Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 5, 1 februari 2018)
A.

Voor kennisgeving aannemen

1.

Het grote belang van lokale dierenambulances voor dier én mens, brief van 15 januari
2018 en factsheets van Stichting Dierenlot.

2.

Informatie over voortgang overname en beheer Wilhelmina Sportpark; brief van de
Stuurgroep Wilhelmina Sportpark van 26 januari 2018.
De brief is 29 januari jl. via de mail naar u toegezonden.

3.

Speciale nieuwsbrief raden Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein
centraal Gelderland.
Onder mededeling dat de gemeente Renkum deelneemt aan inkoop en deels
aan onderwijszaken.

4.

Nieuwbouw school Renkum; brief van SKOVV en PPO de Link van 18 januari 2018.
De brief is 18 januari jl. via de mail naar u toegezonden.

5.

Nieuwbouw school Renkum; mailbericht van de directeuren van de basisscholen en
oproep aan ouders om aanwezig te zijn bij de raadsvergadering van 31 januari jl.
Het bericht en de oproep zijn 24 januari jl. via de mail naar u toegezonden.

6.

Evenementen en vrijwillige verkeersregelaars; ledenbrief (18/002) van de VNG van
26 januari 2018.

7.

Raadsledennieuwsbrief van de VNG van 25 januari 2018.

8.

Wmo-adviesraad; agenda van de vergadering van 13 februari 2018.

9.

Regionaal Overleg Noorderlijke Aftakking (RONA) – info 76 en 77.

10.

Interne nieuwsbrief Platform Water Vallei en Eem – januari 2018.

11.

Nieuwsbrief van het WerkgeversServicepunt regio Food Valley – januari 2018.

B.

Raadsbrief/Memo

12.

Beheer en onderhoud sportparken Wilhelmina; brief van het college van B&W van
Renkum van 30 januari 2018, zaaknummer 54704.
De brief is 30 januari jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst op
de agenda van de raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk).

C.

Besluitenlijst B&W

13.

Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 4.

D.

Instemmen met

E.

Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg

F.

Adhesiebetuiging afkomstig van andere overheden, in principe voor
kennisgeving aannemen

Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 5, 1 februari 2018)
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

14.

Vastgestelde begroting 2017-2018 inclusief de reactienota van de MGR Sociaal
Domein Centraal Gelderland.

K.

Mededelingen en overige ingekomen stukken

15.

Uitnodiging voor het Jongerencafé op 14 maart 2018 in Doelum te Renkum.
De uitnodiging is 31 januari jl. via de mail naar u toegezonden.
Graag vóór 17 februari a.s. mailen naar jongerenraad@renkum.nl wie u
afvaardigt naar het Jongerencafé.

16.

Uitnodiging voor het symposium Omgevingsvisie op 20 februari 2018 te Arnhem.

17.

Uitnodiging VNG Atriumlezing ‘Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden’ op 22 februari
2018 te Den Haag.

L.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

M.

Leesmap

18.

VNG Magazine – 26 januari 2018.

19.

Future Green City – speciale uitgave van Vereniging Stadswerk Nederland – 2018.

