Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 22, 29 mei 2019)
A.

Voor kennisgeving aannemen

1.

Resultaat gesprekken VNG en kabinet over tekorten sociaal domein (nav motie
'Stevige structurele afspraken sociaal domein II'); ledenbrief (19/042) van de VNG
van 27 mei 2019, zaaknummer 97965.

2.

Moties ALV en overleg met kabinet op basis van motie Stevige structurele afspraken
sociaal domein II; ledenbrief (19/041) van de VNG.

3.

Ontwerp Bestemmingsplan Doorwerth Centrum 2019; informatie van de
projectmanager Ruimtelijke Ordening van 22 mei 2019.
De informatie is 22 mei jl. via de mail naar u toegezonden.

4.

Motie vreemd gemeente Renkum m.b.t. tekorten sociaal domein – bevestiging van
de ontvangst door Medewerker Bureau Voorzitter Griffier en Presidium, Tweede
Kamer der Staten-Generaal.

B.

Raadsbrief/Memo

5.

Actualisatie Nota Wonen; memo van het college van B&W van 24 mei 2019,
zaaknummer 72370.

6.

Initiatiefvoorstel D66 ‘De Renkumse Sleutel’; brief van het college van B&W van
Renkum van 22 mei 2019, zaaknummer 97582.
De raadsbrief is 23 mei jl. via de mail naar u toegezonden, te betrekken bij de
behandeling van het initiatiefvoorstel van D66 in de vergadering van raad van
29 mei a.s.

C.

Besluitenlijst B&W

D.

Instemmen met

E.

Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg

7.

Campagne Orange the World 2019 tegen geweld tegen vrouwen; brief van UN
Women Nederland mede namens de Unie van Soroptimistclubs in Nederland,
Suriname en Curaçao en Zonta Nederland, zaaknummer 97996.
De brief is eveneens in handen gesteld van het college van B&W van Renkum.

F.

Adhesiebetuiging afkomstig van andere overheden, in principe voor
kennisgeving aannemen

8.

Denk aan de ambulante handel; motie van de raad van de gemeente Bunschoten van
22 mei 2019.

9.

Tekorten jeugdhulp; motie van de raad van de gemeente Wageningen van 15 april
2019.

10.

Tekorten sociaal domein; motie van de raad van de gemeente Rheden van 21 mei
2019.

11.

Tekorten sociaal domein; motie van de raad van de gemeente Zevenaar van 8 mei
2019.

Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 22, 29 mei 2019)
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

K.

Mededelingen en overige ingekomen stukken

12.

Uitnodiging voor de Bijeenkomst Regionale samenwerking Regio Arnhem Nijmegen:
Aan de slag! op 3 juni 2019 te Beuningen.
Aanmelden kan via:
www.gelderlandacademie.nl/agenda/aan-de-slag-regio-arnhem-nijmegen/

L.

Leesmap

