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 M. Meijer  
 
Onderwerp: Ingekomen stukken en mededelingen 
 

 
Ingekomen stukken https://ris.dalfsen.nl/Ingekomen-stukken/Ingekomen-stuk 
 
1. Afzender: Provincie Overijssel 
 Datum brief: 21 april 2015 (ingekomen d.d. 1 mei 2015, nr 22110-26479) 
 Korte inhoud: Reactie toezichtsvorm programmabegroting 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen 
 
2. Afzender: Veiligheidsregio IJsselland 
 Datum brief: 26 mei 2015 (ingekomen d.d. 26 mei 2015, nr 26054-27823) 
 Korte inhoud: Beleidsplan 2015-2018 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen 
 
3. Afzender: VvG en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 
 Datum brief: 22 mei 2015 (ingekomen d.d. 26 mei 2015, nr 26032-26826) 
 Korte inhoud: Handreiking “Grip op regionale samenwerking” 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen 
 
4. Afzender: Stichting Vechtgenoten 
 Datum brief: 21 mei 2015 (ingekomen d.d. 21 mei 2015, nr 25984-26801) 
 Korte inhoud: Visie inloophuizen 
 Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen 
 
5. Afzender: A&S Advocaten  
 Datum brief: 26 mei 2015 (ingekomen d.d. 28 mei 2015, nr 26139-26902) 
 Korte inhoud: Zienswijzen ontwerpplan N348 Lemelerveld 
 Advies: Ter advisering in handen van het college stellen 
 
6. Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 
 Datum brief: 2 juni 2015 (ingekomen d.d. 4 juni 2015, nr 26321-27020) 
 Korte inhoud: Wijziging bezoldiging burgemeesters en wethouders alsmede wijziging 

tegemoetkoming ziektekostenverzekering raadsleden 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen 
 
7. Afzender: Wecycle 
 Datum brief: 29 mei 2015 (ingekomen d.d. 1 juni 2015, nr 26227-26962) 
 Korte inhoud: Benchmark 2014 afgifte elektrische apparaten (e-waste) 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen 
 
8. Afzender: St. Leven met de Aarde  
 Datum brief: 30 mei 2015 (ingekomen d.d. 30 mei 2015, nr 03527-28018) 
 Korte inhoud: Klimaat en herstellende landbouw vooral plaatselijke initiatieven brengen 

verandering 
 Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen 
 
 



9. Afzender: RUD IJsselland 
 Datum brief: 3 juni 2015 (ingekomen d.d. 4 juni 2015, nr 26318-27015) 
 Korte inhoud: Jaarverslag 2014 RUD Twente en IJsselland 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen 
 
10. Afzender: dhr. G.J.H.  
 Datum brief: 26 mei 2015 (ingekomen d.d. 26 mei 2015, nr 26207-26949) 
 Korte inhoud: Zienswijze bestemmingsplan N348 Lemelerveld 
 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 https://ris.dalfsen.nl/Documenten/mededelingen-bw 
11 juni 2015 Leader 2015-2020, stand van zaken en cofinanciering 


