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Geachte mevrouw Smits,

ln uw brief d.d. 7 januari 2014 hebt u een aantal vragen gesteld over de financiële
situatie gemeentelijke grondbedrijven. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraag 1

Wat waren de bevindingen van Deloitte per gemeente in Drenthe met betrekking tot
de financiële situatie van hun grondbedrijf?

Antwoord I
Er zijn geen bevindingen van Deloitte per gemeente in Drenthe. Deloitte heeft
haar bevindingen gebaseerd op het totaal van de gemeenten in Nederland.

Yraaq2
Wat is uw reactie op de analyse van Deloitte ten aanzien van de Drentse gemeenten?

Antwoord 2
De analyse van Deloitte is gebaseerd op het totaal van de Nederlandse ge-
meenten en niet specifiek op de Drentse gemeenten.
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Vraaq 3

Voor gemeenten met Publieke Private Samenwerking(PPS)-projecten bestaat er een

risico op aanvullende verliezen. De gronden in deze deelnemingen zijn in het rapport

niet meegenomen. Welke gemeente heeft welke PPS projecten lopen waar risico op

verliezen op grond aan de orde zou kunnen zijn?

Antwoord 3
Wij beschikken niet over de door u gevraagde detailinformatie. In de richting
van de Drentse gemeenten is in onze jaarlijkse begrotingscirculaire gewezen

op het feit dat niet altijd duidelijk is welke rsico's gemeenten binnen PPS-

constructies lopen en dat niet altijd duidelijk is wat de eventuele financiële ge-

volgen van die risrco's voor de gemeenten kunnen zijn. Geadviseerd is om

aan deze aspecten bijzondere aandacht te besteden. Dit aspect zal door ons
worden meegenomen in ons vervolgonderzoek naar de begroting 2014.

Yraaq 4

Wat is uw reactie op het bericht dat de Provincie Overijssel van plan is om in waarde
gedaalde gronden van gemeenten te kopen?

Antwoord 4
WI hebben kennisgenomen van de berichtgeving inzake de plannen van de
provincie Overijssel. WIzien het eventueel nemen van maatregelen primair

als verantwoordelijkheid en afweging van de gemeenteraad.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Drenthe,

, secretaris voorzitter
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