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Onderwerp
Voortgangsrapportage MPO 2012
Geadviseerde beslissing:
- Geheimhouding ten aanzien van de 'voortgangsrapportage MPO 2012 tot 1-7', conform art 25 lid
3 van de gemeentewet, zoals opgelegd door het college te bekrachtigen.
Samenvatting:
Na vaststelling van het MPO 2012 op 2 juli jl. treft u hierbij de voortgangsrapportage MPO 2012 tot 17. Deze voortgangsrapportage geeft inzicht in de voortgang van de diverse ontwikkelingsprojecten. U
wordt gevraagd om de geheimhouding op de rapportage te bekrachtigen.
Proces:
Op 2 juli 2012 jl. is het MPO 2012 vastgesteld. Het MPO (Meerjaren Perspectief
Ontwikkelingsprojecten) geeft een overzicht van alle ontwikkelingsprojecten vanuit een financiële
invalshoek. In het voorstel van 2 juli jl. is aangegeven dat het MPO elk half jaar na vaststelling de
voortgang van de projecten presenteert. Op deze wijze heeft de raad inzicht in de stand van zaken
van de projecten en van de voortgang. Daarnaast indien er sprake is van wijzigingen worden deze
direct zichtbaar en kan eventueel hierop besluitvorming plaatsvinden.
Ten opzichte van het MPO geeft de voortgangsrapportage geen inzicht in het totale resultaat en de
eventuele wijzigingen op de reserve ontwikkelingsprojecten. De conclusie van de projecten zijn
samengevat weergegeven en in de bijlage is per project aangegeven wat de stand van zaken is over
het eerste halfjaar van 2012.
Doel:
Het doel van de rapportage is om de raad te informeren over de voortgang van de
ontwikkelingsprojecten.
Communicatie:
De financiële gegevens in het MPO zijn niet openbaar. De gemeente schaadt haar
onderhandelingspositie in ernstige mate wanneer zij deze gegevens openbaar maakt. Denkt u aan
grondonderhandelingsposities en aanbestedingstrajecten. Om deze redenen vragen wij om de
geheimhouding op de voortgangsrapportage MPO 2012 1-7 te bekrachtigen.
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Bijlagen:

121731:

Voortgangsrapportage MPO 2012 1-7

Poortugaal, 20 november 2012
Het college van de gemeente Albrandswaard,
De secretaris,

De burgemeester,

Hans Cats

Ger J. van de Velde-de Wilde
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