Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 9, 1 maart 2018)
A.

Voor kennisgeving aannemen

1.

Actualisering van drie VNG modellen i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen 2018;
ledenbrief (18/007) van de VNG van 27 februari 2018.

2.

Deelname decentrale overheden aan onderhandelingen Klimaatakkoord; brief van de
VNG, Unie van Waterschappen en IPO van 28 februari 2018.

3.

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

4.

Beeldspraak; nieuwsbrief van het Gelders Genootschap – februari 2018.

5.

Gesprek met bestuur De Poort; mailbericht van bestuur LOC i.o. en kerngroep
Centrumplan Doorwerth van 25 februari 2018.

6.

VNG raadsledennieuwsbrief – 28 februari 2018.

7.

Utrecht, Amsterdam en Alkmaar koplopers in duurzaamheid; mailbericht en rapport
van Natuur & Milieu van 27 februari 2018.

8.

Week van Zorg en Welzijn 12 t/m 17 maart 2018; mailbericht en brief van de
Projectmanager Week van Zorg en Welzijn van 22 februari 2018.

9.

Week voor de gezonde jeugd van 5 t/m 10 maart 2018; mailbericht en brief van de
Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht van 27 februari 2018.

10.

Koersdocument “Sterk lokaal bestuur in Gelderland” en begeleidende brief van het
bestuur van de afd. Gelderland van de VNG van 26 februari 2018.

B.

Raadsbrief/Memo

11.

Onderhandelingen sportpark Wilhelmina; brief van het college van B&W van Renkum
van 20 februari 2018, zaaknummer 68219.
De brief is 22 februari jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst op
de agenda van de raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk).

12.

Centrumplan Doorwerth; brief van het college van B&W van Renkum van 23 februari
2018, zaaknummer 67943.
De brief is 27 februari jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst op
de agenda van de raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk).

13.

Project herstructurering bedrijventerreinen/voortgang; brief van het college van B&W
van Renkum van 20 februari 2018, zaaknummer 53595.
De brief is 27 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

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

14.

Verkeersvraagstuk Hogenkampseweg te Renkum; mailbericht van de heer J. de Vink
van 26 februari 2018.

15.

Sluiting Dorpshuis De Burcht; brief van de heer M. Rowaan van 25 februari 2018.

I.

Ter bespreking in commissie en raad

16.

Uitvoeringsplan vrijwilligerswerk 2018-2019.
Het uitvoeringsplan is 28 februari jl. via de mail naar u toegezonden en wordt
geplaatst op de agenda van de raadscommissie (ter kennisname – ingekomen
stuk).

J.

Gemeenschappelijke regelingen

K.

Mededelingen en overige ingekomen stukken

L.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

17.

Investeer in sport en doe mee in 2018-2022; mailbericht van het Sportcampagneteam
NL van NOC*NSF van 23 februari 2018.

18.

Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving; pleidooi van KBO-PCOB en
Patiëntenfederatie Nederland van 26 februari 2018.

19.

Manifest over lokale bijdragen aan het herstel en het behoud van bestaanszekerheid;
manifest van de Sociale Alliantie van 1 maart 2018.

M.

Leesmap

