Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 8, 22 februari 2018)
A.

Voor kennisgeving aannemen

1.

Stand van zaken Interbestuurlijk Programma; ledenbrief (18/004) van de VNG van
15 februari 2018.

2.

Verkeersveiligheid; ledenbrief (18/005) van de VNG van 16 februari 2018.

3.

Bewerkersovereenkomsten Wmo en Jeugdwet met Stichting Inlichtingenbureau en
VECOZO; ledenbrief (18/006) van de VNG van 20 februari 2018.

4.

Veluwe-op-1; nieuwsbrief van 19 februari 2018.

5.

Ontbinding Stichting 6DorpenSchoon per 1 maart 2018; brief van het bestuur van de
Stichting 6DorpenSchoon van 19 februari 2018.

6.

Adviesraad Participatiewet; agenda van de vergadering van 5 maart 2018.

7.

Internationale vrouwendag 8 maart 2018; mailbericht van de raadsgriffier van de
gemeente Bunnik van 20 februari 2018.
Mocht u hieraan mee willen doen dan is er op 28 februari a.s. tijdens het
fotomoment gelegenheid om een foto te maken.

B.

Raadsbrief/Memo

8.

Overdracht gymzaal Wolfheze; brief van het college van B&W van Renkum van
15 februari 2018, zaaknummer 66244.
De brief is 21 februari jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst op
de agenda van de raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk).

9.

Evaluatie proces burgerplanvorming centrum Doorwerth; brief van het college van
B&W van Renkum van 30 januari 2018.
De brief is heden via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst op de
agenda van de raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk).

C.

Besluitenlijst B&W

10.

Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week 6.

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

K.

Mededelingen en overige ingekomen stukken
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11.

Uitnodiging voor de bijeenkomst van GroenLinks “Groene vrijwilligers: we kunnen niet
zonder” op 1 maart 2018 te Wolfheze.
De uitnodiging is 20 februari jl. via de mail naar u toegezonden.

12.

Uitnodiging van gedeputeerde de heer M. Scheffer voor de raadsleden voor een
werkbezoek aan Wellman Recycling op 2 maart 2018 te Spijk.
De uitnodiging is 21 februari jl. aan de raadsleden toegezonden.

L.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

13.

Hoe seniorvriendelijk is uw partij in Renkum nu en over een jaar?; brief van de
Werkgroep Wonen en Zorg afdeling KBO-Renkum van 19 februari 2018 en
seniorenmanifest van de UnieKBO-PCOB.

M.

Leesmap

14.

Venster – kwartaalblad van de Stichting Oude Gelderse Kerken – nummer 1-2018.

15.

VNG Magazine – 9 februari 2018.

