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Onderwerp: Ingekomen stukken en mededelingen

Ingekomen stukken
1. Afzender:
Datum brief:
Korte inhoud:
Advies:

Burgerrechtenvereniging Vrijbit
19 november 2012 (ingekomen d.d. 21 november 2012, nr. 6364)
Verwijdering vingerafdrukken uit reisdocumentenadministratie
Ter advisering in handen van het college stellen (u wordt geïnformeerd via het
RIS)

2. Afzender:
Datum brief:
Korte inhoud:
Advies:

Humana
26 november 2012 (ingekomen d.d. 27 november 2012, nr. 6488)
Gedragen kleding, opbrengst naar het goede doel
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.
2.
3.

4.

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.
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.
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.
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
26 november 2012 Gunning Europees openbare aanbesteding van de gemeentelijke pagina's in een
huis-aan-huiskrant – VERTROUWELIJK
3 december 2012 Begrotingswijziging 3-2012 Veiligheidsregio IJsselland
3 december 2012 Routekaart afvalwaterketen 2030

