Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 7, 15 februari 2018)
A.

Voor kennisgeving aannemen

1.

Regionaal Overleg Noorderlijke Aftakking (RONA) – info 79.

2.

Veluwe-op-1; nieuwsbrief 12 februari 2018.

3.

Nieuwsbrief van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – februari 2018.
De nieuwsbrief is 12 februari jl. via de mail naar u toegezonden.

4.

Nieuwe privacyregels van de AVG; ledenbrief (18/003) van de VNG van 8 februari
2018.

5.

Wmo-adviesraad; notulen van de vergadering van 16 januari 2018.

6.

Stand van zaken sloop en buitenruimte Doelum; nieuwsbrief van 13 februari 2018,
zaaknummer 68669.
De nieuwsbrief is 14 februari jl. via de mail naar u toegezonden.

7.

Jongerenraad Renkum; agenda van de vergadering van 20 februari 2018.

8.

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

9.

BUIG-budget/Verdeelmodel; afschrift van de brief van het college van B&W van
Renkum en gericht aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
van 26 januari 2018, zaaknummer 65578.
Afschrift is vandaag via de mail naar u toegestuurd.

B.

Raadsbrief/Memo

10.

Samenwerkingsovereenkomst Veluwe-op-1; brief van het college van B&W van
Renkum van 12 februari 2018, zaaknummer 68205.
De brief is 14 februari jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst op
de agenda van de raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk).

C.

Besluitenlijst B&W

11.

Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 5.

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

I.

Ter bespreking in commissie en raad

J.

Gemeenschappelijke regelingen

Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 7, 15 februari 2018)
K.

Mededelingen en overige ingekomen stukken

12.

Reminder uitnodiging Taalhuis Veluwezoom op 19 februari 2018 te Oosterbeek.
De reminder is vandaag via de mail naar u toegezonden. Graag aanmelden via
secretariaat@bibliotheekveluwezoom.nl

13.
Reminder uitnodiging VNG Atriumlezing ‘Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden’ op 22
februari 2018 te Den Haag.
14.

Uitnodiging van Bestuur Permar WS voor de Raadsinformatiebijeenkomst Financiën
op 15 maart 2018 te Ede.
De uitnodiging is 13 februari jl. via de mail naar u toegezonden.

15.

Save the date: inzoomsessies Omgevingsvisie Gaaf Gelderland 2018; 29 maart 2018
te Nijmegen en 3 april 2018 te Lunteren.

16.

Reminder uitnodiging Jongerencafé op 14 maart 2018 in Doelum te Renkum.
Graag vóór 17 februari a.s. mailen naar jongerenraad@renkum.nl wie
afgevaardigd wordt naar het Jongerencafé.

L.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

17.

De 10 belangrijkste Informatie/IT-vraagstukken voor de volgende raadsperiode;
mailbericht van Native Consulting van 24 januari 2018.

18.

Veiligheid in de lage landen: 65 jaar na de ramp; mailbericht van de Stichting Leven
met de Aarde van 2 februari 2018.

M.

Leesmap

