
Gemeente 
Albrandsuuaard 

RAADSBESLUIT 

Onderwerp Datum vergadering/ 
agendanummer 

Kenmerk 

Meerjaren Perspectief 
Ontwikkelingsprojecten (MPO) 2015 

194914 

Commissie Openbaar 
BBVnummer: 174166 

De raad van de gemeente Albrandswaard; 

gelezen het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 177518 d.d. 12 
mei 2105; 

BESLUIT: 

1. Geheimhouding op het MPO 2015 projectenboek met datum 20 april 2014, zoals opgelegd door 
het college, conform artikel 25 gemeentewet, te bekrachtigen. 

2. Het MPO 2015 hoofdrapportage en het MPO 2015 projectenboek met datum 20 april 2014 vast te 
stellen 

3. De grondexploitatie Zwaluwenlaan 1 met een nadelig resultaat van € 142.915 af te sluiten en dit 
nadeel te dekken door de getroffen voorziening en het restant te dekken uit de Reserve 
Ontwikkelingsprojecten; 

4. De grondexploitatie Centrum Ontwikkeling Poortugaal af te sluiten en de boekwaarde en reeds 
getroffen voorziening op te delen in de grondexploitaties De Smaak van Poortugaal en Centrum 
Poortugaal (restant); 

5. In te stemmen met de herziene grondexploitaties zoals opgenomen in het MPO 2015; 
6. Het college mandaat te geven om uitgaven te doen binnen de budgetten van de 

grondexploitaties. 
7. Vanuit de Reserve Ontwikkelingsprojecten de gemeentelijke gronden aan de Slot 

Valckensteijnsedijk 5 af te waarderen met een totaal bedrag van € 47.000,-
8. Vanuit de Reserve Ontwikkelingsprojecten een afdracht te doen ten gunste van de voorziening 

ad €471.000,-. 
9. Het project Hofhoek 1 in de begroting als Niet In Exploitatie Genomen Gronden activeren. 
10. Voor de volgende projecten een krediet vast te stellen, met als dekking de Reserve 

Voorbereidingskredieten: 
a. Begeleiding van verkoop gemeentelijke grond Essendael ter grootte van: 

i. €25.000,-
b. Verkoop Albrandswaardsedijk 59 ter grootte van: € 15.000,-
c. Hofhoek 1 ter grootte van: € 26.000,-
d. BBL-gronden ter grootte van: € 10.000,-
e. Rijsdijk-Achterdijk ter grootte van: € 16.000,-
f. Achterweg 11a ter grootte van: € 11.000,-
g. Achterdijk 34 ter grootte van: € 1.000,-
h. Slot Valckesteynsedijk 40: € 8.000,-

11. Conform de Nota Kostenverhaal de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen af te sluiten en het 
saldo toe te voegen aan de Reserve Strategisch Verbinden. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 


