Raadsmededeling
Van
Aan
Datum B&W vergadering
Zaaknummer
Vertrouwelijkheid
Portefeuillehouder
Onderwerp

Het college van burgemeester en wethouders
De gemeenteraad
29 september 2016
128023
Openbaar
De heer drs. C.H. Boland, wethouder
Vervolg project Centrum Keverdijk

1. Kennisnemen van
Het verzoek van het College aan de Agendacommissie van de Raad tot agendering van het project
Centrum Keverdijk
2. Inleiding
De gemeenteraad van Naarden heeft op 30 september 2015 unaniem het projectplan revitalisering
Keverdijk vastgesteld. Dit projectplan definieert wat er binnen dit project gerealiseerd gaat
worden. Aan het projectplan ligt een succesvol participatietraject ten grondslag.
Na de fusie tot Gooise Meren is de projectenportefeuille van de gemeente tegen het licht
gehouden. Daarbij is twijfel gerezen omtrent de financiële onderbouwing van dit project. Daarom
is besloten een nader onderzoek in te stellen naar de financiële grondslag.
Het college heeft de raad hiervan middels een openbare raadsmededeling op 5 juli 2016
geïnformeerd. Ook de andere betrokkenen zijn op de hoogte gebracht.
Het college heeft hierbij de toezegging gedaan dat betrokken partijen in september nader zullen
worden geïnformeerd.
3.

Kernboodschap
Het onderzoek is inmiddels bijna afgerond (zit in de besluitvormingsprocedure) en het College
heeft een verzoek bij de Agendacommissie neergelegd om het onderwerp eind oktober te
agenderen bij de Raad zodat zij u kan informeren over de bevindingen en het vervolg van het
project. Tegelijk zullen dan ook de andere betrokkenen weer worden geïnformeerd.

4. Consequenties
n.v.t.
5. Communicatie
De andere betrokkenen zullen worden geïnformeerd over de planning zodra het moment van
agendering bekend is.
6. Vervolg

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl

Pagina 2 van 2

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper
Burgemeester
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