
 

 
 

  AGENDA RAAD 
 

  
  

 

Aan de leden van de raad van de gemeente Dalfsen, 
 
 
Ik nodig u uit voor de besloten raadsvergadering op maandag 26 september 2016 om 19.30 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen. Deze vergadering staat in het teken van de herbenoeming van 
burgemeester H.C.P. Noten.  
 
Aansluitend vindt een openbare raadsvergadering plaats, de agenda daarvoor vindt u hierna. De 
aanvangstijd van 20:00 is indicatief. Stukken voor deze vergadering vindt u op het raadsinformatiesysteem.  
 
 
Hoogachtend,  
 
ir. L.M. Nijkamp 
plv. raadsvoorzitter 
 

 
OPENBARE RAADSVERGADERING 

26 SEPTEMBER 2016, 20:00 
 
A G E N D A : 
 

1. Opening 
2. Bekendmaking besluit herbenoeming burgemeester H.C.P. Noten 
3. Spreekrecht burgers 
4. Vragenronde 
5. Vaststelling agenda 

 
Akkoordstukken 

6. Wijziging grondslag rioolheffing 2017 (vL) 
7. Algemene verordening ondergrondse infrastructuur (A) 

 
Bespreekstukken 

8. Nota continuering Hulp bij het Huishouden 2017-2018 (vM) 
9. 8e herziening bestemmingsplan Nieuwleusen 2007, WOC Campus (vL) 
10. Jaarrekening 2015 en accountantsverklaring (vL) (*) 
11. 14e herziening bestemmingsplan Lemelerveld, De Koppeling (A) 
12. 3e wijziging Gemeenschappelijke regeling GR GGD IJsselland (vM) 
13. Verordening rechtspositie ambtsdragers 2016 (N) 
14. 1e wijziging Verordening klachtbehandeling (N) 

 
Overige agendapunten 

15. Vaststelling besluitenlijsten d.d. 20 en 23 juni 2016, 27 juni 2016 en 11 juli 2016 
16. Ingekomen stukken en mededelingen 
17. Sluiting 

 
 

(*) agendering onder voorbehoud 
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Inzage stukken 
De vergaderstukken vindt u op de website van de gemeenteraad: http://ris.dalfsen.nl. Hier kunt u ook live 
meekijken tijdens de vergaderingen. 
 
Spreekrecht burgers 
U kunt aan het begin van de vergadering spreken over onderwerpen die niet op de agenda staan en over 
punt 10 omdat daar niet eerder gelegenheid voor was. Om van het spreekrecht gebruik te maken, moet u 
zich aanmelden bij de griffie via griffie@dalfsen.nl uiterlijk vrijdag 23 september 2016 om 12.00 uur. 
Sommige onderwerpen zijn uitgesloten van spreekrecht, kijk voor een toelichting op de website of neem 
contact op met de griffier. 
 


