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Geachte procedurevergadering,

Kopie aan

Ward de Bruijn

In de vergadering van PS van 23 september jl. heb ik enkele toezeggingen gedaan
naar aanleiding van uw bespreking van het rapport van de Zuidelijke Rekenkamer
over de toepassing van het beheersstatuut van het provinciaal Ontwikkelbedrijf. Ik
heb daarbij aangegeven dat de rapportages van het ontwikkelbedrijf meer op
projectniveau zullen plaatsvinden en dat ik bovendien zal toewerken naar een
meerjarenprognose van het Ontwikkelbedrijf die vanaf 2018 jaarlijks in de
begroting verwerkt zal worden. Over het laatste punt heb ik tevens een Plan van
Aanpak Meerjarenprognose Ontwikkelbedrijf toegezegd om te bespreken. Over de
uitgangspunt en opbouw ervan zal ik nog afstemmen in het Platform Planning
&Control. Deze meerjarenprognose is een thema voor latere bespreking.
Over het eerste punt, de vorm van de rapportage, heb ik aangegeven dat die een
helder en diepgaand inzicht zullen bieden in de stand van zaken van alle lopende
exploitaties vanuit het Ontwikkelbedrijf. Meer in het bijzonder heb ik aangegeven
dat ik de voortgangsrapportage met de Staten wil bespreken om te bezien in
hoeverre die vernieuwde opzet voldoet aan uw wensen om beter van informatie
voorzien te worden. De voortgangsrapportage is nu als bijlage bij de begroting
2017 beschikbaar gekomen, naar aanleiding hiervan dus graag nu een gesprek.
Bovendien heb ik die bewuste vergadering aangegeven, dit naar aanleiding van
een verzoek van de heer Vreugdenhil en de inbreng van de heer Koevoets, enkele
projecten aan u te willen presenteren zodat u wat beter inzicht kunt krijgen in
grondexploitaties, in reële situaties en risico’s.
Ik verzoek u in het verlengde hiervan om 18 november anderhalf uur (als dat niet
mogelijk is minstens een uur) te reserveren om bij deze onderwerpen van de opzet
van voortgangsrapportages en grondexploitaties stil te staan. De bespreking kan
gelijk dienen als een soort van opmaat voor de aanpassing van het beheerstatuut
van het Ontwikkelbedrijf die naar huidige planning in december op de agenda van
PS staat.
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