
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  11 maart 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  B.M.J. Eshuis 

Voor informatie:  Berryl Michel, Ruimtelijke en economische ontwikkeling  

Onderwerp:  Subsidie ''Aanpak winkelleegstand Overijssel'' ontvangen Goor Collectief 

 

1. Aanleiding 

Op 14 november 2014 heeft ondernemersvereniging Goor Collectief een subsidieaanvraag 

ingediend bij provincie Overijssel in het kader van ‘Aanpak winkelleegstand Overijssel’. Begin 

januari heeft de provincie bekend gemaakt dat de subsidieaanvraag is gehonoreerd en dat 

€ 50.000,- subsidie is toegekend. Voorwaarde voor de verkrijging van de subsidie is een 

cofinanciering van aanvrager of gemeente van ten minste 50%. In deze memo wordt een 

toelichting gegeven op de aanpak van Goor Collectief en de cofinanciering 

2. Inhoudelijke mededeling 

Customer Journey 

Onder het motto ‘’Customer journey’’ gaat Goor Collectief inspelen op de reis die klanten 

afleggen op weg naar een nieuwe aankoop. Het is een reis dat is opgesplitst in de inspiratie-

fase, oriëntatiefase en aankoopfase. Door in die fases aan te haken op de reis wil Goor Collec-

tief winkelleegstand voorkomen en verminderen in het centrum van Goor. Goor Collectief zal 

onder andere een webshop oprichten voor het gehele centrum, inzetten op meer sfeer en 

diverse acties en internetzuilen plaatsen in een aantal winkels. Vooral de link tussen het fysiek 

en digitaal winkelen is hierbij bijzonder. 

 

Momenteel worden in diverse werkgroepen de plannen uitgewerkt. Het project zal uiterlijk eind 

2015 zijn afgerond. 
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Cofinanciering 

Ten behoeve van de subsidieaanvraag zijn de geplande investeringen van de gemeente in het 

centrum van Goor in de projectperiode (1 november 2013 – 1 november 2015) aangehaald als 

cofinanciering. Het betreffen de volgende investeringen: 

1. Investeringen openbare ruimte – verlichting bomen  € 16.000,- 

2. Centrumcoördinator       € 17.200,- 

3. Verlichting openbare ruimte centrum Goor en Kerkplein  € 40.000,- 

 

Ad. 1  De investeringen in de openbare ruimte in het kader van de verlichting bomen zijn 

uitgevoerd uit het budget masterplan in november 2013.  

Ad 2.  De centrumcoördinator is in november 2013 gestart met de werkzaamheden. 

Ad 3.  De investeringen in de verlichting openbare ruimte zijn conform masterplan centrum 

Goor en het openbaar verlichtingsplan. Uitvoering staat gepland in april 2014. 

 

De provincie heeft kunnen instemmen met de labeling van deze reeds geplande investeringen 

als cofinanciering in het kader van de subsidieregeling. 

3. Conclusie 

Goor Collectief heeft € 50.000,- subsidie ontvangen van provincie Overijssel in het kader van 

de regeling ‘Aanpak winkelleegstand Overijssel’. De gemeente Hof van Twente heeft geen 

extra uitgaven gedaan in het centrum Goor ten behoeve van de verplichte cofinanciering voor 

de subsidieaanvraag. De reeds geplande werkzaamheden zijn de basis voor de cofinanciering.  


