
Voorzitter,

Voor ons ligt nu de MPG op tafel, de Meerjaren Prognose
Grondexploitatie 2021, gebaseerd op een totaal nieuwe opzet zoals al
uitvoerig met de accountant besproken in de AuditCie en in het Politiek
Beraad van 28 juni jl. De PowerPoint-presentatie over de nieuwe
methodiek tijdens de Informatie-Bijeenkomst op 21 juni jl. was zeer
verhelderend, edoch wij hebben helaas, tot nog toe, hiervan geen copy
mogen ontvangen. Bovendien missen we ook  nog de jaarlijkse notitie
met de onderbouwing van de parameters voor de MPG, evenals het
accountantsverslag.
Voorzitter, hoe kunnen we als raad met de voorgestelde MPG akkoord
gaan als de daarin gebruikte parameters voor ons althans niet
onderbouwd zijn en formeel nog niet kunnen beschikken over een
concept accountantsverslag?

Voorzitter, de nu voorliggende MPG is qua opzet totaal verschillend van
zijn voorgangers. Bovendien hebben we die relatief laat ontvangen met
als gevolg dat de inhoud en de consequenties hiervan nog verder bij ons
als fractie moeten indalen voor een meer gedetailleerd en een completer
beeld.
De CDA-fractie vindt de euforie die hierover te horen en te lezen valt
volkomen misplaatst. Het is een éénmalig koekje van eigen deeg, laat
staan dat we er als bestuurder trots op kunnen zijn over het ontstaan
van deze quasi meevaller als koekje van eigen deeg, die ondanks
herhaaldelijk aandringen van de raad èn de CDA-fractie in het bijzonder,
niet eerder is ontdekt, noch door de provincie als toezichthouder, noch
door het college, noch door onze accountant en ook niet door de BOP,
het Borns Onderzoeksplatform.
Enige zelfreflectie, ook van het college, past hier zeker bij.
Voorzitter, wij horen graag van de portefeuillehouder waarom dit “dode”
geld niet eerder is ontdekt om gebruikt te kunnen worden?

Voorzitter, ter afsluiting zou ik ons betoog van vorig jaar over de MPG
nog kunnen voordragen waarin we toen ook, en bij herhaling, onze



zorgen over de MPG opnieuw hebben uitgesproken. Achteraf bezien
was dat volkomen terecht. Ik ga dat echter toch maar niet doen om te
voorkomen dat we dan als fractie beticht kunnen worden van gelijk willen
krijgen!
Voorzitter, daarom volsta ik met de opmerking dat we toen heel content
waren met de door wethouder Arno Spekschoor aangekondigde analyse
van ons Grondbedrijf door de accountant en het ambtelijk apparaat.

Tot zover voorzitter, in eerste termijn.


