
 

 
 

  AGENDA RAAD 

  
  

Aan de leden van de raad van de gemeente Dalfsen, 
 
Ik nodig u uit voor de openbare raadsvergadering op maandag 18 juni 2018 en donderdag 21 juni 2018 
in de raadzaal van het gemeentehuis te Dalfsen. Aanvang is op beide avonden om 19:30. De agenda volgt 
hierna. De bijbehorende stukken vindt u op het raadsinformatiesysteem. 
 
Hoogachtend,  

 
 
drs. H.C.P. Noten 
 
 

 
AGENDA RAAD 18 JUNI 2018, AANVANG 19:30 

  
1. Opening 
2. Spreekrecht burgers 
3. Vragenronde 
4. Vaststelling agenda 
 
Akkoordstukken 
5. 1e bestuursrapportage 2018 (vL) 
6. Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2019-2023 (S) 
7. Kadernota armoede en schuldhulpverlening (U) 
8. Consultatiebureaus Nieuwleusen en Lemelerveld (U) 
9. Evaluatie welzijnssubsidies (U) 
10. Leges zonneparken (vL) 
11. Beeldkwaliteitsplan Westerbouwlanden-Noord fase 2 (S) 
 
Bespreekstukken 
12. Profielschets burgemeester Dalfsen 2018 

 
Overige agendapunten 
13. Schorsing 

 
 
AGENDA RAAD 21 JUNI 2018, AANVANG 19:30 

  
1. Heropening 

 
Bespreekstukken  
2. 4e verzamelplan buitengebied (S) 
3. Jaarstukken 2017 (vL)  
4. Besluit op bezwaar Wet voorkeursrecht gemeenten (vL) 
5. Vangnetuitkering Participatiewet 2017 (U/vL) 
6. Wijziging Bouwverordening (S) 

 
Overige agendapunten 
7. Besluitenlijst 28 mei 2018 
8. Ingekomen stukken 
9. Sluiting 
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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 
 
Wijziging in de agenda 
Deze agenda is onder voorbehoud en kan worden gewijzigd na de raadscommissie van 11 juni 2018. 
Akkoordstukken worden geagendeerd voor 18 juni 2018, bespreekstukken voor 21 juni 2018.  
 
Spreekrecht burgers 
U kunt op 18 juni 2018 spreken over de agendapunten Profielschets burgemeester Dalfsen 2018, 
Vangnetuitkering Participatiewet 2017 en Wijziging Bouwverordening omdat hier niet eerder gelegenheid 
voor was. Ook kunt u spreken over onderwerpen die niet op de agenda staan. Om gebruik te maken van 
het spreekrecht moet u zich aanmelden bij de griffie via griffie@dalfsen.nl tot uiterlijk 12:00 op de dag van 
de vergadering. Sommige onderwerpen zijn uitgesloten van spreekrecht, kijk voor een toelichting op de 
website of neem contact op met de griffier.  

http://ris.dalfsen.nl/
mailto:griffie@dalfsen.nl

