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Voorstel 

Onderwerp: 
Meerjaren Prognose Ontwikkelingsprojecten (MPO) 
2020

College van burgemeester 
en wethouders 
7 april 2020

Zaaknummer
158897
 

Portefeuillehouder
Marco Goedknegt

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
a.v.d.blom@bar-organisatie.nl
 

 

Geadviseerd besluit
1. Geheimhouding op het MPO 2020 projectenboek, zoals opgelegd door het college conform artikel 
25 gemeentewet en artikel 10, tweede lid, wet openbaarheid van bestuur, te bekrachtigen.

2. Het MPO 2020 Hoofdrapportage en het MPO 2020 Projectenboek vast te stellen.

3. Vanuit de Reserve Ontwikkelingsprojecten een afdracht te doen van € 1.053.000,- ten gunste van 
de verliesvoorziening en van € 110.000,- ter dekking van de correctie boekwaarde van Slot 
Valkensteinsedijk 5

4. De tussentijdse winstnemingen van 2018 (€ 477.000,-) en 2019 (€ 1.350.000,-) conform de nota 
Reserves en voorzieningen toe te voegen aan de reserve Ontwikkelingsprojecten.

5. Het overschot op het vrije deel van de Reserve Ontwikkelingsprojecten ad € 171.000 over te 
hevelen naar de algemene reserve.

6. In te stemmen met de herziene grondexploitaties zoals opgenomen in het MPO 2020.

7. Het college mandaat te geven om uitgaven te doen binnen de budgetten van de grondexploitaties.

8. De agrarische gronden vanuit de grondexploitatie Polder Albrandswaard over te brengen naar de 
reguliere exploitatie, om zodoende de grondeigendommen (door middel (erf)pacht uitgifte onder de 
agrarische bestemming) beter te benutten voor het waarborgen van het landschappelijk karakter van 
de polder.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Van de jaarlijkse actualisatie van de gemeentelijke grondexploitaties wordt gerapporteerd door middel 
van de meerjaren prognose Ontwikkelingsprojecten. Hierin wordt tevens gerapporteerd over de 
(financiële) voortgang van het project Essendael, wat is ondergebracht in de GEM Essendael CV, 
waar de gemeente voor 50% eigenaar van is.

Beoogd effect
Informeren van de raad en het college over de voortgang van de Ontwikkelingsprojecten.

Argumenten
Het vaststellen van een grondexploitatie (rekenmodel met kosten en opbrengsten van een ruimtelijk 
ontwikkelingsproject) is een bevoegdheid van de raad. Door middel van de vaststelling van het MPO 
2020 worden de wijzigingen door de raad bekrachtigd.

Overleg gevoerd met
Concerncontrol

Kanttekeningen
1.1 De gemeenteraad kan op onderdelen anders beslissen.

Er is een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de wijzigingen per project om tot een actueel 
kader te komen waarover B&W komend jaar verantwoording aflegt. Voor deze actualisatie is per 
project naast het MPO een gedetailleerde onderbouwing en berekening opgesteld. De onderbouwing 
van de grondexploitatieberekeningen is opgenomen in het Projectenboek (geheime bijlage). 
Daarnaast kan de raad een aanvullende onderbouwing vragen als gevolg van wijzigingen in de 
voortgang of ophoging van de risico’s. De raad kan bijsturen door een aantal voorgestelde 
beslispunten niet over te nemen of gewijzigd vast te stellen.

2.1 De actualisatie is uitgevoerd met als 'peildatum' 1 januari 2020.

Over wijzigingen of ontwikkelingen die na 1 januari 2020 hebben plaats gevonden wordt 
gerapporteerd in het volgende MPO.

Uitvoering/vervolgstappen
Na vaststelling van het MPO 2020 worden de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 
aangepast aan de gewijzigde ramingen.

Financiën
De prognose van de inkomsten en uitgaven, en daarmee het resultaat, van de grondexploitatie 
kunnen afwijken van de raming. Negatieve afwijkingen kunnen worden opgevangen door de reserve 
Ontwikkelingsprojecten.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Nvt

 

Bijlagen
1. MPO-2020-Hoofdrapportage.docx  
2. GEHEIM-Projectenboek-MPO-2020.docx  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
29 juni 2020

