
 

 
 
 
 
  
Agendapunt:   Nr.: Informant: Datum: 
5a                                      Griffie 14 januari 2008 
 
Onderwerp: Ingekomen stukken 
 
 

1. Afzender: Gemeente De Wolden 
 Datum brief: 18 december 2007 (ingekomen 20 december 2007, nr. 2813) 
 Korte inhoud: Motie honorering raadswerk 
 Besluit:  Voor kennisgeving aannemen (conform uw beleid inzake moties) 
 
2. Afzender: De heer H. Schmidt te Oudleusen 
 Datum brief: 24 december 2007 (ingekomen 27 december 2007, nr. 2850) 
 Korte inhoud: Verzoek mbt handhavingsdwangsombesluit 
 Besluit: Voor kennisgeving aanenemen (want geen raadsbevoegdheid) 
 
3. Afzender: Buurtbewoners van de Wilhelminstraat te Dalfsen 
 Datum brief: 21 december 2007 (ingekomen 27 december 2007, nr. 2852) 
 Korte inhoud: Ontwerpbeschikking Bel Leerdammer BV 
 Besluit: Voor kennisgeving aannemen 
 
4. Afzender: Publiekrechtelijk adviesbureau Deunk te Wijhe 
 Datum brief: 24 december 2007 (ingekomen 27 december 2007, nr. 2862) 
 Korte inhoud: Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan, 3e partiële herziening 

bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen, Koelmansstraat 73 Hoonhorst 
 Besluit: Ter advisering in handen van het college stellen 
 
5. Afzender: VantErve Advies te Raalte 
 Datum brief: 31 december 2007 (ingekomen 2 januari 2008, nr. 6) 
 Korte inhoud: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan buitengebied Lemelerveld 
 Besluit: Ter advisering in handen van het college stellen 
 
6. Afzender: VantErve Advies te Raalte 
 Datum brief: 31 december 2007 (ingekomen 2 januari 2008, nr. 7) 
 Korte inhoud: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan buitengebied Lemelerveld 
 Besluit: Ter advisering in handen van het college stellen 
 
7. Afzender: L.W.J.M. Pronk te Lemelerveld 
 Datum brief: 31 december 2007 (ingekomen 3 januari 2008, nr. 43) 
 Korte inhoud: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan buitengebied Lemelerveld 
 Besluit: Ter advisering in handen van het college stellen 
 
8. Afzender: De heer D. van Hernen te Hattem 
 Datum brief: 7 januari 2008 (ingekomen 8 januari 2008, nr. 72) 
 Korte inhoud: Permanente woonbestemming recreatiewoningen 
 Besluit: 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. 

 


