
 

 

 

Fractie: ONS Noordoostpolder (gemeenteraad Noordoostpolder) 

Naam: Berthoo Lammers 

Onderwerp: Vragen inzake externe inhuur bureau Kars  

Beantwoording  x Ja, kan verspreid via nieuwsbrief 

0 Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

Datum indiening vragen: (niet invullen) 

Datum beantwoording: (niet invullen) 

 

 

Geacht college, 

 

Vraag van ONS Noordoostpolder aan het College, 

   

 Is het bericht in De Stentor van 10 maart juist, dat er een extern bureau (Bureau 

Kars) moet worden ingehuurd om mede de dorpsvisie van Marknesse te beschrijven? 

Antwoord: 

Ja, dat klopt 

 Waarom is het college van mening dat zij dit niet intern kan verrichten?  

Antwoord: 

Het proces voeren vraagt veel deskundigheid. Gemeente is in het proces, net 

als de bewoners en betrokken partijen als ZONL en Carrefour, een 

deelnemer. Door de inzet van een onafhankelijk bureau, zijn wij als 

gemeente in staat een gelijkwaardige rol te spelen zonder dat wij sturen op 

de uitkomsten. Het is immers de visie van het dorp. 

 Welke kosten zijn er met deze opdracht gemoeid? 

Antwoord: 

Het laten begeleiden van de dorpsvisie kost € 15.000 euro incl. reis en 

verblijfkosten. De keuze op welke wijze het dorp die begeleiding wil 

vormgeven is ook aan het dorp. 

 Is er een open offerte traject geweest? M.a.w. hebben bedrijven uit de 

Noordoostpolder ook kunnen inschrijven? Zo ja, waar en in welk medium is een 

dergelijke opdracht geplaatst? Zo nee, op welke wijze is bureau Kars benaderd? 

Antwoord: 

Bij de pilotdorpen Nagele en Kraggenburg hebben we met de 

dorpsvertegenwoordigers zes partijen uitgenodigd zich te presenteren. 

Dorpen konden ook in het vervolg zelf beslissen óf en door wie ze hun 

dorpsvisie wilden laten begeleiden. Omdat Kars een goede naam heeft 

opgebouwd en de inzet in de dorpen kennelijk gewaardeerd wordt, heeft 

Marknesse voor Kars Advies gekozen, net als de meeste dorpen.   

 

Gaarne ontvangt de ONS Fractie de opdrachtformulering/beschrijving en specificatie met 

de projectprijs waarop bedrijven hebben kunnen inschrijven danwel het bedrag 

waartegen bureaus Kars heeft gemeend deze opdracht te kunnen uitvoeren. 

Reactie: 

U kunt de stukken m.b.t. de uitvraag en prijs voor het begeleiden vertrouwelijk 

inzien bij de griffier. Wanneer u over de inhoud dan nog aanvullende vragen 

heeft, verzoeken wij u deze alleen via het college te stellen. 

 

 

 

  

 

 


