
 

 

 

 

 

 

Fractie: ONS 

Naam: L.H.M. Lammers 

Onderwerp: MPG 

Datum indiening vragen: 6 oktober 2015 

 

 

Vragen: 

 

INLEIDING 

De ONS Fractie is zich er van bewust dat er veel tijd is gevraagd aan het college en de 

ambtelijke dienst om tot beantwoording op de vragen van ONS en andere fracties te 

komen inzake de herziening MGP en het Stadshart. De gehanteerde procedure om ná het 

vaststellen van de Jaarrekening 2014 de MPG vast te stellen is onwenselijk en heeft voor 

de ONS fractie, maar gezien de vele vragen, ook voor andere fractie tot ruis geleid. 

Zo zijn er onjuiste gegevens over de berekening van het weerstandsvermogen verstrekt 

aan beantwoording op vragen aan de Raad.  

Er zijn onjuiste gegevens verstrekt aan het onderzoeksbureau Purple Blue die tot een 

onjuiste berekening van het weerstandsvermogen hebben geleid.  

 

Purple Blue maakt een rapport in februari 2015 op waarbij het getallen gebruikt uit de 

MPG gedateerd uit Juli jl en die aansluitend pas wordt vastgesteld in September jl want 

dan wordt de Nota MPG  voor de Raad vastgesteld. 

 

Is het college van mening dat voor de politieke beeldvorming, de controlerende taak die 

wij als Raadsleden hebben de Raad altijd juist, volledig en tijdig geïnformeerd dient te 

worden? 

Antwoord: 

Ja. 

 

Zo ja , hoe heeft voornoemde kunnen gebeuren? 

Antwoord: 

 

Het college is van mening dat de functies van beoordelingen van de 

grondcomplexen en –voorraden bij de jaarrekening en de MPG in doelstelling en 

tijdvolgordelijkheid complex en juist zijn. 

 

Het college heeft in de begrotingscyclus een uitvoerende en verantwoordingsrol 

jegens en naar de gemeenteraad. Ten behoeve van de controlerende rol van de 

gemeenteraad informeert het college de gemeenteraad actief en passief, 

passend bij de omstandigheden, impact en politieke gevoeligheid van het 

onderwerp, op haar standaard wijze:  juist, volledig en tijdig.  

 

Voor het beoordelen van de financiële positie van gemeente Noordoostpolder 

wordt bij het opstellen van de jaarrekening per ultimo van enig jaar middels 

herzieningen beoordeeld wat de eindwaarden van alle grondcomplexen en –

voorraden zijn. Hiertoe wordt kennis en kunde van een externe partij 

betrokken, in casu PurpleBlue.     

 

De opdracht die PurpleBlue heeft gekregen diende als doel om risico’s op basis 

van de gemeentelijke exploitaties financieel te analyseren en het bepalen van 

het benodigde weerstandsvermogen op basis van risicoanalyse voor 



herzieningen en de MPG. De inhoudelijke toetsing van de grondexploitaties 

maakt geen onderdeel uit van de financiële en risicoanalyse van PurpleBlue.  

Die werkzaamheden zijn geïncorporeerd in de reguliere processen behorende 

bij grondexploitaties en grondvoorraden. De uitkomsten van de herzieningen 

van het rapport van PurpleBlue dienen als ondersteuning voor het opmaken van 

de jaarrekening. De keuzen en  verantwoordelijkheid zijn aan het college op 

advies van de bestuursdienst. 

 

In het rapport van PurpleBlue wordt bijvoorbeeld aangegeven dat voor complex 

82, De Wellerwaard, een risicobedrag is bepaald van € 1.015.000, hetwelk 

wordt meegenomen in het benodigde weerstandsvermogen. De gemeenteraad 

heeft voor De Wellerwaard bij de jaarrekening 2011 een verliesvoorziening 

getroffen van € 1.000.000. De gekozen terminologie in het rapport van 

PurpleBlue loopt parallel aan dezelfde positiebepaling, namelijk wat is een 

complex naar verwachting op enig moment waard, maar contrasteert vanwege 

het gebruik van vakterminologie in twee verschillende disciplines: 

verslaggeving en risicoanalyse, ofwel voorziening versus reserve. Hierdoor kan 

verwarring ontstaan bij tellingen van bedragen die zijn gerelateerd aan de 

verschillende termen. 