Zaaknummer:
158897

Onderwerp:
Meerjaren Prognose 
Ontwikkelingsprojecten (MPO) 
2020

De raad van de gemeente Albrandswaard,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 7 april 2020,

gelet op 

Besluit Begroting en verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV)

overwegende, dat

1.1 Over de financiële informatie geheimhouding noodzakelijk is.

De financiële gegevens in het MPO 2019 projectenboek zijn niet openbaar. De gemeente schaadt 
haar onderhandelingspositie in ernstige mate wanneer zij deze gegevens openbaar maakt. Denkt u 
aan onderhandelposities en aanbestedingstrajecten. Om deze reden is geheimhouding op grond van 
artikel 10, tweede lid, Wet openbaarheid van bestuur dan ook gerechtvaardigd. Daarom leggen wij 
geheimhouding op ten aanzien van het MPO projectenboek en adviseren wij u deze geheimhouding te 
bekrachtigen

2.1 Het MPO 2020 hoofdrapportage en projectenboek het nieuwe kader vormen voor het komende 
jaar.

Het MPO geeft inzicht in de financiële stand van zaken van alle projecten, in het meerjarenperspectief 
van deze projecten, de ontwikkeling van de Reserve Ontwikkelingsprojecten. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de laatste stand van zaken en marktontwikkelingen. Daarnaast wordt inzicht gegeven 
in de risico’s, de beheersmaatregelen die we nemen en hoe we de risico’s afdekken. Door het MPO 
vast te stellen gaat u akkoord met de actualisatie en geeft u het college een nieuw kader mee.

2.2 Het B&W door middel van het MPO verantwoording aflegt over het gevoerde beleid voor de 
ruimtelijke projecten.

Grondexploitaties bieden inzicht in de financiële verwachting voor de gemeente van de betreffende 
plannen. Bij vaststelling van een plan en bijbehorende grondexploitatie stelt de  emeenteraad de 
kaders vast waarbinnen de uitvoering van het project door het college dient plaats te vinden. De 
actualisatie van alle ontwikkelingsprojecten vindt minimaal éénmaal per jaar plaats via het MPO. Voor 
de grondexploitaties is dit voorgeschreven in de accountantsregels (BBV). Het is niet “slechts” een 
jaarlijkse verplichting. Het creëert actueel inzicht in de resultaten en risico’s in projecten voor de 
gemeente en stelt de gemeenteraad in staat om te toetsen of B&W binnen de vastgestelde kaders 
blijft.

2.3 Het B&W de gemeenteraad hierdoor in staat stelt bij te sturen in de ruimtelijke projecten.

Het MPO gaat in op bijstelling van projectopdrachten. Ook wordt ingegaan op de actuele risico’s die 
gelopen worden en de beheersmaatregelen die genomen worden. Tot slot stelt de gemeenteraad 
nieuwe kredieten beschikbaar en worden de budgetten van de grondexploitaties geactualiseerd.
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3.1 Een project met een begroot verlies dient te worden gedekt via een verliesvoorziening.

De Reserve Ontwikkelingsprojecten is zo opgezet dat de Algemene Reserve minder fluctueert door de 
resultaten van de ontwikkelingsprojecten. Een verhoging van verliesvoorzieningen door slechter 
resultaat of door de jaarlijkse toeschrijving van rente wordt gedekt uit de Reserve 
Ontwikkelingsprojecten. Voor de projecten Spui en Polder Albrandswaard dient de getroffen 
voorziening vergehoogd te worden. Voor het project Centrum Ontwikkeling Poortugaal Emmastraat 
kan de getroffen voorziening worden verlaagd.

3.2 Er wijzigingen zijn doorgevoerd in het Besluit Begroting en verantwoording.

In 2016 is door een wijziging in het besluit Begroting en verantwoording (BBV) de categorie 'niet in 
exploitatie genomen gronden' opgeheven. De boekwaarde van de betreffende projecten is destijds 
overgeboekt naar de categorie 'materiële vaste activa'. Er was een overgangstermijn van vier jaar 
ingesteld waardoor er geen correctie behoefde plaats behoefde te vinden als de boekwaarde hoger 
zou zijn dan de marktwaarde. Dit is voor Slot Valkensteinsedijk 5 wel het geval en de 
overgangstermijn is ultimo 2018 verstreken, waardoor (alsnog) een aanpassing van de boekwaarde 
heeft plaats gevonden. Ook deze waardevermindering wordt conform de nota Reserves en 
voorzieningen gedekt vanuit de reserve Ontwikkelingsprojecten.

4.1 Het verplicht is een tussentijdse winstneming te doen bij een grondexploitatie met een positief 
geprognosticeerd resultaat.

