
 

 
 
 
 

  
Agendapunt: 14a Informant: Datum: 26 mei 2014 
 M. Meijer  
 
Onderwerp: Ingekomen stukken en mededelingen 
 

 
Ingekomen stukken 
 
1. Afzender: B. Dijk 
 Datum brief: 6 april 2014 (ingekomen d.d. 7 april 2014, nr. 15831-14937) 
 Korte inhoud: Windmolens wel milieuvriendelijk 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen 
 
2. Afzender: Fam. Vlaskamp 
 Datum brief: (ingekomen d.d. 10 april 2014, nr. 15968-19355) 
 Korte inhoud: Zienswijze plan Schaddenhof te Lemelerveld 
 Advies: Ter advisering in handen van het college stellen 
 
3. Afzender: Programma Aandacht voor Iedereen (AVI) 
 Datum brief: 10 april 2014 (ingekomen d.d. 10 april 2014, nr. 16002-15091) 
 Korte inhoud: Aanbod voor gemeenteraadsleden vanuit het Programma Aandacht voor 

Iedereen 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen 
 
4. Afzender: Veiligheidsregio IJsselland 
 Datum brief: 2 april 2014 (ingekomen d.d. 7 april 2014, nr. 15830-14934) 
 Korte inhoud: Concept begroting 2015 
 Advies: Ter advisering in handen van het college stellen (wordt behandeld in de 

commissie en raad van mei) 
 
5. Afzender: WEZO 
 Datum brief: 9 april 2014 (ingekomen d.d. 15 april 2014, nr. 16152-19494) 
 Korte inhoud: Ontwerpbegroting 2015 GR WEZO 
 Advies: Ter advisering in handen van het college stellen (wordt behandeld in de raad 

van mei) 
 
6. Afzender: BelangenOrganisatiesOverijssel 
 Datum brief: 9 april 2014 (ingekomen d.d. 10 april 2014, nr. 15974-19363) 
 Korte inhoud: Pilot vertrouwenspersoon sociaal domein 
 Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen 
 
7. Afzender: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid namens diverse 

organisaties 
 Datum brief: 8 april 2014 (ingekomen d.d. 8 april 2014, nr. 15926-15039) 
 Korte inhoud: Aanpak armoede- en schuldenproblematiek 
 Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen 
 
8. Afzender: De Groene Musketiers, Ed van der Post 
 Datum brief: 1 mei 2014 (ingekomen d.d. 1 mei 2014, nr. 16453-15605) 
 Korte inhoud: Gemeente Dalfsen slaat de plank mis inzake duurzaamheid 
 Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen 



9. Afzender: Raad van State 
 Datum brief: 2 mei 2014 (ingekomen d.d. 8 mei 2014, nr. 9507-19854) 
 Korte inhoud: BP Kern Dalfsen 2012, reactietermijn andere partij op brief gemeente 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen 
 
10. Afzender: Jhr. M.R.H.M. von Martels 
 Datum brief: 19 mei 2014 (ingekomen d.d. 20 mei 2014) 
 Korte inhoud: Aanneming benoeming wethouder 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen 
 
11. Afzender: N.L. Agricola 
 Datum brief: 19 mei 2014 (ingekomen d.d. 20 mei 2014) 
 Korte inhoud: Aanneming benoeming wethouder 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen 
 
12. Afzender: R.W.J. van Leeuwen 
 Datum brief: 19 mei 2014 (ingekomen d.d. 20 mei 2014) 
 Korte inhoud: Aanneming benoeming wethouder 
 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 
28 april 2014   Archief verslag 2013 
28 april 2014   1e Kwartaalrapportage RO 2014 
29 april 2014   Kaarten snippergroen 
1 mei 2014   Stimuleringsmaatregel Lang zult u wonen 
1 mei 2014   Jaarverslag bezwaarschriftencommissie en jaarrapportage klachten 2013  
1 mei 2014   Voorontwerpbestemmingsplan 1e herz BP Kern Dalfsen 2012, De Dalfsenaar 
1 mei 2014   Contractering jeugdzorg op regionaal niveau 
1 mei 2014   Regionale samenwerkingsvarianten Jeugdzorg 
19 mei 2014  Dorpshuiskamer Hoonhorst 
19 mei 2014  Herinrichting buitenterrein De Potstal Hoonhorst 


