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1. Afzender: Veiligheidsregio IJsselland 
 Datum brief: 18 oktober 2010 (ingekomen 19 oktober 2010, nr. 4643) 
 Korte inhoud: Begrotingswijziging 1/2010  
 Advies Voor kennisgeving aannemen 
 
2. Afzender: Gemeente Tubbergen 
 Datum brief: 8 november 2010 (ingekomen 8 november 2010, nr. 4901) 
 Korte inhoud: Motie EHS en Natura 2000 
 Advies Voor kennisgeving aannemen 
 
3. Afzender: Team Stopumts 
 Datum brief: 18 november 2010 (ingekomen  18 november 2010, nr. 5067) 
 Korte inhoud: Actuele Ontwikkelingen Antennebeleid 
 Advies:  Voor kennisgeving aannemen 
 
4. Afzender: L.W. Verhoef registeraccountant te Wijk bij Duurstede 
 Datum brief: 19 november 2010 (ingekomen 22 november 2010, nr. 5111) 
 Korte inhoud: Jaarrekening 2009 van de gemeente Dalfsen 
 Advies Voor kennisgeving aannemen 
 
5. Afzender: Bestuur Cultuurplatform gemeente Dalfsen 
 Datum brief: 23 november 2010 (ingekomen 23 november 2010, nr. 5133) 
 Korte inhoud: Nota Kunst en Cultuur gemeente Dalfsen 
 Advies Ter afdoening in handen van het college stellen 
 
6. Afzender: Gemeente Raalte 
 Datum brief: 25 november 2010 (ingekomen 25 november 2010, nr. 5176) 
 Korte inhoud: Motie inzake begrenzing EHS en Natura 2000 
 Advies Voor kennisgeving aannemen 
 
7. Afzender: Algemeen Bestuur GR WEZO 
 Datum brief: 19 november 2010 (ingekomen 24 november 2010, nr. 5253) 
 Korte inhoud: Begroting Gemeenschappelijke Regeling WEZO 2011 
 Advies Voor kennisgeving aannemen 
 
 
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bij het genoemde stuk vermelde advies. 
 
Voorzitter en plaatsvervangend griffier. 
 
Er zijn een aantal standaardwijzen van afdoening van brieven aan de Raad gericht: 
 
1.   Ter afdoening in handen van het College stellen 
 De Raad besluit dat het College de, aan de Raad gerichte, brief zal antwoorden (de beantwoordingbrief zal voor de Raad 
 ter inzage gelegd worden in de raadsbibliotheek) of er naar zal handelen. 



2. Ter advisering in handen van het College stellen 
 De Raad besluit dat het onderwerp van de, aan de Raad gerichte, brief besproken dient te worden in commissieverband, 
 en vraagt van het College een advies daartoe op te stellen. Het onderwerp komt dus terug op de agenda van de Raad. 
3. Ter advisering in handen van de Commissie voor de Bezwaarschriften stellen 
 De Raad heeft in een verordening bepaald dat er een commissie is voor de behandeling van bezwaarschriften (die zich 
 richten tegen door de Raad genomen besluiten). Deze Commissie voor de Bezwaarschriften adviseert de Raad over hoe 
 te besluiten ten aanzien van de bezwaarschriften. Het onderwerp komt dus terug op de agenda van de Raad. 
4. Voor kennisgeving aannemen 
 Deze mogelijkheid lijkt voor zich te spreken.  De Raad van de gemeente Dalfsen heeft in de loop der jaren een gewoonte 
 ontwikkeld om moties van andere gemeenten niet te ondersteunen, uitzonderingen daar gelaten. 
 
Bovenstaande lijst van mogelijkheden is géén uitputtende opsomming; daarnaast zijn er nog afdoeningswijzen die niet 
standaard zijn. 


