
 

 
 
 
 

  
Agendapunt: 17 Informant: Datum: 24 juni 2013 
 N. IJnema  
 
Onderwerp: Ingekomen stukken en mededelingen 
 

 
Ingekomen stukken 
 
1. Afzender: GGD IJsselland 
 Datum brief: 14 mei 2013 (ingekomen d.d. 15 mei 2013, nr. 7362-12990) 
 Korte inhoud: Advies gezondheidsraad veehouderij 
 Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen 
 
2. Afzender: G. de Graaf 
 Datum brief: 13 mei 2013 (ingekomen d.d. 14 mei 2013, nr. 7334-12961) 
 Korte inhoud: Omgaan met de natuur in Dalfsen 
 Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen 
 
3. Afzender: CAK 
 Datum brief: 22 mei 2013 (ingekomen d.d. 24 mei 2013, nr. 7627-13216) 
 Korte inhoud: WMO uurtarieven 2013 
 Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen 
 
4. Afzender: Regio Zwolle 
 Datum brief: 27 mei 2013 (ingekomen d.d. 28 mei 2013, nr. 7701-6464) 
 Korte inhoud: Eerste jaarrapportage regio Zwolle 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen 
 
5. Afzender: Nancy IJnema 
 Datum brief: 29 mei 2013 (ingekomen d.d. 29 mei 2013, nr. 7779-13351) 
 Korte inhoud: Verzoek ontslag te verlenen 
 Advies: Ter advisering in handen van het college stellen 
 
6. Afzender: Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen 
 Datum brief: april 2013 (ingekomen d.d. 29 mei 2013, nr. 7800-13374) 
 Korte inhoud: Jaarverslag 2012 en werkplannen 2013 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen 
 
7. Afzender: HEOBS te Assen 
 Datum brief: 28 mei 2013 (ingekomen d.d. 29 mei 2013, nr. 7801-13375) 
 Korte inhoud: Bezuinigingen op schuldhulpverlening 
 Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen 
 
8. Afzender: ProDemos 
 Datum brief: 23 mei 2013 (ingekomen d.d. 28 mei 2013, nr. 7799-13373) 
 Korte inhoud: Deelname aan Dag van de Democratie op locatie 
 Advies: Anders; agenderen voor komend Presidium 
 
9. Afzender: Hekkelman Advocaten 
 Datum brief: 4 juni 2013 (ingekomen d.d. 5 juni 2013, nr. 7945-13494) 



 Korte inhoud: Verzoek gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied en 
woning mw. Klein als burgerwoning te bestemmen 

 Advies: Voor kennisgeving aannemen 
 
10. Afzender: Stichting Clok 
 Datum brief: 10 juni 2013 (ingekomen d.d. 11 juni 2013, nr. 8085-6867) 
 Korte inhoud: Structureel management van werklocaties is een lonende investering 
 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 
22 mei 2013  Vervolgadvies locatie JOP Dalfsen 
30 mei 2013   Stand van zaken Dorpsplan Plus Oudleusen 
3 juni 2013   Visie De blik op het kanaal van Lemelerveld 
13 juni 2013  Visie het kind en de jeugd centraal 
 


