
AGENDA RAAD

Aan de leden van de raad van de gemeente Dalfsen,

Ik nodig u uit voor de openbare raadsvergadering op maandag 20 december 2021. De vergadering start 
om 19.30 uur en vindt plaats in een digitale omgeving. De agenda volgt hierna. De bijbehorende stukken 
vindt u op het raadsinformatiesysteem. 

Hoogachtend, 

drs. E. van Lente

RAADSVERGADERING

A G E N D A 

1. Opening
2. Spreekrecht burgers
3. Afleggen ambtseed mw. M.M.A. Olde Bijvank
4. Vragenronde
5. Vaststelling agenda

Akkoordstukken
6. Visiedocument Goed Goan – Ontwikkeling van het bestuur in de Dalfser samenleving (EvL)
7. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen, Kleine Kornuiten, Hofmanssteeg (AS)
8. 1e wijziging APV 2020 vanwege Alcoholwet (EvL)
9. Herschikking salarisgerelateerde budgetten 2021 (RvL)
10. Overige belastingverordeningen 2022 (RvL)
11. Uitwerking mogelijkheid LED verlichting op gemeentelijke sportvelden (JU)
12. Integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2022-2038 (JU)

Bespreekstukken
13. Ruimtelijke kaders grootschalige duurzame energieproductie (AS)
14. Beleidsplan inwonerbetrokkenheid (EvL)
15. 17e herziening BP Kernen, Van Tydencampstraat 4 (AS)
16. 14e herziening BP Buitengebied, Damhoeve (AS)
17. Regiovisie beschermd wonen maatschappelijke opvang 2022-2032 (JU)
18. Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2022 (JU)

Overige agendapunten
19. Besluitenlijst 29 november 2021
20. Ingekomen stukken
21. Besloten gedeelte
22. Sluiting
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Digitale vergadering en inzage stukken
Vanwege het coronavirus wordt deze vergadering gehouden in een digitale omgeving. De vergaderstukken 
vindt u op de website van de gemeenteraad: https://ris.dalfsen.nl. Hier kunt u ook live meekijken tijdens de 
vergaderingen.

Spreekrecht burgers
Inwoners kunnen aan het begin van de vergadering spreken over onderwerpen die niet op de agenda 
staan en over agendapunten 8, 9, 10 en 15 t/m 18 omdat daar niet eerder gelegenheid voor was. Vanwege 
de coronamaatregelen kan dat uitsluitend schriftelijk of digitaal. 

Om gebruik te maken van het spreekrecht moeten zij zich aanmelden via griffie@dalfsen.nl. Dit kan tot op 
de dag van de vergadering tot uiterlijk 12:00. Er kan contact opgenomen worden met de griffier voor 
mogelijkheden en ondersteuning. 

https://ris.dalfsen.nl/
mailto:griffie@dalfsen.nl

