
 

“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:  3 september 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  Wethouder B.M.J. Eshuis 

Voor informatie:  M. Hövels, Openbare werken  

Onderwerp:  Centrumplannen Goor 

 

1. Aanleiding 

De gemeente Hof van Twente gaat in 2013 een drietal projecten in het centrum van Goor 

uitvoeren, te weten: “Herinrichting openbare ruimte Masterplan Centrum”, “Herinrichting 

Kerkplein en Kerkstraat (plein – Waterstraat)”, “Onderhoud en 30 km maatregelen Kerkstraat 

en Diepenheimseweg (Regge – Spoorweg)”. Uit inventarisatie en overleg met Goor Collectief 

blijkt dat groot belang wordt gehecht aan een gecombineerde flexibele uitvoering met een 

optimaal breed gedragen fasering waarbij risico’s op het gebied van economische schade voor 

de ondernemers zo goed mogelijk worden beperkt. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Op 16 juli 2013 heeft het college ingestemd met de uitvoering van de 3 projecten in het 

centrumgebied van Goor en besloten daarvoor een bouwteam, met een afvaardiging van Goor 

Collectief, in te stellen. Dit heeft geleid tot een bestek van de uit te voeren werkzaamheden.  

 

Op basis van bestek OW-1315 heeft NTP Infra BV een inschrijving gedaan met inachtneming 

van de artikelen 15 en 16 van de bouwteamovereenkomst. De inschrijving is op marktconfor-

miteit gecontroleerd door een onafhankelijke derde partij. Gelijktijdig is door medewerkers van 

de afdeling OW de inschrijving bestudeerd en nagerekend. Dit leverde het beeld op dat de 

inschrijving zelfs nog scherper gesteld kon worden.  

Uiteindelijk heeft bovengenoemde geleid tot een verdere scherpstelling van de prijs en op 

basis daarvan is geconcludeerd dat de inschrijving scherp en marktconform is. De nu 

voorliggende inschrijving sluit op € 699.000 exclusief btw.  

 

Op grond van artikel 37 van het organisatiebesluit dient de raad voor het aangaan van 

verplichtingen van meer dan € 500.000 vooraf te worden geïnformeerd. 
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3. Conclusie 

Ik deel u mee dat het college voornemens is het werk volgens bestek OW-1315 woensdag 

4 september 2013 op te dragen aan NTP Infra BV voor de aanneemsom van € 699.000. 

 

 

 

 


