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 M. Meijer  
 
Onderwerp: Ingekomen stukken en mededelingen 
 

 
Ingekomen stukken 
 
1. Afzender: Vrienden van Dalfsen 
 Datum brief: 15 december 2014 (ingekomen d.d. 16 december 2014, nr 21358-22717) 
 Korte inhoud: Plan in hoofdlijnen voor de Rechterensedijk 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen 
 
2. Afzender: Raad voor het openbaar bestuur 
 Datum brief: 11 december 2014 (ingekomen d.d. 12 december 2014, nr 21885-24249) 
 Korte inhoud: Advies Nationaal investeren in lokaal veiligheidsbeleid 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen 
 
3. Afzender: H.R. Voskuil – Stadman en S. Voskuil 
 Datum brief: 17 december 2014 (ingekomen d.d. 22 december 2014, nr 22193-24419) 
 Korte inhoud: Zienswijze ontwerp BP Oosterdalfsen 
 Advies: Ter advisering in handen van het college stellen 
 
4. Afzender: Tweede Kamer 
 Datum brief: 1 december 2014 (ingekomen d.d. 19 december 2014) 
 Korte inhoud: Reactie op brief mobiele bereikbaarheid buitengebied 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen 
 
5. Afzender: WMO Raad Dalfsen 
 Datum brief: 7 januari 2015 (ingekomen d.d. 8 januari 2015, nr 22473-24592) 
 Korte inhoud: Advies WMO Raad rondom armoedebeleid 
 Advies: Ter advisering in handen van het college stellen 
 
6. Afzender: Provincie Overijssel 
 Datum brief: 16 december 2014 (ingekomen d.d. 19 december 2014, nr 22110-24381) 
 Korte inhoud: Toezichtsvorm programmabegroting 2015 
 Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen 
 
7. Afzender: Raad van State 
 Datum brief: 17 december 2014 (ingekomen d.d. 18 december 2014, nr 10607-24372) 
 Korte inhoud: Procedure beëindiging BP en beeldkwaliteitplan recreatieterreinen en 

-woningen gemeente Dalfsen  
 Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen 
 
8. Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
 Datum brief: 19 december 2014 (ingekomen d.d. 23 december 2014) 
 Korte inhoud: Circulaire Samenloop vergoedingen raadsleden met een uitkering 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen 



9. Afzender: Koninklijke Horeca Nederland, regio Overijssel 
 Datum brief: 6 januari 2015 (ingekomen d.d. 6 januari 2015, nr 22472-23272) 
 Korte inhoud: Brandbrief: Jeugd en alcohol en paracommercie 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen (brief wordt t.z.t. betrokken bij evaluatie drank- 

en horecaverordening) 
 
10. Afzender: A. Wevers 
 Datum brief: 10 januari 2015 (ingekomen d.d. 10 januari 2015) 
 Korte inhoud: Compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten 2014 e.v. 
 Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen 
 
11. Afzender: GGD IJsselland 
 Datum brief: 13 januari 2015 (ingekomen d.d. 15 januari 2015, nr 20271-24693) 
 Korte inhoud: Terugkoppeling besluitvorming Algemeen Bestuur over begrotingswijzigingen 
 Advies: Voor kennisgeving aannemen 
 
12. Afzender: Th. Schellekens mede namens omwonenden 
 Datum brief: 27 december 2014 (ingekomen d.d. 13 januari 2015, nr 22559-24637) 
 Korte inhoud: Onderhoud Slingerlaantje 
 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 
 
 
 
 
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 
18 december 2014  Parkeren grote voertuigen 
18 december 2014   Naleving Drank en Horecawet 
18 december 2014   Leidraad verbijzonderde interne controle 2014-2015 
18 december 2014   Financiële bijdrage inzake uren taalcoördinatie Taalpunt 
18 december 2014   Normenkader jaarrekeningcontrole 2014 
5 januari 2015    Raadsmededeling Rivus 
8 januari 2015   Uitvoeringsprogramma integraal veiligheidssbeleid  2015-2016 
8 januari 2015   Programma uitvoering VTH-taken 2015 
15 januari 2015  Principeverzoek uitbreiding varkenshouderij Marshoekersteeg 25 te 

Dalfsen 


