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Onderwerp: Ingekomen stukken en mededelingen 
 

 
Ingekomen stukken 
 
1. Afzender: Provincie Overijssel 
 Datum brief: 19 maart 2013 (ingekomen d.d. 25 maart 2013, nr. 5966-11775) 
 Korte inhoud: Begrotingsbrief 2014 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen 
 
2. Afzender: B. Dekker 
 Datum brief: 2 april 2013 (ingekomen d.d. 3 april 2013, nr. 6258-12044) 
 Korte inhoud: De Rechterensedijk van Dalfsen tot aan de dodenbocht 
 Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen 
 
3. Afzender: GGD IJsselland 
 Datum brief: 28 maart 2013 (ingekomen d.d. 2 april 2013, nr. 6223-5119) 
 Korte inhoud: Begroting 2014 en voorjaarsnota 2013 
 Advies: Ter advisering in handen van het college stellen 
 
4. Afzender: P. Swager 
 Datum brief: 23 maart 2013 (ingekomen d.d. 3 april 2013, nr. 6195-11987) 
 Korte inhoud: Zienswijze ontwerp bestemmingsplan wonen/werken Kampmansweg 
 Advies: Ter advisering in handen van het college stellen 
 
5. Afzender: J.H. Scholten 
 Datum brief: 26 maart 2013 (ingekomen d.d. 28 maart 2013, nr. 4999-5130) 
 Korte inhoud: Reactie op bestemmingsplan recreatieterreinen 
 Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen 
 
6. Afzender: M. Peters, Stichting Mikado 
 Datum brief: 8 april 2013 (ingekomen d.d. 8 april 2013, nr. 6400-12194) 
 Korte inhoud: Project CAP100, informatie 
 Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen 
 
7. Afzender: H. Kappert 
 Datum brief: 4 april 2013 (ingekomen d.d. 5 april 2013, nr. 6363-12152) 
 Korte inhoud: Zienswijze ontwerp bestemmingsplan wonen/werken Kampmansweg 
 Advies: Ter advisering in handen van het college stellen 
 
8. Afzender: Wecycle te Zoetermeer 
 Datum brief: 8 april 2013 (ingekomen d.d. 9 april 2013, nr. 6431-12227) 
 Korte inhoud: Benchmark 2012 afgifte elektrische apparaten 
 Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen 
 
 
 
 



9. Afzender: A.M.J. Kaland 
 Datum brief: 4 april 2013 (ingekomen d.d. 10 april 2013, nr. 6485-12274) 
 Korte inhoud: Zienswijze ontwerp bestemmingsplan wonen/werken Kampmansweg 
 Advies: Ter advisering in handen van het college stellen 
 
10. Afzender: Veiligheidsregio IJsselland te Zwolle 
 Datum brief: 5 april 2013 (ingekomen d.d. 9 april 2013, nr. 6242-5259) 
 Korte inhoud: Concept-begroting 2014 en voorjaarsnota 2013 
 Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen 
 
11. Afzender: RUD IJsselland te Wijhe 
 Datum brief: 10 april 2013 (ingekomen d.d. 15 april 2013, nr. 6651-5445) 
 Korte inhoud: Stand van zaken RUD 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen 
 
11. Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
 Datum brief: 11 april 2013 (ingekomen d.d. 15 april 2013, nr. 6633-12390) 
 Korte inhoud: Nadere toelichting m.b.t. gemeentelijke herindeling 
 Advies: 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. 

 
 
Mededelingen 
18 maart 2013   Jaarrapportage aanpak huiselijk geweld 2012 
18 maart 2013   Eerste begrotingswijziging 2013 Veiligheidsregio IJsselland 
18 maart 2013   Interbestuurlijk toezicht 
18 maart 2013   Geluidsnorm evenementen 
28 maart 2013  Bestemmingsplan De Grift III 
4 april 2013   Gevolgen economische crisis gemeente Dalfsen 
4 april 2013   Milieujaarverslag en handhavingsjaarverslag 2012 
4 april 2013   Horizontaal toezicht op informatiebeheer 
11 april 2013  Schoolomgeving De Spiegel 
 
 


