
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 40, 3 oktober 2019) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Nieuwsbrief VNG Afdeling Gelderland – september 2019. 
 
2. Raadsledennieuwsbrief VNG – 26 september 2019. 
 
3. FLO-overgangsrecht: nadere aanpassing levensloopsregeling (Hoofdstuk 9e CAR-
 UWO); brief van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) 
 van 26 september 2019, zaaknummer 105226. 
 
4. Voortgang implementatie nieuw pgb-systeem (PGB2.0); ledenbrief (19/074) van de 
 VNG van 26 september 2019. 
 
5. Wijziging in verstrekking hulpmiddelen; ledenbrief (19/076) van de VNG van 2 oktober 
 2019. 
 
6. Jaarrekening 2018 gemeente Renkum; brief van drs. L.W. Verhoef van 30 september 
 2019, zaaknummer 105128. 
 
 De brief wordt ter informatie in handen gesteld van de Rekeningcommissie. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
7. Halfjaarbericht realisatie bestuursopdracht werk & inkomen, memo van het college 
 van B&W van Renkum van 23 september 2019, zaaknummer 103859. 
 
 Memo is 30 september jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
8. Regio Arnhem Nijmegen: onderwerpen en activiteiten van de portefeuillehouders-
 overleggen; brief van het college van B&W van Renkum van 19 september 2019, 
 zaaknummer 104470. 
 
 De raadsbrief is 30 september jl. via de mail naar u toegezonden en wordt 
 behandeld in de raadscommissie van 8 oktober a.s. 
 
9. Voortgang De Renkumse Sleutel; brief van het college van B&W van Renkum van  
 26 september 2019. 
 
 De raadsbrief is 30 september jl. via de mail naar u toegezonden en wordt 
 geplaatst op de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen 
 stuk). 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
10. Besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van B&W van Renkum van 
 de weken 38 en 39-2019.  
 
D. Instemmen met 
 
E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg  
 
F. Adhesiebetuiging afkomstig van andere overheden, in principe voor 
 kennisgeving aannemen  
 
11. Debat  over het schadeprotocol, voor de zgn. kleine gasvelden; brief van de raad van 
 de gemeente Weststellingwerf en gericht aan de Leden van de Tweede Kamer van 
 de Staten-Generaal van 1 oktober 2019. 
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12. Als we verder de trap af moeten, komen we onder water; aangenomen motie van  
 17 september 2019 van de raad van de gemeente Wormerland. 
 
13. Ontwikkelingen gemeentefonds of "als we verder de trap af moeten komen we onder 
 water"; aangenomen motie van 17 september 2019 van de raad van de gemeente 
 Asten. 
 
G. Ter preadvies/ter voorbereiding van een raadsbeslissing in handen stellen van 
 het college 
 
H. Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college 
 
14. Bezwaar tegen ‘Besluit last onder dwangsom’ datum 26–8-2019, zaaknummer 
 1952105141 (en tevens een voortzetting van ‘klacht ivm RO-kwestie 25-9-2019’); 
 brief van mevrouw B.M. Grubben en de heer P.A.M. Vos de Wael van 29 september 
 2019, zaaknummer 105178.  
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
L. Leesmap 
 
 
 


