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Toelichting W&B Intentieverklaring De Twee Marken Maarn
Tijdens de oordeelvorming heeft het college toegezegd: 

A als er in de co-creatie draagvlak is voor een oplossing, waarbij 
de door de raad gestelde kaders knellen, zij tijdig naar de raad 
komt met een voorstel voor een aanpassing. 

B zodra de overdracht zoals in de brief beschreven is 
gerealiseerd, zal het college inzicht geven in de financiële situatie 
en overigens ook via de halfjaarlijkse rapportage van de 
grondexploitaties (Grexen). 

C Eens per drie maanden te rapporteren over de voortgang van 
het proces van co-creatie rondom De Twee Marken / 
gebiedsontwikkeling. 

D ten aanzien van de discrepantie in de tekst over de rol van het 
stichtingsbestuur in de toekomstige stuurgroep uit te gaan van 
de tekst uit het raadsbesluit1 en de intentieverklaring en niet van 
de toelichting in de wensen & bedenkingen brief. 

Portefeuillehouder J.C. (Chantal) Broekhuis (Wethouder) 

Afgehandeld (advies) Ja

Thema Ontwikkeling

Afgehandeld door G.J. Looijen 

A Dit is opgenomen in het raadsbesluit  2020-214.

B Op 8 december 2020 is hierover een RIB verzonden. Op 6 juli 
2021 heeft het college een memo aan de raad verstuurd ter 
beantwoording van de vragen over de overname. 

C De raad is/wordt regelmatig geïnformeerd over de voortgang 
van het proces van co-creatie Doe Maarn Mee. Raadsleden 
ontvangen onder meer  de Doe Maarn Mee nieuwsbrief van de 
procesbegeleider.  

D In het raadsbesluit 2020-214 is een co-creatietraject van de 
ontwikkeling  vastgelegd. In co-creatie is geen sprake van 
stuurgroep en klankbordgroep, maar van deelnemers. Het 
Stichtingsbestuur zal als deelnemer haar inbreng in de 
ontwikkeling (kunnen) geven.

Akkoord college 
Ja Nee, memo volgt 

Datum 
7 september 2021 

1 Voor de realisatie dient een representatieve stuurgroep te worden samengesteld die de belangen van de diverse stakeholders 
recht doet. De stuurgroep zal zich aktief laten voeden door een breed samengestelde klankbordgroep. (raadsbesluit R19.00110 
punt 1.3) 


