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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

Geachte dames en heren, 
 
Hierbij bieden wij u de  beantwoording aan van de schriftelijke vragen die zijn gesteld 
door de fractie VVD op 31 juli jl. aangaande het proces subsidieaanvraag- en verlening 
t.b.v. de herontwikkeling Dorpsdijk 106. 
 
De VVD-fractie wacht nog op toegezegde antwoorden m.b.t. de verlening en intrekking 
van subsidie - voor Dorpsdijk 106 - door de Stadsregio, de verwerking van deze 
bedragen in de grondexploitatie (GREX) en de communicatie daarover naar de 
gemeenteraad. Het college heeft in eerdere vergaderingen op mondelinge vragen 
antwoorden toegezegd. De antwoorden op de gestelde vragen heeft de VVD fractie 
ofwel onvolledig ofwel geheel niet mogen ontvangen.  
Als geheugensteun aan het college heeft de VVD fractie gemeend de vragen omtrent 
de subsidieverlening nog even op een rijtje gezet.  
 
Vraag 1. 
Is het college bereid deze vragen per ommegaande en per direct te beantwoorden? 
Beantwoording: 
Wij geven graag antwoord op uw vragen. We hebben daarbij gemeend er verstandig 
aan te doen om in de beantwoording niet al te veel open einden te laten bestaan en 
het proces rond de subsidieaanvraag zoveel mogelijk te synchroniseren met de 
beantwoording van de vragen. Om die reden heeft u de antwoorden weliswaar niet per 
omgaande en per direct ontvangen, maar wel binnen de gestelde termijn. 
 
Op 15 juli heeft u ons een aantal handvatten meegegeven om het ontstane tekort te 
herstellen door o.a. het betrekken van de locatie Bouman, het zoeken naar extra 
parkeerplaatsen en het indienen van een nieuwe subsidieaanvraag bij de Stadsregio. 
De uitkomst hiervan en daarmee de financiële consequenties voor de GREX COR AH 
staan nog niet vast, maar de te nemen stappen om deze duidelijkheid te verkrijgen 
hebben we zo goed mogelijk in de antwoorden proberen te verwoorden.   
 
Wellicht ten overvloede maken we er u op attent, dat de besluitvorming over de GREX 
COR AH onder geheimhouding heeft plaatsgevonden. Dit onder andere om onze 
onderhandelpositie voor Dorpsdijk 106 niet in gevaar te brengen. Wij houden in de 
beantwoording van de vragen rekening met de opgelegde geheimhouding. 
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Voor de volledigheid en duidelijkheid denken we er goed aan te doen om ook te 
vermelden, dat u dezer dagen ook de tussentijdse rapportage MPO 2013 (MPOt) van 
ons ontvangt. In het MPOt met standdatum 30 juni 2013 is het terugtrekken van de 
subsidie nog als risico opgenomen. Na 30 juni heeft de stadsregio het besluit genomen 
de subsidie terug te trekken en is het risico dus opgetreden.  
 
Vraag 2. 
Op welke wijze is aan de gemeenteraad gecommuniceerd dat de door de stadsregio 
verstrekte subsidie bestemd is voor de aankoop en sloop van Dorpsdijk 106? 
Beantwoording: 
In de beantwoording van het college op vragen van de VVD in de raad van 15 juli over 
de verwerking van de Stadsregio-subsidie in de GREX hebben we geantwoord dat op 
p. 42 van de GREX bij de opbrengsten staat: Voor kwaliteitsverbetering in het centrum 
is vanuit de Stadsregio een subsidie verstrekt van € 710.000,-.  
 
In de toelichting op de GREX COR AH, welke onder geheimhouding bij het MPO 2012 
(voorstel 115062) ter inzage heeft gelegen, staat specifiek aangegeven dat er  
€ 710.000,- aan subsidie is verkregen voor de kwaliteitsverbeteringen van de openbare 
ruimte. Uit de tekst is op te maken, dat de gemeente alleen een opgave heeft voor de 
inrichting van het Louwerensplein na verwerving en sloop Dorpsdijk 106. Hoewel we 
niet expliciet hebben aangegeven welk deel van de subsidie voor verwerving en sloop 
van het pand Dorpsdijk 106 was bestemd, volgt dit uit onderstaand overzicht van 
kosten en opbrengsten:  
- kosten voor verwerving;  
- kosten voor inrichting (bouw- en woonrijpmaken, inclusief sloop); 
- bijdrage vanuit commerciële ontwikkelingen; 
- bijdrage vanuit afdeling BOR (vervanging riool); 
- bijdrage uit  subsidie. 
 
