
 

 

 
 

 Rapportage 'Financieel kader 
uitvoering masterplan centrum Goor'  

 

In tabel 1 is per onderdeel van het masterplan weergegeven welk bedrag geraamd is, wat 

werkelijk is uitgegeven en wat resteert van dit bedrag.  
 
 

TABEL 1 

Onderdeel  Krediet   Werkelijk  Restant  Verwachte  Verschil 

uitg./ink.    

1. Voorbereidingskrediet  masterplan centrum Goor 

Uitgaven   € 75.000,00 € 74.177,50 € 822,50  €   -  € 822,50 voordeel 

Inkomsten   €   -  €   -  €   -  €   -  €   -  

   € 75.000,00 € 74.177,50 € 822,50  €   -  € 822,50 voordeel 

2. Korte termijn plan 2011 

Uitgaven   € 30.000,00 € 29.089,40 € 910,60  €   -  € 910,60 voordeel 

Inkomsten   €   -  €   -  €   -  €   -  €   -  

   € 30.000,00 € 29.089,40 € 910,60  €   -  € 910,60 voordeel 

3. Projecten uitvoering herinrichting openbare ruimte  

Uitgaven   € 373.000,00 € 363.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 voordeel 

Inkomsten   €   -  €   -  €   -  €   -  €   -  

   € 373.000,00 € 363.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 voordeel 

4. Beleidsmatige projecten en projecten met betrekking tot beeldkwaliteit en invulling panden  

Uitgaven   € 22.000,00 € 15.696,65 € 6.303,35 €   -               € 6.303,35 voordeel 

Inkomsten   €   -  €   -  €   -  €   -               €   -  

   € 22.000,00 € 15.696,65 € 6.303,35 €   -               € 6.303,35 voordeel 

5. Overige kosten Masterplan centrum Goor  

Uitgaven   €   -   € 2.133,20 €   -  €   -               € 2.133,20 nadeel 

Inkomsten   €   -  €   -  €   -  €   -               €   -  

   €   -   € 2.133,20 €   -  €   -               € 2.133,20 nadeel 

 

Uitgaven totaal  € 500.000,00 € 484.096,75 € 18.036,45 € 10.000,00          € 5.903,25  voordeel 

Inkomsten totaal  €   -  €   -  €   -  €   -               €   -  

Saldo   € 500.000,00 € 484.096,75 € 18.036,45 € 10.000,00          € 5.903,25 voordeel 

 

NB. Op 19 juni 2012 en 16 juli 2013 zijn gelden beschikbaar gesteld ten behoeve van de voorzetting van de functie 

centrumcoördinator in Goor. Deze uitgaven zijn ten laste gebracht aan de algemene reserve. Indien door 

aanbestedingsvoordelen bij de uitvoering van het masterplan ruimte zou zijn ontstaan in het budget, dan zouden de 

kosten van de centrumcoördinator Goor alsnog ten laste van dit budget worden gebracht en worden teruggestort in 

de algemene reserve. Aangezien er geen aanbestedingsvoordelen zijn geweest heeft er geen storting in de 

algemene reserve plaatsgevonden. 
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Toelichting tabel 1 

 

1. Voorbereidingskrediet  

Krediet voor het opstellen masterplan met uitvoeringsprogramma door DTNP, het uitvoeren 

van het communicatietraject door Diezit en inmeten van het centrum ten behoeve van de 

uitvoering. 

Besluit college: 29 maart 2011, 14 juni 2011 en 6 maart 2012 

Informatie raad: memo’s 29 juni 2011 en 6 maart 2012  
 

2. Korte termijn plan 2011  

Uitgaven op verzoek van ondernemersvereniging Goor Collectief in het ‘korte termijn voorstel 

centrum Goor’ (november 2011). Verzoek was een bijdrage om vooruitlopend op de 

vaststelling van het masterplan banieren en een geluidsinstallatie aan te schaffen, de website 

‘’Welkom in Goor’’ op te zetten en een centrumcoördinator in te huren. Na instemming door het 

college zijn de genoemde acties tot uitvoering gebracht.  

