
AGENDA RAADSCOMMISSIE

Aan de leden van de raadscommissie van de gemeente Dalfsen,

Ik nodig u uit voor de openbare vergadering van de raadscommissie op maandag 14 september 2020 om 
19:30 uur. De vergadering vindt plaats in een digitale omgeving. De agenda volgt hierna. Voorafgaand aan 
de opening is er van 19:00 tot 19:30 de gelegenheid om uw apparatuur te testen. 

Met vriendelijke groet, 

J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
Voorzitter raadscommissie

RAADSCOMMISSIEVERGADERING

A G E N D A

1. Opening

2. Spreekrecht burgers

3. Vaststelling agenda

OPINIËREND
4. Jaarwisseling gemeente Dalfsen (EvL)

VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
5. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen, Den Hulst 110A-114 (AS)

6. Verzoek versterken eigen vermogen Enexis (RvL)

INFORMEREND
7. Inrichting infopunten en verhuizing consultatiebureau Lemelerveld (JU)

8. Uitvoeringsplan 2020-2021 Kerngezond Dalfsen (JU)

OVERIGE AGENDAPUNTEN
9. Sluiting

Digitale vergadering en inzage stukken
Vanwege het coronavirus wordt deze vergadering gehouden in een digitale omgeving. De vergaderstukken 
vindt u op de website van de gemeenteraad: https://ris.dalfsen.nl. Hier kunt u ook live meekijken.

Wijze van behandeling
Agendapunt 4 wordt in twee ronden besproken: eerst beeldvormend, daarna opiniërend. De resultaten van 
de behandeling worden meegenomen. Er wordt nu geen besluit gevraagd, dus dit voorstel gaat niet door 
naar de raadsvergadering.

https://ris.dalfsen.nl/
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Agendapunten 5 en 6 worden in twee ronden besproken: eerst beeldvormend, daarna opiniërend. 
Aansluitend stelt de voorzitter voor om het voorstel als akkoordstuk of bespreekstuk te agenderen voor de 
raadsvergadering van 28 september 2020.

Agendapunten 7 en 8 worden ieder in één informerende ronde besproken, waarbij desgewenst een opinie 
kan worden afgegeven. Er wordt geen besluit gevraagd, dus dit voorstel gaat niet door naar de 
raadsvergadering.

Spreekrecht burgers
Burgers kunnen aan het begin van de vergadering spreken over onderwerpen die op de agenda staan. 
Vanwege het coronavirus kan dat uitsluitend schriftelijk of digitaal. Om gebruik te maken van het 
spreekrecht moeten burgers zich aanmelden via griffie@dalfsen.nl, waarbij zij een beroep kunnen doen op 
de griffie voor ondersteuning. Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12:00.

mailto:griffie@dalfsen.nl

