
 

 
 
 XXXX 
 XXXX 
  
Agendapunt: 17 Informant: Datum: 24 november 2014 
 M. Meijer  
 
Onderwerp: Ingekomen stukken en mededelingen 
 

 
Ingekomen stukken 
 
1. Afzender: Abvakabo 
 Datum brief: 7 oktober 2014 (ingekomen d.d. 8 oktober 2014, nr 20206-20418) 
 Korte inhoud: Kopie van de brief aan het bestuur van Wezo inzake tijdelijke contracten SW 

werknemers 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen 
 
2. Afzender: GGD IJsselland 
 Datum brief: 10 oktober 2014 (ingekomen d.d. 10 oktober 2014, nr 20271-20494) 
 Korte inhoud: Eventuele zienswijze indienen op begrotingswijziging 
 Advies: Ter advisering in handen van het college stellen 
 
3. Afzender: Plaatselijk Belang Oudleusen e.o. 
 Datum brief: 4 oktober 2014 (ingekomen d.d. 7 oktober 2014, nr 20180-23019) 
 Korte inhoud: Verzoek tot invloed aanwenden voor betere oplossingen N340 
 Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen 
 
4. Afzender: Postmoderne Devotiebeweging IJsselvechtstreek 
 Datum brief: 14 oktober 2014 (ingekomen d.d. 15 oktober 2014, nr 20409-20671) 
 Korte inhoud: Verzoek tot aansluiten op een of andere manier bij de beweging Moderne 

Devotie 
 Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen 
 
5. Afzender: Benthem en Gratama advocaten 
 Datum brief: 13 oktober 2014 (ingekomen d.d. 15 oktober 2014, nr 14483-23180) 
 Korte inhoud: Verzoek tot planschade 
 Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen 
 
6. Afzender: Raad van State 
 Datum brief: 13 oktober 2014 (ingekomen d.d. 14 oktober 2014, nr 17877-23149) 
 Korte inhoud: Intrekking beroep Vechthorst BP Kern Dalfsen 2012 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen 
 
7. Afzender: V. Oosterveen 
 Datum brief: 13 oktober 2014 (ingekomen d.d. 13 oktober 2014, nr 20347-23148) 
 Korte inhoud: Duidelijkheid rondom nulbeleid 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen 
 
8. Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
 Datum brief: 13 oktober 2014 (ingekomen d.d. 14 oktober 2014, nr 20366-23166) 
 Korte inhoud: Circulaire: Correctie tegemoetkoming ziektekostenverzekering raads- en 

commissieleden 
 Advies: Ter advisering in handen van het college stellen 
 



9. Afzender: Milieudefensie 
 Datum brief: 20 oktober 2014 (ingekomen d.d. 20 oktober 2014, nr 20486-20768) 
 Korte inhoud: Verzoek bijenconvenant te tekenen om bijensterfte terug te dringen 
 Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen 
 
10. Afzender: Cliëntenraad Wezo 
 Datum brief: 22 oktober 2014 (ingekomen d.d. 22 oktober 2014, nr 20588-20905) 
 Korte inhoud: Het beleid m.b.t. WSW geïndiceerde binnen Wezo 
 Advies: Antwoord laten verzorgen door het college 
 
11. Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
 Datum brief: 29 oktober 2014 (ingekomen d.d. 4 november 2014, nr 20905-23575) 
 Korte inhoud: Aanbieding Staat van het Bestuur 2014 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen 
 
12. Afzender: Veiligheidsregio IJsselland 
 Datum brief: 6 november 2014 (ingekomen d.d. 6 november 2014, nr 21022-21479) 
 Korte inhoud: Najaarsrapportage 2014 inclusief begrotingswijziging 
 Advies: Ter advisering 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 of er naar zal handelen. 
2. Antwoord laten verzorgen door het College 
 De raad besluit dat het College de, aan de Raad gerichte, brief zal antwoorden en de antwoordbrief wordt op het RIS 
 geplaatst. 
3. 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. 
4. Ter afdoening in handen van de griffier stellen 
 De raad besluit dat de griffier de, aan de Raad gerichte, brief zal beantwoorden of er naar zal handelen. 
5. 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. 
6. 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 
23 oktober 2014 Leerplichtverslag schooljaar 2013-2014 
23 oktober 2014  Beleidsnotitie Integraal Beheer Openbare Ruimte IBOR 
23 oktober 2014  Subsidieovereenkomst en gunningcriteria aanbesteding jeugd- en jongerenwerk 
23 oktober 2014  3e Kwartaalrapportage RO 2014 
23 oktober 2014  Tussenrapportage haalbaarheidsonderzoek WOC Campus Nieuwleusen 
30 oktober 2014  Doorontwikkeling RUD naar Wabo-breed 
4 november 2014 Actualisering BP Recreatieterreinen en –woningen 
6 november 2014  Speelbeheerplan 2014-2018 
6 november 2014  Eerste ronde burgerparticipatie proces Rechterensedijk 
13 november 2014 7e herz BP Nieuwleusen 2007, 20141113 
 


