
 

 
 
 
 

  
Agendapunt:  8 Informant: Datum: 15 oktober 2012 
 N. IJnema  
 
Onderwerp: Ingekomen stukken en mededelingen 
 

 
Ingekomen stukken 
 
1. Afzender: ANWB 
 Datum brief: 12 september 2012 (ingekomen d.d.19 september 2012, nr. 5145) 
 Korte inhoud: De organisatie van bewegwijzering gaat veranderen. 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen 
 
2. Afzender: Raad van State 
 Datum brief: 24 september 2012 (ingekomen d.d. 25 september 2012, nr. 5226) 
 Korte inhoud: Dalfsen BP 25

e
 herziening buitengebied Dalfsen, gemaal Dalmsholte – 

verzoek om voorlopige voorziening 
 Advies: Ter afdoening in handen van het College stellen 
 
3. Afzender: Raad van State 
 Datum brief: 2 oktober 2012 (ingekomen d.d. 3 oktober 2012, nr. 5378) 
 Korte inhoud: Dalfsen BP De Grift III Nieuwleusen, behandeling geding 
 Advies: Ter afdoening in handen van het College stellen 
 
 
 
 
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. 

 
 



Mededelingen 
 
18 september 2012  Werkplan Regio Zwolle 2012 
18 september 2012  (notitie B. Berkhoff) – VERTROUWELIJK 
18 september 2012  Photo Voltaïsche panelen gemeentehuis Dalfsen 
18 september 2012  Bestuursovereenkomst Regionale Uitvoeringsdienst IJsselland 
18 september 2012  Begrotingswijzigingen 2012 Veiligheidsregio 
19 september 2012  Gereguleerde overnachtingsplaatsen voor campers 
27 september 2012  Zienswijze ontwerpbeschikking gem Zwolle WABO vestiging Ikea 
27 september 2012  Provinciaal Inpassingsplan N340 - N48 
27 september 2012  Zonneboom De Nieuwe Landen II 
2 oktober 2012   Aanvraag onderwijshuisvesting RK Basischool De Polhaar 
8 oktober 2012   Ontwikkeling bedrijventerrein Lemelerveld – VERTROUWELIJK 
8 oktober 2012   Stand van zaken planvorming N348 – VERTROUWELIJK 
8 oktober 2012   Uit verkoop halen kavel Nieuwlandstraat Lemelerveld 
8 oktober 2012   Waterfront – VERTROUWELIJK 
8 oktober 2012   Kadernota bewegen en sport 2013 – 2016 
8 oktober 2012   Beleidsplan Handhaving actieplan Ammoniak Veehouderij 


