Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 3, 18 januari 2018)
A.

Voor kennisgeving aannemen

1.

Gemeenteraadsverkiezingen en raadgevend referendum 21 maart 2018; circulaire
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 18 december
2018.

2.

Jongerenraad Renkum; agenda van de vergadering van 23 januari 2018.

3.

Wmo-adviesraad; notulen van de vergadering van 19 december 2017.

4.

Nieuwsbrief Veluwe-op-1 van 15 januari 2018.

5.

Nieuw beleid tegen etnisch profileren; brief van Controle Alt Delete van 12 januari
2018.

B.

Raadsbrief/Memo

6.

Onderzoeksplan interne audits 2018, art 213a Gemeentewet; brief van het college
van B&W van Renkum van 9 januari 2018.
De brief is 15 januari jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst op
de agenda van de commissie Bedrijvigheid (ter kennisname – ingekomen stuk).

7.

Pilot flitsvergunning ODRA; brief van het college van B&W van Renkum van 16
januari 2018, zaaknummer 64913.
De brief is 16 januari jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst op
de agenda van de commissie Leefomgeving (ter kennisname – ingekomen
stuk).

8.

Onderzoeksrapporten en bijbehorende verbeterplannen audits proceslandschap en
P-systematiek; brief van het college van B&W van Renkum van 4 januari 2018,
zaaknummer 30685/49315..
De brief is heden via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst op de
agenda van de commissie Bedrijvigheid (ter kennisname – ingekomen
stuk).

9.

Inzet blockchain tussen gemeente Renkum en Pluryn; brief van het college van B&W
van Renkum van 16 januari 2018, zaaknummer 66008.
De brief is heden via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst op de
agenda van de commissie Inwoners (ter kennisname – ingekomen stuk).

C.

Besluitenlijst B&W

10.

Besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van B&W van Renkum van
week 51-2017 en week 2-2018.

D.

Instemmen met

E.

Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg

F.

Adhesiebetuiging afkomstig van andere overheden, in principe voor
kennisgeving aannemen
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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

11.

Uitnodiging/programma voor het BOT-overleg Sociaal Domein op 23 januari 2018.
De uitnodiging is 17 januari jl. via de mail naar u toegezonden, graag
aanmelden voor 22 januari a.s. via secretariaat-welzijn@renkum.nl

12.

“Empathie in de samenleving – een samenleving met ruimte voor ons allemaal”;
uitnodiging voor bijeenkomst van GroenLinks op 1 februari 2018 in De Klipper te
Oosterbeek.

13.

Seminar Innovatie met Smartbusinessparcs op 8 februari 2018 te Den Haag.

14.

Uitnodiging vergadering over het voortbestaan Dorpshuis de Poort van Doorwerth op
27 februari 2018 te Doorwerth.
De uitnodiging is op 16 januari jl. rechtstreeks door de organisator naar u
toegezonden.

L.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

15.

Agenda landschap “Werk mee aan de toekomst van het Gelderse landschap” en
Ambitiedocument Natuur “Veelzijdige natuur voor iedereen” van de Provincie
Gelderland.

M.

Leesmap

