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 M. Meijer  
 
Onderwerp: Ingekomen stukken en mededelingen 
 

 
Ingekomen stukken 
 
1. Afzender: Horeca Nederland 
 Datum brief: 16 september 2013 (ingekomen d.d. 16 september 2013, nr. 10340-9430) 
 Korte inhoud: Jeugd & alcohol en paracommercie 
 Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen 
 
2. Afzender: R. Grootenhuis 
 Datum brief: 19 september 2013 (ingekomen d.d. 19 september 2013, nr. 10455-9605) 
 Korte inhoud: Reactie op raadscommissie, agendapunt 7 Uitbreiding bouwperceel 

Lemelerveldseweg 65 te Lemelerveld 
 Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen 
 
3. Afzender: Raad van State 
 Datum brief: 25 september 2013 (ingekomen d.d. 26 september 2013, nr. 10607-15406) 
 Korte inhoud: Beroepschrift Scholten inzake BP en beeldkwaliteitplan  recreatieterreinen en 

-woningen 
 Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen 
 
4. Afzender: VNG 
 Datum brief: 24 september 2013 (ingekomen d.d. 24 september 2013, nr. 10554-9731) 
 Korte inhoud: VNG-reactie op de Rijksbegroting 2014 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen 
 
5. Afzender: Raad van State 
 Datum brief: 30 augustus 2013 (ingekomen d.d. 2 september 2013, nr. 10024-14976)* 
 Korte inhoud: Beroepschrift A. Klein BP Buitengebied Dalfsen 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen 
 *) Deze brief is niet eerder aan de griffie doorgestuurd. 
 
6. Afzender: Raad van State 
 Datum brief: 2 augustus 2013 (ingekomen d.d. 5 augustus 2013, nr. 9201-14514)* 
 Korte inhoud: Beroepschrift Kappert, Dalfsen BP Woonwerklocatie Kampmansweg 
 Advies: Is reeds ter afdoening in handen gesteld van het college 
 *) Deze brief is niet eerder aan de griffie doorgestuurd. 
 
7. Afzender: Raad van State 
 Datum brief: 2 september 2013 (ingekomen d.d. 3 september 2013, nr. 9507-15009)* 
 Korte inhoud: Beroepschrift Rest. Hof van Dalfsen inzake BP Kern Dalfsen 2012 
 Advies: Is reeds ter afdoening in handen gesteld van het college 
 *) Deze brief is niet eerder aan de griffie doorgestuurd. 
 
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. 
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