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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
127391 

Raadsvoorstel: 
128490 

Portefeuillehouder: 
Bert Euser 

     
     
     
Onderwerp 
Meerjaren Perspectief Ontwikkelingsprojecten (MPO) 2013 
 
Geadviseerde beslissing: 

BESLUIT: 
1. Geheimhouding ten aanzien van het MPO 2013 projectenboek dd. 11 april 2013 zoals 

opgelegd door het college conform artikel 25 gemeentewet te bekrachtigen. 
2. Het MPO 2013 hoofdrapportage vast te stellen 
3. De volgende herziene grondexploitaties vast te stellen: 

a. Centrumontwikkeling Poortugaal 
b. Overhoeken III 
c. Centrumontwikkeling Rhoon AH 
d. Binnenland 
e. Wish  
f. Polder Albrandswaard (nieuw) 

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

5. Vanuit de Reserve Ontwikkelingsprojecten een afdracht te doen ten gunste van de 
voorziening ad € 207.000,-. 

6. Vanuit de reserve Ontwikkelingsprojecten een uitname te doen van € 50.000,- tbv de 
overschrijding van de begrotingspost uitbreidingsplannen door het instellen van de algemene 
werkwijze voor marktinitiatieven. 

7. Het begeleidingskrediet voor het project Essendael te verhogen met € 42.000,- met als 
dekking het resultaat van de GEM Essendael. 

8. De resultaten uit het MPO 2013 verwerken in de begroting. 
 

 
 
INLEIDING 
Hierbij wordt het tweede Meerjaren Programma Ontwikkelingsprojecten (MPO) van de 
gemeente Albrandswaard aangeboden. Het MPO 2013 heeft de ingeslagen weg van het 
MPO 2012 en de tussentijdse voortgangsrapportage MPO (MPOt) 2012 gevolgd. Daarnaast 
heeft het een ontwikkelingsslag gemaakt naar een integraal sturingsdocument voor alle 
ruimtelijke ontwikkelingen van de gemeente. Door het MPO en het MPOt is er inzicht in de 
projecten, is de stand van zaken bekend en wordt er geïnformeerd of zelfs gewaarschuwd 
over de voortgang van de projecten. Op basis van deze gegevens kan tijdig ingegrepen 
worden om kaders bij te stellen, zowel binnen de projecten als project overstijgend.  
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Het MPO 2013 geeft de financiële stand van zaken weer per 1 januari 2013. Enerzijds is er 
teruggekeken op hetgeen afgelopen jaar is gerealiseerd in de verschillende 
ontwikkelingsprojecten, anderzijds zal vooruitgekeken worden naar de verwachte resultaten 
en daarbij horende verschillen met het MPO 2012. Dit houdt in dat  grondexploitaties herijkt 
zijn op basis van de meest recente gegevens en reële uitgangspunten.  
Waar het MPOt 2012 meer inging op de voortgang (planning) van de projecten in vergelijking 
tot het MPO 2012 is het MPO 2013 een actualisatie van het MPO 2012 waarbij niet alleen de 
factor 'tijd' maar ook 'geld' nadrukkelijk aan bod komt. Ook dit jaar zal een MPOt 2013 de 
voortgang van de projecten halverwege het jaar rapporteren. 
 
Na vaststelling van de structuurvisie zal het MPO ook een relatie leggen met deze 
structuurvisie. Hierdoor wordt het laatste element 'kwaliteit' toegevoegd en is MPO een 
compleet sturingsinstrument. 
 
De MPO 2013 hoofdrapportage is openbaar.  
Het MPO 2013 projectenboek draagt een vertrouwelijk karakter omdat het (financiële) 
gegevens bevat over de positie van niet alleen de gemeente, maar ook van derden. 
 
Om goed inzicht te geven bestaat het MPO 2013 uit twee rapportages: 

- MPO 2013 hoofdrapportage, met daarin alle resultaten op totaal niveau, inzicht in de 
ontwikkeling van de reserve Ontwikkelingsprojecten en inzicht in het totale 
programma. 

- MPO 2013 projectenboek, hierin staan alle projecten afzonderlijk beschreven en 
toegelicht. 

 
BEOOGD EFFECT 
Het MPO 2013 hoofdrapportage en het projectenboek biedt inzicht in de stand van zaken 
van de ruimtelijke ontwikkelingsprojecten en biedt inzicht in de toekomstige ontwikkelingen 
van de projecten. Het laat ook de stand van zaken en de ontwikkeling van de reserve 
Ontwikkelingsprojecten zien. Hierdoor biedt het MPO niet alleen inzicht, er kan hierdoor 
desgewenst tijdig worden ingegrepen en bijgestuurd! 
 