Buiten het MPO hebben we geen ruchtbaarheid gegeven aan het verkrijgen van 
subsidie voor aankoop en sloop Dorpsdijk 106 vanwege de onderhandeling over 
verwerving met de heer Greveling. 
 
Vraag 3. 
Op welke wijze is in de grond exploitatie duidelijk gemaakt? 
Beantwoording: 
Zie het antwoord op vraag 2. 
 
Tot het verstrekken van deze subsidie was er een bedrag voor aankoop en sloop 
gereserveerd. De subsidie heeft dat bedrag vervangen waardoor dit bedrag uit de 
GREX vrijgevallen zou zijn 
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Vraag 4. 
Waar is dit bedrag gebleven in de GREX? 
Beantwoording: 
De subsidie is als meevaller verwerkt in de herziene GREX. In de herziene GREX 
worden jaarlijks de meevallers en tegenvallers gemeld en wordt zodoende een nieuw 
resultaat vastgesteld. In het MPO 2012 (voorstel 115062) is aangegeven dat de 
negatieve netto contante resultaat van GREX B COR AH van € 2,5 miljoen verbetert 
naar € 2,1 miljoen negatief. 
 
Vraag 5.  
Waaraan is dit bedrag besteed? 
Beantwoording: 
Dit geld is niet besteed, maar gebruikt om de ‘Reserve Ontwikkelprojecten’ te voeden. 
Conform de ‘Spelregels Reserve Ontwikkelprojecten’, kon de voorziening (beklemde 
reserve) voor ontwikkelprojecten met afgerond 0,5 miljoen verlaagd worden, omdat het 
gezamenlijke resultaat van de ontwikkelprojecten in 2012 verbeterde.   
 
Nadere toelichting: 
De resultaten van de ontwikkelingsprojecten, waaronder GREX COR AH, zijn met het 
vaststellen van de ‘Spelregels Reserve Ontwikkelingsprojecten’ en het instellen van de 
‘Reserve Ontwikkelingsprojecten’ op 2 juli 2012 direct verbonden met deze Reserve 
Ontwikkelprojecten. Een negatieve of positieve aanpassing van een GREX wordt 
respectievelijk gedekt uit of vloeit terug in de ‘Reserve Ontwikkelingsprojecten’. Indien 
de Reserve Ontwikkelingsprojecten te vol is dan vloeit dit terug naar de algemene 
reserve en vice versa. 
 
Vraag 6.  
Op welke wijze is aan de gemeenteraad de keuze voorgelegd om deze vrijgevallen 
middelen anders binnen de GREX in te zetten of eventueel uit de GREX te halen? 
Beantwoording: 
Bij het vaststellen van de GREX gaat de gemeenteraad akkoord met de verwerking 
van tegenvallers en meevallers. Grote wijzigingen die verband houden met een 
koerswijzigingen worden separaat voorgelegd aan de raad. Deze meevaller werd 
echter niet veroorzaakt door het wijzigen van een inhoudelijke koers en moet dan ook 
verwerkt worden bij de jaarlijkse herziening. De accountant zou niet akkoord gaan om 
de voorziening te handhaven als dat niet nodig is, omdat de begroting hierdoor 
oneigenlijk wordt belast. 
 
Vraag 7.  
Wanneer heeft de gemeenteraad dit besluit genomen? 
Beantwoording: 
Bij vaststelling van de herziene grondexploitatie B COR AH op 2 juli 2012. 
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Nu de stadsregio de subsidie heeft teruggetrokken is er een tekort ontstaan in de 
GREX. 
 
