Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 13-14, 5 april 2018)
A.

Voor kennisgeving aannemen

1.

Collectief alternatief voor vervallen Anw-compensatie; ledenbrief (18/010) van de
VNG van 16 maart 2018 (rectificatie).

2.

Adviesraad Participatiewet; agenda van de vergadering van 9 april 2018.

3.

Update website http://ftgelderland.databank.nl; mailbericht van het team
Interbestuurlijk toezicht (IBT) van 22 maart 2018.

4.

Vier grootste veranderingen voor een duurzame leefomgeving; brief van Over Morgen
B.V. van 26 maart 2018.

5.

Manifest Groen verdient de ruimte van Natuurmonumenten en VHG.

6.

Renkum promotie ZOOM; brief van de heer C. Jongboer van 24 maart 2018.

7.

Realisatie samenwerking onderwijs, opvang en zorg in kindcentra; brief van de
Stichting van het Onderwijs van 26 maart 2018.

8.

Verbeteren jeugdzorg; brief van Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg & Welzijn, CNV
Zorg & Welzijn en FBZ van maart 2018.

9.

Kies sociaal, ook na de verkiezingen; brief en 10-puntenplan van de FNV van
22 maart 2018.

10.

Onherroepelijk worden bestemmingsplan Utrechtseweg 69 – Veritasweg 2, 2018;
mailbericht team ROM van 28 maart 2018.
Het bericht is 28 maart jl. via de mail naar u toegezonden.

11.

Laat uw licht schijnen op verkeersveiligheid; bericht van Veilig Verkeer Nederland.

12.

Nieuwsbrief van het Platform Water Vallei en Eem – maart 2018.

13.

VNG raadsledennieuwsbrief – 29 maart 2018.

14.

Beeldspraak – nieuwsbrief van het Gelders Genootschap – maart 2018.

15.

Blog raadsleden kunnen beter luisteren; mailbericht van Nonverbaalcoach van 2 april
2018.
Via https://www.nonverbaalcoach.nl/raadsleden-kunnen-beter-luisteren/ kunt u
de blog inzien.

16.

Nieuwsbrief Regio Arnhem Nijmegen – maart 2018.

17.

Felicitatie en (her)kennismaking met de vereniging DKK (Vereniging Dorpshuizen en
Kleine Kernen) Gelderland – 29 maart 2018.

18.

“De burger: tegenstander of bondgenoot”; brief en participatiehandvest van
Vereniging Eigen Huis van 27 maart 2018.

19.

Verkeersveiligheid; brief van VVN en de Verkeersveiligheidscoalitie van 27 maart
2018.

20.

Uitnodiging tot samenwerken gemeente en provincie; brief van GS van Gelderland
van 4 april 2018.
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21.

Screening kandidaat-wethouders; brief en bijbehorende bijlagen van de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 maart 2018.

22.

Nu is het tijd voor KwaliTIJD voor het kind; felicitatie en mailbericht van het Platform
arbeidsmarkt Jeugdzorg van 4 april 2018.

De video kunt u via de volgende link
v=BBUKGVGbFYw bekijken.

https://www.youtube.com/watch?

23.

Uw kapper doet een beroep op u!; felicitatiebrief van de Koninklijke Algemene
Nederlandse Kappersorganisatie van 4 april 2018.

B.

Raadsbrief/Memo

24.

Uitvoeringsplan Jeugd 2018; brief van het college van B&W van Renkum van
20 maart 2018, zaaknummer 70536.
De raadsbrief is 26 maart jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst
op de agenda van de raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk).

25.

Jaarrekening 2017 MGR Centraal Gelderland 0-meting module inkoop; overdracht &
governance; brief van het college van B&W van Renkum van 28 maart 2018,
zaaknummer 70847.
De raadsbrief is vandaag via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst
op de agenda van de raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk).

C.

Besluitenlijst B&W

26.

Besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van B&W van Renkum van de
weken 1 en 2 - 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

27.

Schooldag van de duurzaamheid; brief en info van het Team Schooldag van de
duurzaamheid - 28 maart 2018.

I.

Ter bespreking in commissie en raad

J.

Gemeenschappelijke regelingen

K.

Mededelingen en overige ingekomen stukken

28.

Kennissessie jaarrekening lezen – 9 april 2018 te Zevenaar.

29.

Uitnodiging voor het VeluweCongres op 19 april 2018 te Ermelo.
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30.

Uitnodiging voor de cursus gemeenterecht voor beginnende raadsleden op 20 april
2018 te Nijmegen.

31.

Uitnodiging voor het mini-symposium 600 jaar Gelders parlement op 3 mei 2018 te
Arnhem.

32.

Save the date: miniconferentie over de regionale samenwerking in het sociaal domein
in de regio centraal Gelderland op 20 juni 2018.

L.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

M.

Leesmap

