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Agendapunt: 13 Informant: Datum: 23 november 2015
M. Meijer

Onderwerp: Ingekomen stukken en mededelingen

Ingekomen stukken https://ris.dalfsen.nl/Ingekomen-stukken/Ingekomen-stuk

1. Afzender: E.V.
Datum brief: 24 oktober 2015 (ingekomen d.d. 26 oktober 2015, nr 29692-33450)
Korte inhoud: Hulp gevraagd voor burgers, ziek door straling van draadloze communicatie
Advies: Voor kennisgeving aannemen

2. Afzender: Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen e.o.
Datum brief: 28 oktober 2015 (ingekomen d.d. 28 oktober 2015, nr 29800-33585)
Korte inhoud: Mogen wij rekenen op uw steun voor een kunstijsbaan in Hoogeveen?
Advies: Voor kennisgeving aannemen

3. Afzender: Plaatselijk Belang Oudleusen e.o.
Datum brief: 9 november 2015 (ingekomen d.d. 11 november 2015, nr 30172-28989)
Korte inhoud: Herinrichting N340
Advies: Voor kennisgeving aannemen

4. Afzender: Erik Busscher
Datum brief: 6 november 2015 (ingekomen d.d. 11 november 2015, nr 28905-34041)
Korte inhoud: Heroverweging Molendijk
Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen

5. Afzender: Gemeente Rotterdam
Datum brief: 9 november 2015 (ingekomen d.d. 12 november 2015, nr 30214-29011)
Korte inhoud: Wetenschappelijk onderzoek inzet gemeenteraadsverkiezingen
Advies: Ter afdoening in handen van de griffier stellen

6. Afzender: Flynth adviseurs
Datum brief: 12 november 2015 (ingekomen d.d. 13 november 2015, nr 14338-29018)
Korte inhoud: Verzoek afwijking bestemmingsplan tbv Vennebergweg 5(a)
Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bij het genoemde stuk vermelde advies.

Voorzitter en griffier

https://ris.dalfsen.nl/Ingekomen-stukken/Ingekomen-stuk


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
15 oktober 2015 Speelveldje Polhaar
22 oktober 2015 Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapportage voor de 

revisie Omgevingsvisie
22 oktober 2015 Prijsherziening Groenstroken
22 oktober 2015 Evaluatie welstandsnota 2014
22 oktober 2015 Concept notitie reikwijdte en detailniveau uitbreiding Windpark Nieuwleusen
29 oktober 2015 Gladheidsbestrijdingsplan gemeente Dalfsen 2015-2016
29 oktober 2015 Kruispunt Beatrixlaan – Buldersweg
5 november 2015 Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning
12 november 2015 1e wijz herz BP Westerbouwlanden Noord
12 november 2015 Sporten voor mensen met een beperking
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