Het MPO 2013 geeft de volgende resultaten: 

- Het totale resultaat van de grondexploitaties zijn teruggelopen met  € 242.000,- 
- Het totale resultaat van de Samenwerkingsverbanden verslechterd met € 189.000,- 
- Het totale resultaat van de Niet In Exploitatie Genomen Gronden resultaat bekend 

verbetert met € 93.000,-. 
- Door rentetoevoeging en achteruitgang van het negatieve grondexploitatieprojecten 

moet de voorziening verhoogd worden met € 207.000,-. 
- De verhoging van de voorziening komt vanuit de reserve Ontwikkelingsprojecten.  
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- Door de uitname tbv de voorziening en de wijzigingen van de risicoprofielen van de 
projecten neemt de reserve Ontwikkelingsprojecten af van € 2,79 miljoen naar € 2,58 
miljoen. De vrije reserve daalt van 15% naar 9%.   

 
ARGUMENTEN 
1.1 Door de financiële informatie is geheimhouding noodzakelijk  
De financiële gegevens in het MPO 2013 projectenboek zijn geheim. De gemeente schaadt 
haar onderhandelingspositie in ernstige mate wanneer zij deze gegevens openbaar maakt. 
Denkt u aan onderhandelposities en aanbestedingstrajecten. Om deze redenen leggen wij u 
geheimhouding op ten aanzien van het MPO  en adviseren wij u deze geheimhouding  te 
bekrachtigen. 
 
2.1 Het MPO 2013 hoofdrapportage vast te stellen 
Het MPO geeft inzicht in de financiële stand van zaken van alle projecten, het meerjaren 
perspectief van deze projecten en de ontwikkeling van de reserve Ontwikkelingsprojecten. 
Door de vaststelling van het MPO 2013 heeft men kennis genomen van de stand van zaken 
en de ontwikkeling van de projecten. Daarnaast is men het eens met de resultaten uit het 
MPO, zijn de resultaten en de verwachte ontwikkelingen vastgesteld. Zodoende is men op 
de hoogte gesteld, kan dit verwerkt worden in de gemeentelijke begroting en kan jaarlijks 
verantwoording worden afgelegd. 
 
3.1 Door het vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties zijn de wijzigingen 
geaccepteerd. 
Voor alle projecten zijn de grondexploitaties geactualiseerd. Voor deze actualisatie is per 
project naast het MPO een gedetailleerde onderbouwing en berekening opgesteld, deze 
'rapportage grondexploitatie' ligt onder geheimhouding per project ter inzage bij de griffie. Op 
basis van deze resultaten zijn projecten bijgesteld. Door de grondexploitaties afzonderlijk 
vast te stellen wordt akkoord gegeven op het bijgestelde resultaat en zal verantwoordingen 
worden afgelegd over het nieuwe resultaat. Het project Polder Albrandswaard is hierbij een 
nieuwe grondexploitatie.  
 
4.1 Het college financieel mandaat geven binnen de vastgestelde grondexploitatie 
In tegenstelling tot de vorige besluitvorming bij het MPO 2012 wordt door de jaarlijkse 
wijzigingen van de budgetten afgezien van het voteren van krediet voor grondexploitaties. Er 
wordt gevraagd om binnen het resultaat van de grondexploitatie het college mandaat te 
geven om uitgaven te doen. Zodoende wordt verantwoording afgelegd op resultaat en 
voorkomt veel verwarring over de kredieten. 
 
5.1 Afdracht vanuit reserve Ontwikkelingsprojecten aan voorzieningen is conform de 
spelregels. 
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De reserve Ontwikkelingsprojecten is zo opgezet dat de algemene reserve minder fluctueert 
door de resultaten van de ontwikkelingsprojecten. Een verhoging van voorzieningen door 
slechter resultaat of door de jaarlijkse toeschrijving van rente wordt gedekt uit de Reserve 
Ontwikkelingsprojecten. De resultaten van de projecten met een voorziening zijn licht 
verbeterd, maar door de rente toevoeging is er een uitname van de Reserve 
ontwikkelingsprojecten nodig. De Reserve Ontwikkelingsprojecten kent een vrije reserve 
voor de opvang van deze fluctuaties. Deze vrije reserve dient minimaal 5% te zijn en 
maximaal 15%. Door deze afdraagt en de wijziging van de risicoprofielen is de vrije reserve 
nog 9%. 
 
