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Geachte raadsleden, 

INLEIDING
De Rekenkamercommissie Albrandswaard heeft een quickscan grondexploitaties uitgevoerd en u over 
haar bevindingen via een brief d.d. 1 december 2017 geïnformeerd. Uit de bevindingen vloeien 5 
aanbevelingen voort. De bevindingen en aanbevelingen zijn tijdens de bijeenkomst van de 
auditcommissie op 30 januari 2017 toegelicht en besproken. 

Op verzoek van de auditcommissie geven wij onze reactie op de aanbevelingen van de 
Rekenkamercommissie. 

KERNBOODSCHAP
Wij nemen de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Albrandswaard over. 

TOELICHTING
In aanbeveling 4 wordt gepleit voor het een actuele nota grondbeleid. In de raadsvergadering van 5 
februari 2018 heeft u de bedoelde nota vastgesteld. Daarmee is deze aanbeveling reeds opgevolgd. 
Het is onze intentie om de overige 4 aanbevelingen over te nemen. In de auditcommissie zijn ook 
afspraken gemaakt op welke wijze hieraan concreet invulling gegeven zal worden. In de 
eerstvolgende bijeenkomst van de auditcommissie zal het MPO 2018 worden geagendeerd. Dan 
zullen tevens de aanbevelingen besproken worden en zal bezien worden welke aanpassingen 
gewenst zijn. 

Concreet gaat het dan om de volgende vragen: 
 N.a.v. aanbeveling 1: voldoet de wijze waarop de hoofdrapportage en het projectenboek MPO 

thans wordt gepresenteerd aan de informatiebehoefte van de raad? 
 N.a.v. aanbeveling 2: op welke wijze zijn de MPO projectresultaten in relatie te brengen met de 

verschillende beleidsdoelstellingen uit o.a. de Structuurvisie, de Nota Grondbeleid, Woonvisie en 
andere relevante visies van de gemeente? 

 N.a.v. aanbeveling 3: is het inzicht van de gevolgen van de MPO projectresultaten voor de Reserve 
Ontwikkelprojecten en de Algemene Reserve op een voldoende niveau? 

 N.a.v. aanbeveling 5: Is de openbare informatie in de hoofdrapportage MPO voldoende om de 
inwoners van de gemeente Albrandswaard inzicht te geven in de stand van zaken in de 
verschillende projecten?  



VERVOLG
Ons voorstel is deze vragen expliciet in de agenda van eerstvolgende bijeenkomst van de 
auditcommissie op te nemen. 

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 


