-2018 (actualisatie 2018) Vivare-gemeente Renkum-
 Renkumse Huurders Vereniging; brief van het college van B&W van Renkum van 
 14 december 2017, zaaknummer 42919. 
 
 Onder mededeling dat de raadsbrief wordt geplaatst op de agenda van de 
 commissie Bedrijvigheid (ter kennisname – ingekomen stuk). 
 De raadsbrief is 18 december jl. via de mail naar u toegezonden. 
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16. Nieuwe regeling Voorziening Gezinsondersteuning Kinderopvang; brief van het 
 college van B&W van Renkum van 19 december 2017, zaaknummer 63730.  
 
 Onder mededeling dat de raadsbrief wordt geplaatst op de agenda van de 
 commissie Inwoners (ter kennisname – ingekomen stuk). 
 De raadsbrief is 19 december jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
17. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 50. 
 
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 
 
18. Toezichtvorm 2018 en aandachtspunten 2019 Gelderse gemeenschappelijke 
 regelingen; brief van GS van Gelderland van 14 december 2017. 
 
19. Transformatieplannen Reijenga mavo; mailbericht en plannen van D&M architecten-
 adviseurs bv van 15 december 2017. 
 
20. Tienpuntenplan pgb; brief en plan van Per Saldo van 12 december 2017. 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
21. Vooraankondiging VNG Realisatie-congres “Back tot he Future” op 28 maart 2018 te 
 Utrecht. 
 
L. Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
 
M. Leesmap 
 
 

  

  

  

 


