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Agendapunt: 10 Informant: Datum: 23 maart 2015
M. Meijer

Onderwerp: Ingekomen stukken en mededelingen

Ingekomen stukken

1. Afzender: Overijsselse Ombudsman 
Datum brief: 17 februari 2015 (ingekomen d.d.17 februari 2015)
Korte inhoud: Jaarverslag 2014 en persbericht Overijsselse Ombudsman
Advies: Voor kennisgeving aannemen

2. Afzender: Rekenkamercommissie 
Datum brief: 19 februari 2015 (ingekomen d.d.19 februari 2015)
Korte inhoud: Onderzoeksprogramma 2015 - 2016
Advies: Voor kennisgeving aannemen

3. Afzender: Provincie Overijssel
Datum brief: 10 februari 2015 (ingekomen d.d.24 februari 2015, nr. 23615-25342)
Korte inhoud: Begrotingsbrief 2016
Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen

4. Afzender: LOC Zeggenschap in Zorg
Datum brief: 24 februari 2015 (ingekomen d.d.24 februari 2015, nr. 21539-24689)
Korte inhoud: Vraag over gemaakte afspraak met wethouder
Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen

5. Afzender: Plaatselijk Belang dorp Dalfsen
Datum brief: 18 februari 2015 (ingekomen d.d.25 februari 2015, nr. 23668-24724)
Korte inhoud: Terugkoppeling wensboom
Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen

6. Afzender: J.W. Brinkman
Datum brief: 1 maart 2015 (ingekomen d.d.2 maart 2015, nr. 23542-24793)
Korte inhoud: Vraag over gemaakte afspraak met wethouder
Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen

7. Afzender: Waterschap Vechtstromen (mede namens WGS, Gemeenten Zwolle, Dalfsen, 
Ommen, Hardenberg, Staatsbosbeheer, LTO Noord, Natuur en Milieu 
Overijssel)

Datum brief: 27 februari 2015 (ingekomen d.d.2 maart 2015, nr. 23756-25456)
Korte inhoud: Afschrift verzoek voortzetting samenwerking Ruimte voor de Vecht
Advies: Voor kennisgeving aannemen

Nazending
8. Afzender: Voorzitter stembureau

Datum brief: 17 maart 2015 (ingekomen d.d.17 maart 2015)
Korte inhoud: Kennisgeving tijdelijke benoeming H.G. Kappert
Advies: Ter afdoening in handen van de griffier 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
19 februari 2015 Voortgang en ontwerpbp legkippenbedrijf Westerveldweg
19 februari 2015 Jaarverslag logopedie 2013-2014
19 februari 2015 Evaluatie Actieplan Verkeersveiligheid 2014
19 februari 2015 4e kwartaalrapportage RO 2014
25 februari 2015 Afwijking beeldkwaliteitplan Woeste Grond Lemelerveld
25 februari 2015 Voortgangsrapportage Duurzaamheidsbeleid voorjaar 2015, CO2-scan 2014
4 maart 2015 Parkeren grote voertuigen
4 maart 2015 Ouderbijdrage jeugdhulp
4 maart 2015 Interbestuurlijk toezicht, Totaalbeeld 2015
12 maart 2015 Plan van aanpak actualisatie GVVP
12 maart 2015 Symfonie aan de Vecht-Tussenrapp Waterfront mrt 2015


