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Geachte heer Hoogenboom, 
 
Op 23 juli heeft u het college en de gemeenteraad een brief geschreven met het verzoek de andere 
wijze van dienstverlening te heroverwegen en om het gemeentelijk servicepunt in Lemelerveld in 
stand te houden. Hoewel het college hiertoe in mei 2016 al had besloten en de behandeling in de 
raadscommissie reeds gepland stond, heeft u geen reactie gehad op uw brief. Dit is absoluut niet de 
normale gang van zaken en ik bied u voor het achterwege blijven van een eerder antwoord dan ook 
mijn excuses aan. 
 
Met deze brief wil ik u informeren over de stand van zaken en het vervolg. Ik zal in deze brief niet 
inhoudelijk ingaan op uw suggesties, maar ik wil u wel graag uitnodigen om met mij mee te denken 
over de invulling van de dienstverlening in de nabije toekomst en de rol die het kulturhus hier mogelijk 
in kan spelen. Hiervoor zal ik telefonisch contact met u opnemen. 
 
Stand van zaken 
Het anders organiseren van de dienstverlening is een bevoegdheid van het college. Desondanks 
heeft het college aangegeven het wenselijk te vinden dat het voorstel informerend behandeld zou 
worden in de raadscommissie. Dit is gebeurd op 3 oktober jl. Hierbij heeft de Raadscommissie het 
college geadviseerd het voorstel te heroverwegen en om de mogelijkheden te onderzoeken om het 
servicepunt open te houden. De burgemeester heeft als portefeuillehouder dit advies overgenomen 
en de Raadscommissie toegezegd met een kredietvoorstel te komen om aan de wens van de raad 
tegemoet te komen. De burgemeester heeft tevens de toezegging gedaan dat tot deze tijd het 
servicepunt niet gesloten zal worden. 
 
Vervolg 
Op korte termijn zal het kredietvoorstel worden voorbereid, waarbij de volgende punten zullen worden 
meegenomen: 
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1. De mogelijkheid tot en de consequenties van het in stand houden van het gemeentelijk 
servicepunt in Lemelerveld; 

2. De consequenties van het invulling geven aan dienstverlening aan huis en het thuis bezorgen 
van reisdocumenten en rijbewijzen als het servicepunt in stand wordt gehouden; 

3. De consequenties voor de ruimere openingstijden van het gemeentehuis in Dalfsen bij het in 
stand houden van het servicepunt in Lemelerveld. 

 
In de voorbereiding op dit voorstel zal met verschillende belangengroepen gesproken worden. 
 
Heeft u vragen? 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen? Dan kunt u mij bereiken 
door te bellen met (0529) 48 83 08 of een e-mail te sturen naar m.duijtshoff@dalfsen.nl.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Mark Duijtshoff 
Manager Publieksdienstverlening 
 