Vraag 8.  
Wat is de exacte omvang van het nu ontstane tekort op de GREX? 
Beantwoording: 
Nu de Stadsregio heeft besloten dat de gemeente de subsidie van €  710.000,- moet 
terugbetalen, resulteert dit zonder aanvullende maatregelen in een verslechtering van 
ca. 7 ton ten opzichte van het MPO 2013, waarmee het netto contant resultaat komt op 
ca. € 2,9 mln. negatief. Wij zijn nu conform uw besluit op 15 juli bezig met herstelacties 
door o.a. het betrekken van de locatie Bouman, het zoeken naar extra 
langparkeerplaatsen (mede op basis van het raadsbesluit 2 april 2012), 
overeenstemming over het Louwerensplein en het indienen van een nieuwe 
subsidieaanvraag bij de Stadsregio. We hebben bij u het verzoek neergelegd om een 
dezer dagen in beslotenheid met u over de verschillende oplossingsrichtingen en de 
financiële consequenties daarvan te spreken. Op basis daarvan hopen we u op 7 
oktober een besluit voor te kunnen leggen over de gewenste oplossingsrichting. Dit is 
nodig om voor 9 oktober duidelijkheid te verschaffen aan de Stadsregio over de 
oplossingsrichting, zodat de Stadsregio dit mee kan nemen in de beoordeling van de 
haalbaarheid van de nieuwe subsidieaanvragen voor het Louwerensplein en de 
Julianastraat/Dorpsdijk. Op 13 november neemt de Stadsregio een besluit over 
toekenning van de subsidie. De nieuwe GREX AH kunnen we u dan op 25 november 
ter besluitvorming aan u voorleggen. Op dat moment is de exacte omvang van het 
tekort op de GREX AH duidelijk. 
 
Vraag 9.  
Is het oorspronkelijke bedrag nog beschikbaar binnen de GREX? 
Beantwoording: 
Nee, zie het antwoord vraag 6. 
 
Vraag 10.  
Welke dekking stelt het college voor om dit tekort te dekken? 
Beantwoording: 
We hebben op advies van de Stadsregio opnieuw een subsidieaanvraag voor het 
Louwerensplein ingediend. Indien de subsidie niet gehonoreerd wordt, zullen we ons 
beraden op juridische stappen. Indien beide stappen niet tot het gewenste resultaat 
leiden en het risico dus optreedt, zullen we de raad een nieuwe GREX ter 
besluitvorming voorleggen. Daarbij geldt het principe, dat tegenvallers in de GREX in 
eerste instantie gedekt worden vanuit de Reserve Ontwikkelprojecten en pas als deze 
onvoldoende gevuld is, wordt voorgesteld om aanvullende dekking vanuit de algemene 
reserve ter beschikking te stellen.  
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Vraag 11.  
Wat betekent dit voor de begroting 2014? 
Beantwoording: 
Voor de begroting van 2014 heeft het nu nog niet direct consequenties. Die 
consequenties treden op het moment dat er een nieuwe GREX wordt vastgesteld. Het 
effect voor de begroting is dan afhankelijk van het totaal aan aanpassingen. Bij 
ongewijzigde overige uitgangspunten moet de voorziening voor het project opgehoogd 
worden van € 2,2 mln. naar € 2,9 mln. De tegenvaller van € 710.000,- kan niet 
opgevangen worden binnen het vrije deel van de ‘Reserve Ontwikkelprojecten’. Indien 
er in de overige projecten geen veranderingen optreden, zal de ontwikkelingsreserve 
gevoed moeten worden vanuit de algemene reserve. Dit inzicht wordt jaarlijks 
gepresenteerd met het Meerjaren Perspectief Ontwikkelprojecten (het MPO 2013 is 
recent vastgesteld). Met de huidige stand van zaken zou dit betekenen dat er vanuit de 
Algemene Reserve een storting gedaan moet worden in de ‘Reserve 
Ontwikkelingsprojecten’ van ca. € 460.000,- om de ‘vrije reserve’ op het minimale 
hoogte te krijgen. Het totaaloverzicht ontvangt u bij de actualisatie van de projecten via 
het MPO 2014. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

                 
Hans Cats drs. Hans–Christof Wagner  
 


