
 

AGENDAVERZOEK / AFHANDELINGSVOORSTEL 
 
Onderwerp 
Onderwerp:   Renovatie Het Oude Hof 
 
Indiener 
Fractie Gemeentebelangen BES 
Raadslid Frits David Zeiler 
Anders  

Reden van agendering 
De beantwoording van de vragen van GBB en eerder ook D66 hebben niet geleid tot een 
herstart of afmaken van de werkzaamheden tot herstel en inrichting van het  Oude Hof. 
Deze renovatie dient weer opgepakt te worden en prioriteit te krijgen. 

Kern van de zaak 
Wegens het wegvallen dan wel niet meer kunnen claimen van provinciale subsidies, heeft het 
college besloten het project ‘Renovatie Oude Hof ‘ af te sluiten, maar wel in gesprek te blijven 
met de provincie met betrekking tot het tegoed van € 78.660,- voor het Oude Hof. Hierover gaat 
bestuurlijk overleg plaatsvinden. Resterende renovatiewerkzaamheden in het Oude Hof worden 
objectsgewijs opgepakt. Dit is een onbevredigend slot van de ambities het Oude Hof weer allure 
te geven. Het is een te belangrijk project voor de inwoners van onze gemeente. 
Het weer oppakken van deze renovatie dient projectmatig opgepakt te worden en er budget 
voor beschikbaar te stellen. Niet objectgewijs en uit regulier onderhoudsgeld. 

Voorgestelde wijze van bespreking 
Bespreking in de arc, een discussiestuk van GBB met een eindconclusie. 
Indien noodzakelijk op basis van de discussie in de arc een initiatiefvoorstel aan de raad 
voorleggen, dit afhankelijk van de reactie van het college.  

Doel: wat wordt bereikt met de bespreking 
De renovatie van het Oude Hof prioriteit geven, een voorstel daarvoor aan college en / of raad 
voorleggen. 

Bijlagen 
Concept RV / RB n.v.t. 
Notitie Gespreksnotitie GBB 23 april 2013 
Anders   
Datum indiening 5 april 2013 
 

In te vullen door de Griffie 
 

Datum 
 
Sessie d.d. Ter bespreking Ter advisering 

Besluit presidium  A 08-05-13   
 
Anders  
 
Opmerkingen 
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