
 

“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:  23 september 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  B.M.J. Eshuis 

Voor informatie:  M. Hövels, Openbare werken  

Onderwerp:  Centrumontwikkeling in Goor (Uitvoeringsprogramma masterplan) 

 

1. Aanleiding 

In de laatste Commissie vergadering Fysiek is gevraagd een financieel overzicht te geven van 

de besteding van € 500.000 voor de centrumontwikkeling in Goor. Hieronder wordt dit 

schematisch weergegeven. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Dekking: 

Totaal budget stimulering centrumontwikkeling Goor    € 500.000 

Toevoeging: Verkeersmaatregelen (uitvoeringsprogramma GMP 2009)    €   50.000 + 

                Totale dekking:  € 550.000 

 

Kosten: 

Korte termijn maatregelen centrum Goor      €   30.000 

- Opstellen website voor de centrumondernemers (www.welkomingoor.nl) 

- Centrumcoördinator van november 2011 tot en met april 2012 

Voorbereidingskrediet (opstellen masterplan)     €   75.000 +

                Totaal: € 105.000 

 

 

Geraamde kosten uitvoeringsprogramma masterplan: 

Herinrichting openbare ruimte       € 423.000 

Beleidsmatige projecten        €   19.500 

- Controleren en actualiseren bestemmingsplannen en overige plannen 

- Onderzoeken verbeterde opstelling warenmarkt  

- Opzetten monitoronderzoek 

- Uitbouwen promotie Goor 
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- Onderzoek naar structurele middelen voor uitvoering masterplan 

Projecten met betrekking tot beeldkwaliteit en invulling panden   €     2.500 + 

                     Geraamde kosten: € 445.000 

           ========= 

                           Kosten totaal: € 550.000 

 

 

Kosten voor de herinrichting van de openbare ruimte worden hieronder gespecificeerd 

weergegeven: 

 

Onderdeel         Geraamde kosten 

- Externe voorbereidingskosten      €   18.200 

- Uren voorbereiding, toezicht en directie     €   36.400 

- Plaatsing mozaïkbanken       €   16.400 

- Gevelaankleding voetgangersgebied Weversplein    €   10.000 

- Totale uitvoeringskosten       € 275.000 

- Uitwerken en uitvoeren parkeerregime     €   10.000 

- Grondbank De Bree        €   13.000 

- Beschikbare ruimte        €   44.000 + 

Totaal: € 423.000 

 

3. Conclusie 

Over de besteding van de beschikbare ruimte ad. € 44.000 zal een afzonderlijk besluit worden 

genomen. Hieraan zitten in dit project (onvoorziene omstandigheden voorbehouden) geen 

financiële verplichtingen. Wel zijn er uitdrukkelijke wensen om middelen in te zetten voor het 

vernieuwen van de openbare verlichting. 

 

 

 

 

 

 