Besluit college: 29 november 2011 

Informatie raad: memo op 29 november 2011 

 

3. Projecten uitvoering herinrichting openbare ruimte  

De volgende projecten zijn hiertoe uitgevoerd 
Autovrije stegen en herinrichting westelijke steeg Weversplein / Grotestraat 

Sterplein 

Parkeerterrein Weversplein 

Voetgangersgebied Grotestraat – autovrij maken 

Grotestraat – West 

Horecapleintjes locaties d’Olde Smidse en politiebureau 

Ontwikkeling parkeerlocatie tussen Schoolstraat en Spoorstraat; 

Uitwerken en uitvoeren parkeerregime. 

Bij de afsluiting van het project ‘centrumontwikkeling Goor’ zijn deze onderdelen overgedragen 
aan de afdeling Openbare Werken. Door projectleider Maarten Hövels zijn deze projecten 
uitgevoerd en afgerond in juni 2014. 
 
4. Beleidsmatige projecten en projecten met betrekking tot beeldkwaliteit en invulling 

panden  
Hieronder werden de volgende projecten verstaan: 

Controleren en actualiseren bestemmingsplan en overige regelgeving 

Onderzoek opstelling warenmarkt 

Monitoronderzoek effecten projecten masterplan 

Promotie centrum Goor 

Onderzoek naar structurele middelen uitvoering masterplan 

Verbeteren beeldkwaliteit bestaande panden 

Invullen leegstaande panden 

 
Op verzoek van Goor Collectief (november 2013) zijn de geraamde bedragen voor 
bovengenoemde projecten ingezet ten behoeve van sfeerverlichting. De voortgang van 
bovengenoemde projecten is geborgd door inzet door Goor Collectief op andere wijze 
(manuren, opzet werkgroepen en inzet kennis van leden) 
Besluit college: 19 november 2013 
 
Eind 2012 zijn voor de warenmarkt op de Höfte de mogelijkheden onderzocht om door middel 
van een andere opstelling van de markt het aantal niet beschikbare parkeerplaatsen te 
verminderen, de routing op de warenmarkt zelf te verbeteren en een betere zichtrelatie met het 
winkelgebied te leggen. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen in de opstelling en 
straatmeubilair ten behoeve van de routing. Ook is op verzoek van de gemeenteraad 
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onderzocht of de warenmarkt verplaatst kon worden naar de Grotestraat. De marktcommissie 
heeft daarop geantwoord erg tevreden te zijn met de huidige locatie van de markt op De Höfte 
en om een aantal expliciet benoemde redenen, zoals parkeergelegenheid naast de markt, 
nabijheid van de winkel Action en de stroom- en toiletvoorziening, niet genegen te zijn om te 
verplaatsen naar de Grotestraat. 
 
Na de vaststelling van het masterplan is op diverse wijzen aandacht besteed aan de promotie 
van centrum Goor. Dit door het uitbouwen ‘product centrum Goor’ en promotie ervan middels 
website, evenementen, toeristische arrangementen, gebruiken thema’s muziek en Welkom in 
Goor en de aankleding van het centrum door o.a. groen. Hier heeft Goor Collectief een rol 
vervult. 
 
Goor Collectief werkt momenteel in een werkgroep aan een onderzoek naar structurele 
middelen voor centrum Goor. Door de inzet van een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) of 
invoering van reclamebelasting kunnen ondernemers in het centrum gezamenlijk een fonds 
vullen dat ten behoeve van ditzelfde gebied kan worden ingezet. De beleidsmedewerker 
Economische Zaken van de gemeente heeft zitting in deze werkgroep. 
 
Het onderzoek naar verbeteringen van de beeldkwaliteit van bestaande panden is momenteel 
in uitvoering door de beleidsmedewerker Economische Zaken. En er is tevens een werkgroep 
actief om de leegstand van winkelpanden in het centrum aan te pakken. In deze werkgroep 
hebben Goor Collectief, gemeente, (centrum)ondernemers en twee lokale makelaars zitting. 
 
5. Overige kosten Masterplan centrum Goor  

De uitgaven in post ‘overige kosten’ bestaan uit kosten van bijeenkomsten voor stakeholders 

bij het opstellen van het masterplan, de inzet van DTNP bij de commissie Fysiek en 

advertenties in HofZakelijk. 

 


