
Gemeente 
Albrandsuuaard 

RAADSBESLUIT 

Onderwerp Datum vergadering/ 
agendanummer 

Kenmerk 

MPO 2016 1092736 
Commissie Openbaar 
BBVnummer: 1090543 

De raad van de gemeente Albrandswaard 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2016 met kenmerk 1090546; 

BESLUIT: 

1. Geheimhouding op het MPO 2016 projectenboek met datum 2 mei 2016, zoals opgelegd door 
het college, conform artikel 25 gemeentewet, te bekrachtigen; 

2. Het MPO 2016 hoofdrapportage en het MPO 2016 projectenboek met datum 2 mei 2016 vast 
te stellen; 

3. De volgende grondexploitaties af te sluiten en het resultaat toe te voegen aan de Reserve 
Ontwikkelingsprojecten Vrij Reserve: 

a. WISH met een resultaat van: ca. € 6.000 (positief); 
b. Hart van Ghijseland met een resultaat van: ca. € 201.000 (positief); 
c. COR Louwerensplein met een resultaat van: ca. - € 2.807.000 (negatief); 

4. De getroffen voorziening van ca. € 3.129.000 voor het project COR Louwerensplein vrij te 
laten vallen en het positieve resultaat van afgerond € 320.000 toe te voegen aan de Reserve 
Ontwikkelingsprojecten Vrije Reserve; 

5. Vanuit de Reserve Ontwikkelingsprojecten Vrije Reserve € 400.000 te onttrekken en toe te 
voegen aan de Algemene Reserve ten behoeve van de realisatie van een parkeervoorziening 
in het centrum van Rhoon; 

6. Een krediet beschikbaar te stellen ter grootte van ca. € 104.600 voor de herinrichting van 
Dorpsdijk 129 en dit te dekken uit de subsidie van de Stadsregio Rotterdam; 

7. Vanuit de Reserve Ontwikkelingsprojecten Vrije Reserve een afdracht te doen ten gunste van 
de verliesvoorziening ad € 133.000 

8. De resultaten van de volgende Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) af te sluiten en 
ten laste te brengen van de Reserve Ontwikkelingsprojecten Voorbereidingskredieten: 

a. Essendael grond met een resultaat van: ca. € 1.000 (negatief) 
b. Hofhoek 1 met een resultaat van: ca. € 48.000 (negatief) 
c. BBL-gronden Rhoonse Baan met een resultaat van: ca. € 15.000 (negatief) 

9. In te stemmen met de herziene grondexploitaties zoals opgenomen in het MPO 2016; 
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10. Het college mandaat te geven om uitgaven te doen binnen de budgetten van de 
grondexploitaties. 

11. De resultaten van de volgende Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) ten laste te 
brengen van de Reserve Ontwikkelingsprojecten Voorbereidingskredieten en vervolgens over 
te brengen naar de materiële vaste activa: 

a. Slot Valckensteijnsedijk 5 af te waarderen met een totaal bedrag van ca. € 61.000; 
b. Gerealiseerde plankosten voor Verkoop Albrandswaardsedijk 59 met een totaal 

bedrag van ca. € 3.000; 
12. Het jaarresultaat 2015 van de marktinitiatieven van per saldo ca. € 47.000 negatief ten laste te 

brengen van de Reserve Ontwikkelingsprojecten Voorbereidingskredieten; 
13. Voor de volgende projecten een krediet beschikbaar te stellen, met als dekking de Reserve 

Ontwikkelingsprojecten Voorbereidingskredieten: 
a. Verkoop Albrandswaardsedijk 59 ter grootte van: € 12.000; 
b. Hofhoek 1 ter grootte van: € 12.000; 

c. Boerderij Slotvalckensteijnsedijk 5 ter grootte van: €7.000; 

d. Rijsdijk-Achterdijk ter grootte van: € 131.000; 

e. Achterweg 11a ter grootte van: € 3.000; 

f. Achterdijk 34 ter grootte van: € 1.000; 

g Rhoonsedijk 38 ter grootte van: € 9.000; 

h. Kruisdijk 10 ter grootte van. €2.000; 

i. Lage weg 5 woningen ter grootte van: € 15.000; 

j - Rabobankstrip ter grootte van: € 13.000; 

k. Palsgraaf ter grootte van: € 13.000; 
uit de verschillende projecten een toevoeging te doen aan de reserves 

a. Reserve Strategisch Verbinden ad € 14.000 
b. Reserve Vitaal Albrandswaard ad. € 16.000 
c. Reserve Ondernemend Albrandswaard ad € 6.000 

15. Vanuit de Algemene Reserve een bedrag van € 213.000 toe te voegen aan de Reserve 
Ontwikkelingsprojecten Vrij Reserve. 

16. De financiële consequenties vanuit het MPO 2016 op te nemen in de programmabegroting 

2016. 

Besluitnr. 1092736 



Gemeente 
Albrandsiuaard 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad van de gemeente Albrandswaard 

van 27 juni 2016. 
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