6.1 Uitname vanuit reserve Ontwikkelingsprojecten tbv overschrijding begrotingspost 
Uitbreidingsplannen. 
De post risico voorbereidingskredieten bedraagt € 500.000,- en de overschrijding aan kosten 
is € 50.000,-. Dit geeft een restant bedrag van € 450.000,-, welke voldoende wordt geacht 
om het risico van de voorbereidingskredieten te blijven dekken. 
Het afgelopen jaar is de werkwijze voor marktinitiatieven verder uitgewerkt en ingevoerd. De 
werkzaamheden voor deze invoeringen betreft het opstellen van standaard contracten, een 
duidelijk boekje, interne afstemming, aanpassing legesverordering en het afsluiten van 
lopende marktinitiatieven waar geen overeenkomst voor is afgesloten. Voorheen werden er 
geen kosten verhaald en werden de kosten binnen de begroting verwerkt. Nu is het 
inzichtelijk, worden alle kosten gedekt uit leges of contracten, maar moesten we eerst 
lopende marktinitiatieven afsluiten en ons verlies nemen. De post risico 
voorbereidingskredieten bedraagt € 500.000,- en de overschrijding aan kosten is € 50.000,-. 
Dit geeft een restant bedrag van € 450.000,-, welke voldoende wordt geacht om het risico 
van de voorbereidingskredieten te blijven dekken. 
 
7.1 Door het ophogen van het begeleidingskrediet wordt het  project Essendael B.V. goed 
begeleid. 
Voor het project Essendael is bij vaststelling van het MPO 2012 een begeleidingskrediet 
verstrekt van € 100.000,-. Doordat dit project stagneert is vanuit de gemeente extra 
begeleiding nodig voor controle en om met Bouwfonds de verdere strategie te bepalen voor 
het vervolg. Het krediet is niet meer toereikend voor 2013. Er wordt daarom een aanvulling 
gevraagd van € 42.000,-. Medio 2013 zal voor Essendael een geheel plan van aanpak 
worden gepresenteerd waarin de samenwerking met Bouwfonds wordt aangegeven en de 
verdere ontwikkeling van de wijk. 
 
8.1 Door de resultaten te verwerken in de begroting klopt de begroting met het MPO 2013. 
Vanuit het MPO 2013 volgen de volgende begrotingswijzigingen: 

- Resultaat en budgetten bijstellen voor de diverse grondexploitaties; 
- Verwerking verhoging voorziening; 
- Uitname reserve Ontwikkelingsprojecten tbv de voorziening; 



 

5/6 

- Verwerking van de verhoging van het krediet voor Essendael; 
 
KANTTEKENINGEN 
2.1 Niet eens met het resultaat van het MPO 2013 
Het MPO is een sturingsinstrument, indien er geen commitment is over het resultaat en de 
wijze hoe dit te bereiken dient het resultaat aangepast te worden.  
 
FINANCIËN 
De aanhoudende crisis is te merken binnen de verschillende projecten. Het totale resultaat is 
afgenomen met € 338.000,-. Dit heeft mede te maken met de verwerking van lagere 
grondopbrengsten door bijvoorbeeld de BTW verhoging voor de grondexploitatieprojecten en 
de verwerking van de lagere resultaten van de samenwerkingsverbanden. Daar staat 
tegenover dat deze resultaten en de wijzigingen van de risicoprofielen op te vangen zijn 
binnen de reserve Ontwikkelingsprojecten. Daarnaast, door afsluiting van projecten, laat de 
toekomstontwikkeling van de reserve zien dat vanaf 2015 de reserve bijdragen kan doen aan 
de algemene reserve. Hiermee wordt het doel en de functie van de reserve 
ontwikkelingsprojecten bevestigt. Het voorkomt fluctuaties van de algemene reserve en dient 
bij voldoende reserve af te dragen aan de algemene reserve.  
 
COMMUNICATIE 
Het MPO 2013 en het projectenboek 2013 zijn intern opgesteld door team ontwikkeling en 
getoetst door de afdeling financiën en control. Het MPO 2013 projectenboek is geheim 
omdat er financiële informatie in staat welke de positie van de gemeente kan schaden.  
 
UITVOERING 
Na vaststelling van het MPO 2013, worden de resultaten verwerkt in de begroting en zullen 
de budgetten en voortgang gemonitord worden. De halfjaarlijkse voortgangsrapportage MPO 
geeft inzicht in deze voortgang. 
 
BIJLAGEN 

  127949: MPO 2013, hoofdrapportage  
  127950: MPO 2013, projectenboek (geheim)  
 

 
Poortugaal, 23 april 2013 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
 
De secretaris,              De burgemeester, 

 
 
 
 
 

 

 
   
Hans Cats              Ger J. van de Velde-de Wilde 
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