
 

 
 

  AGENDA RAAD 

  
  

Aan de leden van de raad van de gemeente Dalfsen, 
 
 
Ik nodig u uit voor de openbare raadsvergadering op maandag 28 mei 2018 om 19.30 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis in Dalfsen. De agenda volgt hierna. De bijbehorende stukken vindt u op het 
raadsinformatiesysteem.  
 
 
Hoogachtend,  
 

 
 
drs. H.C.P. Noten 
 
 

RAADSVERGADERING 
 
 
A G E N D A : 
 

1. Opening 
2. Spreekrecht burgers 
3. Vragenronde 
4. Vaststelling agenda 

 
Bespreekstukken 

5. Raadsagenda 2018-2022, Kleurrijke kubus 
6. Coalitieakkoord 2018-2022, Dichtbij-Dalfsen-Dichtbij 
7. Benoeming wethouders 
8. Toelating leden gemeenteraad 
9. Benoemingen presidium, RKC en MC De Spil  

 
Akkoordstukken 

10. Preventie- en handhavingsplan alcohol (N) 
11. Programmaplan implementatie Omgevingswet (S) 
12. Kadernota afstand tot de arbeidsmarkt Participatiewet (vL) 

 
Bespreekstukken 

13. Benoeming nieuw bestuurslid stichting theater de Stoomfabriek (U) 
14. Benoeming lid RvT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en regio (U) 
15. Stedenbouwkundige invulling en ontsluiting locatie Koesteeg (S) 
16. Plan van aanpak vestigen voorkeursrecht (vL) 
17. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Zonnepark Veldhoeveweg 1 (S) 
18. Besluit onttrekken Gernerweg aan openbaarheid (vL) 
19. Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 

 
Overige agendapunten 

20. Vaststelling besluitenlijsten d.d. 23 april 2018 
21. Ingekomen stukken  
22. Sluiting 
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Inzage stukken 
De vergaderstukken vindt u op de website van de gemeenteraad: http://ris.dalfsen.nl. Hier kunt u ook live 
meekijken tijdens de vergaderingen 
 
Orde van de vergadering 
De vergadering wordt na agendapunt 9 voor 10 – 15 minuten geschorst, zodat er gelegenheid is voor een 
felicitatie.  
 
Spreekrecht burgers 
U kunt aan het begin van de vergadering spreken over onderwerpen die niet op de agenda staan en over 
agendapunten 5, 6, 18 en 19 omdat daar niet eerder gelegenheid voor was. Om gebruik te maken van het 
spreekrecht moet u zich aanmelden bij de griffie via griffie@dalfsen.nl tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van 
de vergadering. Sommige onderwerpen zijn uitgesloten van spreekrecht, kijk voor een toelichting op de 
website of neem contact op met de griffier. 

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

