
 

“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:  29 april 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  B.M.J. Eshuis 

Voor informatie:  Bart oude Veldhuis, Ruimtelijke en economische ontwikkeling  

Onderwerp:  Voorbereidings- en uitvoeringskrediet De Marke III 

 

1. Aanleiding 

In de commissie Fysiek van 23 april 2014 is het raadsvoorstel inzake voorbereidings- en 

uitvoeringskrediet ten behoeve van voorbereidingskosten en het bouwrijpmaken van de 1e fase 

van de Marke III besproken. 

 

In de commissievergadering zijn opmerkingen gemaakt over de communicatie met betrekking 

tot de belangstellingsregistratie voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) voor 

starters in de Marke III en is gevraagd naar een onderbouwing van de voorbereidingskosten ad 

€ 150.000.  

2. Inhoudelijke mededeling 

Belangstellingsregistratie CPO 

Met betrekking tot de belangstellingsregistratie voor CPO werd in de commissievergadering 

gemeld dat in de begeleidende brief niet was opgenomen voor welke datum het belangstel-

lingsregistratieformulier ingeleverd diende te worden. Deze datum (23 april 2014) stond echter 

wel in de begeleidende brief en stond tevens op het belangstellingsregistratieformulier en op 

de website vermeld. De betreffende brief en het formulier zijn bijgevoegd. 

 

Mochten zich gedurende de komende weken nog gegadigden melden die willen participeren in 

een CPO-project voor starters  in de Marke III dan blijft die mogelijkheid bestaan.  

 

Mocht er bij de uitgifte van de kavels later dit jaar toch belangstelling zijn voor CPO, dan blijft 

dit ook dan tot de mogelijkheden behoren. 

 

 

 



- 2 - 

 

Voorbereidingskrediet 

Het voorbereidingskrediet is als volgt onderbouwd:  

 
Reeds beschikbaar gesteld voorbereidingskrediet:    € 268.000 
 
Gemaakte voorbereidingskosten t/m 31-12-2012 € 200.000  
Gemaakte voorbereidingskosten in 2013:  € 149.000  
         € 349.000 
 
Benodigd krediet per 1-1-2014:       €  81.000 
 
 
Kosten benodigd ter voorbereiding op het bouwrijpmaken: 

 opstellen riool- en inrichtingsontwerp fase 1  

 exploitatieraming gehele plan  

 bestek uitvoeren bouwrijpwerkzaamheden  

 aanbestedingstraject  

 Voorbereiding en toezicht intern 

 Onvoorzien 
           €  69.000 
 
Totaal benodigd voorbereidingskrediet:      € 150.000 
 
Na het opstellen van het definitief ontwerp en de bijbehorende kostenraming wordt de 
exploitatieopzet opgesteld en aan de raad ter vaststelling voorgelegd. 

3. Conclusie 

Nu de onderbouwing van het voorbereidingskrediet tijdig is aangeleverd en omdat zowel de 

brief als het belangstellingsregistratieformulier was voorzien van een inleverdatum, ga ik er van 

uit dat het voorstel met betrekking tot De Marke III als hamerstuk kan worden behandeld in de 

raadsvergadering van 13 mei 2014.  