Op basis van de voorschriften zoals opgenomen in het besluit Begroting en verantwoording heeft 
bij de grondexploities Portland en Overhoeken III een tussentijdse winstneming plaats gevonden. In 
lijn met de nota Reserves en voorzieningen worden de resultaten van de grondexploitatie projecten, 
dus ook deze tussentijdse winstnemingen, verrekend met de reserve Ontwikkelingsprojecten. Bij het 
vaststellen van het MPO 2019 is verzuimd hierover een beslissing aan de raad voor te leggen, 
vandaar dat de tussentijdse winstneming van vorig jaar op deze manier alsnog aan de reserve 
Ontwikkelingsprojecten wordt toegevoegd.

5.1 Het vrije deel van de Reserve Ontwikkelingsprojecten maximaal 15% van de som van de 
verliesvoorziening en de risico's bedraagt.

Door de gerealiseerde opbrengst uit grondverkoop in 2019 en een meevaller aan de kostenkant op 
project Portland is de (verplichte) winstneming hoger dan geraamd. Het resultaat van deze 
winstneming is toegevoegd aan de reserve Ontwikkeingsprojecten, waardoor deze de maximum limiet 
overschrijdt. Hierdoor is er een storting gedaan van € 171.000,- naar de Algemene Reserve.

6.1 Door het vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties de wijzigingen zijn geaccepteerd.

Voor alle projecten zijn de grondexploitaties geactualiseerd. Voor deze actualisatie is per project naast 
het MPO een gedetailleerde onderbouwing en berekening opgesteld. Op basis van deze uitkomsten 
zijn de projecten bijgesteld. Door de grondexploitaties afzonderlijk vast te stellen wordt akkoord 
gegeven op het bijgestelde resultaat en zal verantwoording worden afgelegd over het nieuwe 
resultaat.

7.1 Het college uitgaven kan doen binnen het vastgestelde resultaat van de grondexploitatie.

Het budgetrecht om uitgaven te doen ligt bij de gemeenteraad. Door vaststelling van de 
geactualiseerde grondexploitaties mag B&W uitgaven doen binnen het resultaat van de 
grondexploitatie.

8.1 Het landschapsontwikkelingsplan (LOP) het behoud van de landschappelijke waarden van de 
polder Albrandwaard als doel heeft.
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In de grondexploitatie van de polder Albrandswaard is het voornemen om de agrarische gronden die 
op dit moment in eigendom zijn bij de gemeente in de huidige bestemming. Ondanks dat bij verkoop 
de huidige agrarische bestemming gehandhaafd blijft bestaat op termijn het risico dat er initiatieven 
worden ontplooid die in strijd zijn met het LOP polder Albrandswaard. Om de doelstellingen van het 
LOP beter te kunnen waarborgen wordt voorgesteld dat de gemeente deze percelen door middel 
van (erf)pacht beschikbaar stelt voor agrarische activiteiten. Deze percelen zullen niet langer meer 
onderdeel uitmaken van de grondexploitatie en de boekwaarde zal worden overgebracht naar de 
balanscategorie 'materiële vaste activa'. 

BESLUIT:

1. Geheimhouding op het MPO 2020 projectenboek, zoals opgelegd door het college conform artikel 
25 gemeentewet en artikel 10, tweede lid, wet openbaarheid van bestuur, te bekrachtigen.

2. Het MPO 2020 Hoofdrapportage en het MPO 2020 Projectenboek vast te stellen.

3. Vanuit de Reserve Ontwikkelingsprojecten een afdracht te doen van € 1.053.000,- ten gunste van 
de verliesvoorziening en van € 110.000,- ter dekking van de correctie boekwaarde van Slot 
Valkensteinsedijk 5

4. De tussentijdse winstnemingen van 2018 (€ 477.000,-) en 2019 (€ 1.350.000,-) conform de nota 
Reserves en voorzieningen toe te voegen aan de reserve Ontwikkelingsprojecten.

5. Het overschot op het vrije deel van de Reserve Ontwikkelingsprojecten ad € 171.000 over te 
hevelen naar de algemene reserve.

6. In te stemmen met de herziene grondexploitaties zoals opgenomen in het MPO 2020.

7. Het college mandaat te geven om uitgaven te doen binnen de budgetten van de grondexploitaties.

8. De agrarische gronden vanuit de grondexploitatie Polder Albrandswaard over te brengen naar de 
reguliere exploitatie, om zodoende de grondeigendommen (door middel (erf)pacht uitgifte onder de 
agrarische bestemming) beter te benutten voor het waarborgen van het landschappelijk karakter van 
de polder.


