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Onderwerp: Ingekomen stukken en mededelingen 
 

 
Ingekomen stukken 
 
1. Afzender: Samenwerkend Toezicht Jeugd 
 Datum brief: 8 november 2013 (ingekomen d.d. 13 november 2013, nr. 11763-16174) 
 Korte inhoud: STJ-themabericht Jonger dan 12 of 12-minner? 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen 
 
2. Afzender: Raad van State 
 Datum brief: 13 november 2013 (ingekomen d.d. 14 november 2013, nr. 10607-16211) 
 Korte inhoud: Zitting Dalfsen BP en Beeldkwaliteitsplan recreatieterreinen en -woningen 
 Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen 
 
3. Afzender: Vechtdalhotels 
 Datum brief: 11 november 2013 (ingekomen d.d. 12 november 2013, nr.11719-10920) 
 Korte inhoud: Toeristenbelasting in het Vechtdal 
 Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen 
 
4. Afzender: Inspectie SZW 
 Datum brief: 20 november 2013 (ingekomen d.d. 25 november 2013, nr. 12112-16362) 
 Korte inhoud: Rapport “Van schoolgaand kind tot zelfstandige jongere ACTIEF OP WEG 

NAAR WERK” 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen 
 
5. Afzender: Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) 
 Datum brief: 25 november 2013 (ingekomen d.d. 25 november 2013, nr. 12129-11268) 
 Korte inhoud: Bericht van het vrijwilligerswerk rondom commotie wetsvoorstellen Wwb 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen 
 
6. Afzender: Raad van State 
 Datum brief: 26 november 2013 (ingekomen d.d. 27 november 2013, nr. 9975-16417) 
 Korte inhoud: Uitspraak verzoek om voorlopige voorziening A.J. van Dijk inzake BP 

Buitengebied 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen 
 
7. Afzender: Rekenkamer Oost Nederland 
 Datum brief: 28 november 2013 (ingekomen d.d. 28 november 2013, nr. 11953-11449) 
 Korte inhoud: Rapport Overijssels financieel toezicht: meerwaarde in goede en slechte tijden 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen 
 
8. Afzender: Wsw cliëntenraad 
 Datum brief: 28 november 2013 (ingekomen d.d. 29 november 2013, nr. 8501-16450) 
 Korte inhoud: Advies Wsw cliëntenraad op liquidatienotitie WEZO GR 
 Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen 
 
 



9. Afzender: Raad van State 
 Datum brief: 29 november 2013 (ingekomen d.d. 2 december 2013, nr. 9507-16502) 
 Korte inhoud: Aanvullende stukken BP Kern Dalfsen 2012 door Hof van Dalfsen 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen 
 
10. Afzender: MKB Nederland 
 Datum brief: 29 november 2013 (ingekomen d.d. 29 november 2013, nr. 12292-11439) 
 Korte inhoud: Oproep MKB Nederland ruimte voor economisch herstel, geen OZB verhoging 

voor ondernemers 
 Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen 
 
11. Afzender: Plaatselijk Belang Oudleusen e.o. 
 Datum brief: 2 december 2013 (ingekomen d.d. 4 december 2013, nr. 12396-16535) 
 Korte inhoud: Ongerustheid uitspreken over voortbestaan buslijn 167 
 Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen 
 
12. Afzender: C.J.H. Meijer 
 Datum brief: 5 december 2013 (ingekomen d.d. 9 december 2013, nr. 12496-11677) 
 Korte inhoud: Rechterensedijk, respect voor landschap en cultuurhistorie 
 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 
14 november 2013  Kwartaalrapportage Grote Projecten, kwartaal 2 en 3 
21 november 2013  Buurtscans en buurtactieplannen bewegen en sport 
28 november 2013  Woningbouwprogramma 2014-2016 
28 november 2013  Evaluatie overlast steenmarter 
5 december 2013  Wijziging begrotingen 2013 en 2014 Veiligheidsregio IJsselland 


