
 

 
 
 
 

  
Agendapunt: 21 Informant: Datum: 23 juni 2014 
 M. Meijer  
 
Onderwerp: Ingekomen stukken en mededelingen 
 

 
Ingekomen stukken 
 
1. Afzender: Jeugd GGZ Dimence 
 Datum brief: 20 mei 2014 (ingekomen d.d. 26 mei 2014, nr. 16970-16174) 
 Korte inhoud: Informatie over Jeugd GGZ Dimence 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen 
 
2. Afzender: Kledingbank Nieuwleusen 
 Datum brief: 12 mei 2014 (ingekomen d.d. 13 mei 2014, nr. 16011-15935) 
 Korte inhoud: Aanvraag subsidie heroverwegen 
 Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen 
 
3. Afzender: Dhr. en mevr. Ruitenberg 
 Datum brief: 21 mei 2014 (ingekomen d.d. 22 mei 2014, nr. 17035-20177) 
 Korte inhoud: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Herziening Westerbouwlanden Noord 
 Advies: Ter advisering in handen van het college stellen 
 
4. Afzender: NOV 
 Datum brief: 15 mei 2014 (ingekomen d.d. 15 mei 2014, nr. 16863-16033) 
 Korte inhoud: Gemeente bepalen of lidmaatschap van vrijwilligersorganisaties betaalbaar 

blijft 
 Advies: Ter advisering in handen van het college stellen 
 
5. Afzender: NOC-NSF 
 Datum brief: 20 mei 2014 (ingekomen d.d. 23 mei 2014, nr. 17088-16314) 
 Korte inhoud: Sport en de Wet Markt en Overheid – Algemeen belang van sport 
 Advies: Ter advisering in handen van het college stellen 
 
6. Afzender: Wecycle 
 Datum brief: 3 juni 2014 (ingekomen d.d. 5 juni 2014, nr. 17378-20460) 
 Korte inhoud: Benchmark 2013 afgifte elektrische apparaten 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen 
 
7. Afzender: Abvakabo FNV CNV Publieke Zaak 
 Datum brief: 28 mei 2014 (ingekomen d.d. 2 juni 2014, nr. 11234-20311) 
 Korte inhoud: CAO Sociale werkvoorziening 
 Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen 
 
8. Afzender: Werkgroep Typisch Dalfsen 
 Datum brief: 2 juni 2014 (ingekomen d.d. 3 juni 2014, nr. 17316-16562) 
 Korte inhoud: Visie Typisch Dalfsen 
 Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen 
 
 
 



9. Afzender: Provincie Overijssel 
 Datum brief: 6 mei 2014 (ingekomen d.d. 9 mei 2014, nr.16728-19951) 
 Korte inhoud: Bevindingen toezichtsthema 2013 grondexploitatie 
 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 komen op het RIS) 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 
8 mei 2014 Reactie op Actieplan Wonen CDA Dalfsen (wordt ter advisering voorgelegd 

aan de agendacommissie) 
26 mei 2014  Uitvoering raadsmotie aardgas 
26 mei 2014   Gevolgen economische crisis tm 1e kwartaal 2014 
3 juni 2014   Herinrichting buitenterrein De Potstal Hoonhorst 
3 juni 2014   Tussentijdse rapportage buurtsportcoaches 
3 juni 2014   Verordening en beleidsregels leerlingenvervoer 
5 juni 2014   Plan van aanpak woonuitbreiding en evenemententerrein Oudleusen 
5 juni 2014   Burgerjaarverslag 2013 
5 juni 2014   Intentieverklaring zoetwatervoorziening Oost Nederland 
12 juni 2014   Regionale samenwerkingsvarianten jeugdzorg 
12 juni 2014   Milieujaarverslag 2013 en handhavingsjaarverslag 2013, 20140612 


