
 

 
 
 

  
Agendapunt:   Nr.: Informant: Datum: 
5a                                      E. Lankman 10 december 2008 
Onderwerp: Ingekomen stukken 
 

 
 
1. Afzender: Dirkzwager advocaten&notarissen te Arnhem 
 Datum brief: 21 november 2008 (ingekomen 24 november 2008, nr. 3563) 
 Korte inhoud: Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan “Nieuwleusen 2007” 
 Advies: Advies in handen stellen van het college 
  
2. Afzender: SP gemeente Oss (ingekomen 24 november 2008, nr. 3578) 
 Datum brief: 24 november 2008 
 Korte inhoud: Motie m.b.t. het ongedaan maken van de bezuinigingen op de AWBZ 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen 
 
3. Afzender: J.H. van Drielen Sr. Te Nijkerk (3862 XG, van Kluijvelaan 30) 
 Datum brief: 28 november 2008 (ingekomen 1 december 2008, nr. 3645) 
 Korte inhoud: Bezwaarschrift dwanghandhaving 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen 
  
4. Afzender: J.H. van Drielen Jr, te Dalfsen (7721 VH, Bontekamp 35) 
 Datum brief: 28 november 2008 (ingekomen 1 december 2008, nr. 3646) 
 Korte inhoud: Bezwaarschrift dwanghandhaving 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen 
 
 
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bij het genoemde stuk vermelde advies. 
 
 
Voorzitter en 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. 

 


