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Geachte raadsleden,
De raad heeft op 25 oktober 2012 besloten om het deelproject R andweg, deel 3* als afzonderlijk project aan te merken
en daarmee uit de grondexploitatie Markiezaten te halen (RVB12-0078).
In de (besloten) commissievergadering Burger en Bestuur voorafgaande aan de raadsvergadering van 25 oktober 2012,
is door ons college toegezegd dat er ten aanzien van het deelproject R andweg, deel 3* nog een separate verantwoording
zal worden afgelegd met daarbij de nadruk op de financiële component.
Het doel van de verantwoording is - gelet op de toezegging aan de raad - aan te geven hoe de overschrijding in de
projecten is ontstaan. Daarnaast wordt inzicht gegeven hoe de dekking in het project is georganiseerd.
In bijlage 1a kunt u de verantwoording lezen. In bijlage 1b de uitkomsten van het bemiddelingsresultaat.
De genoemde bijlagen 1a en 1b liggen met opgelegde geheimhouding ingevolge artikel 25 Gemeentewet op grond
van het belang genoemd in artikel 10, lid 2, onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur bij de Griffie ter
inzage.
Gelet op de complexiteit en het belang van de verantwoording stellen wij u voor om de bijlagen, indien door u gewenst,
inhoudelijk te behandelen in een besloten deel van de commissievergadering Burger en Bestuur in mei a.s.
Erop vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij,

Hoogachtend,
\
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op
rgemeester

secret

Th. J.M. Wingens MPA
Loco-secretaris
?

—)

īìn aSafla b naminņ vnnr d^'HPH'H randweg, deel 3 is 'Randweg Zuidwest, Tra
Deze benaming wordt om die reden gebruikt in de verantwoording
o

Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
E stadskantoor@bergenopzoom.nl

Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
I www.bergenopzoom.nl

ī140164
F (0164) 24 53 56
KvK 20169091

omwerken Augustapolder'.

B nvBNG rek. nr. 28.50.00.942
B 1BAN: NL41BNGH 0285Ũ00942
B BIC: BNGHNL2G