 

Het college zal voor een volgende opdracht met als doel om risico’s op basis van 

de gemeentelijke exploitaties financieel te analyseren en het bepalen van het 

benodigde weerstandsvermogen op basis van risicoanalyse voor de 

herzieningen en de MPG zorgen dat synchronisatie plaats vindt van 

vakterminologie. De externe verslaggevingterminologie is daarbij altijd leidend. 

De opdracht wordt uitbesteed aan een externe partij. 

 

Overigens is het college van mening dat het gebruik van het document 

herzieningen en MPG naar datum en benaming met aanpassingen kan worden 

geëxpliciteerd. Dat met een document herzieningen en MPG, zoals die in 

september door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt beoogd om met het 

onderdeel MPG vooruit te kijken, waarbij hetzelfde document, voor het 

onderdeel herziening als basis diende voor ondersteuning voor het opstellen 

van de jaarrekening 2014, het doel en de resultaten voor de gemeenteraad 

kunnen vervagen, schiet voorbij aan de doelstelling van het document 

herzieningen en MPG. Het college is voornemens om de scheiding van de 

herzieningen en het MPG binnen het totaaldocument strikter te maken, zodat 

voor een ieder een duidelijke(r) structuur in tijd, benaming en doel wordt 

gerealiseerd.    

 

Onderstaand zijn de verschillende momenten in tijd weergegeven met de 

bijbehorende doelstelling. Een relaas vanaf 31 december tot heden.   

 

1. 31-12-2014 – “Sluiten van de boeken van de grondexploitaties”. 

 

2. Januari 2015 – Een externe deskundige (de afgelopen keer was dat 

PurpleBlue) krijgt de opdracht om m.b.v. de gegevens per ultimo van het 

boekjaar o.a. de Monte Carlo simulatie uit te voeren en het benodigde 

weerstandsvermogen te berekenen. 

 

3. Februari 2015 – Externe deskundige levert het document af en de dienst 

gebruikt de uitkomst om de herziening (terugkijken) voor de 

jaarrekening te bepalen. Dit document wordt niet door de raad 

vastgesteld. 

 

4. Mei 2015 - De raad stelt de jaarrekening 2014 mede op basis van de 

herziening en het weerstandsvermogen van de grondexploitaties vast bij 



de bespreking van de jaarrekening. De jaarrekening is vooraf door de 

accountant gecontroleerd.  

 

5. September 2015 - De raad krijgt een raadsvoorstel  “Herziening en 

meerjarenperspectief grondexploitaties“ aangeboden. De raad heeft in 

2012 bepaald dat het college deze twee documenten in één 

raadsvoorstel moet aanbieden. De herziening is een herhaling van de 

cijfers uit de jaarrekening en het meerjarenperspectief schetst een beeld 

van de uitkomsten van de grexen indien ze volgens de kaders van de 

raad uitgevoerd worden. De raad stelt dit document vast. 

 

6. Voorbereidingen worden getroffen om de administratieve verwerking 

van de MPG aan de raad ter vaststelling voor te leggen voor zijn 

vergadering van december 2015.  

 

 

Tot slot: het college zal in overleg met en door tussenkomst van de griffie de 

behoefte peilen om in commissieverband bijvoorbeeld eind oktober nog eens 

een mondelinge uitleg te verzorgen, indien daartoe behoefte bestaat. 

 

 

 

Het komt naar de mening van de ONS fractie de controlerende taak die wij hebben uit te 

voeren als Raadslid niet ten gunste. 

Graag uw reactie 

 

 

Datum beantwoording vragen: 13 oktober 2015 

Contactpersoon: Th.J. Stigt 

E-mail adres:  r.stigt@noordoostpolder.nl 

Tel: 0527-633415 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


