
 

 
 
 
 

  
Agendapunt: 6 Informant: Datum: 25 februari 2013 
 N. IJnema  
 
Onderwerp: Ingekomen stukken en mededelingen 
 

 
Ingekomen stukken 
 
1. Afzender: Diverse afzenders zie overzicht 
 Datum brief: Divers (ingekomen d.d. divers, nr. divers, zie overzicht) 
 Korte inhoud: Overzicht met ingekomen zienswijzen ontwerp BP Buitengebied 
 Advies: Ter advisering in handen van het college stellen 
 
2. Afzender: Werkgroep Stop 70 
 Datum brief: 18 januari 2013 (ingekomen d.d. 21 januari 2013, nr. 3916-0334) 
 Korte inhoud: Herinrichting N377, situatie in bebouwde kom Nieuwleusen 
 Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen 
 
3. Afzender: Veiligheidsregio IJsselland 
 Datum brief: 28 januari 2013 (ingekomen d.d. 28 januari 2013, nr. 4147-3769) 
 Korte inhoud: Eerste begrotingswijziging 2013 
 Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen 
 
4. Afzender: L. Grotenhuis, directeur Cazemierschool namens scholen Dalfsen 
 Datum brief: 12 december 2013 (ingekomen d.d. 28 januari 2013, nr. 4081-3746) 
 Korte inhoud: Pleidooi gelden ter beschikking te stellen t.b.v. combinatiefunctionarissen 
 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 
24 januari 2013  Verlengen contract huur Pniël 
24 januari 2013  4e kwartaalrapportage Grote Projecten 2012 
24 januari 2013  Resultaten enquête uitgaansoverlast Dalfsen 2012 
28 januari 2013  VERTROUWELIJK, Varianten route Station - centrum Dalfsen 
28 januari 2013  Onderhandelaarsakkoord Gemeentefinanciën 
4 februari 2013   Jaarverslag 2012 externe veiligheid 2012 
4 februari 2013   4e kwartaalrapportage 2012 RO 
4 februari 2013  VERTROUWELIJK, Geen extra proceskst vergoeden in procedure 

legkippenbedrijf Westerveldweg 
4 februari 2013  Juridische en financiele consequenties corporaties 
8 februari 2013  Deelnemen aan de Entente Florale 3013 
14 februari 2013 Actualisatie Uitgiftesysteem voor bouwgrond 
14 februari 2013  Verkoopprijzen bouwgrond 2013 


