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Geachte leden en duoburgerleden van de raad ,
In de commissievergadering Burger en Bestuur van 14 april j.I. was aan de orde het raadsvoorstel RVB16-0025
Jaarafsluiting grondbedrijf 2015. Een drietal fracties (Lijst Linssen, CDA en PvdA) heeft bij de commissiebehandeling
aangegeven een amendement te overwegen op beslispunt 8 van het concept-raadsbesluit (inzake het komen tot één
BVR voor het geheel). Wethouder Coppens heeft toegezegd om een herformulering van dit beslispunt aan te reiken
vóór de raadsbehandeling .
We stellen voor het beslispunt als volgt te formuleren:
Voor de projecten ScheldeVesting,Markiezaten en Gageldonk afzonderlijke bestuurlijke voortgangsrapportages(BVR's)
op te stellen en deze te bundelen en presenteren als 1 BVR Stedelijke ontwikkeling en in het kader van het
risicobeheer de projecten( waar relevant opgebouwd in de deelprojecten) in het volgende format te presenteren.
Opbrengsten jaar/Uitgaven jaar/Prognose totaal opbrengsten/Prognose totaal uitgaven/Prognose afwijking totale
opbrengsten/Toelichting/Prognose afwijking totale uitgaven/Toelichting.
Toelichting beslispunt:
Nu de grondexploitaties ScheldeVesting en Markiezaten in omvang zijn afgenomen, heeft het college willen voorstellen
om de bestuurlijke voortgangsrapportage in een andere vorm te presenteren. In afstemming met een aantal fracties
wordt voorgesteld dit beslispunt nu te wijzigen . Bij de uitwerking zal worden bezien welke informatie in openbaarheid
verstrekt kan worden en welke onder geheimhouding.
Wij verzoeken deze brief te betrekken bij u beraadslaging.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Mevr. A.M.A. Vrijenhoek
- de Vries, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277657.
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