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13e Voortgangsrapportage RijswijkBuiten

datum
bijlage(n)

Inleiding
Sinds de start van het project Rijswijk Zuid wordt u per halfjaar geïnformeerd over de stand van zaken en
ontwikkelingen m.b.t. de gebiedsontwikkeling Rijswijk Zuid.
Op 8 juli 2008 is de gebiedsontwikkeling Rijswijk Zuid door u aangewezen als groot project conform de
"Procedureregeling grote projecten". Op basis van deze regeling ontvangt u twee maal per jaar een
rapportage over de stand van zaken van het project RijswijkBuiten. De nu voorliggende rapportage is de
dertiende voortgangsrapportage.
Kern informatie
Rapportagecyclus
U wordt jaarlijks geïnformeerd over de gebiedsontwikkeling RijswijkBuiten. Volgens de planning- en
controlcyclus rapporteren wij aan u in de programmabegroting en de programmajaarrekening via de
paragraaf RijswijkBuiten. Volgens de Procedureregeling grote projecten ontvangt u jaarlijks twee
voortgangsrapportages. In mei 2017 heeft de 6e herziening van de Grex vertrouwelijk voor u ter inzage
gelegen. Op 16 mei 2017 is deze in een Sionsgaerde-overleg aan u gepresenteerd..
Inhoud voortgangsrapportage
De rapportage is gestandaardiseerd. Wij hebben daarom de vormgeving van de voortgang wederom
schematisch weergegeven. De inhoud van de rapportage is in overeenstemming met de in de
procedureregeling vermelde onderwerpen. Indien u vragen heeft over of naar aanleiding van deze
rapportage stellen wij u voor dat wij deze schriftelijk behandelen.
Risicobeheersing
U heeft een kaderstellende en controlerende functie. Met het vaststellen van het bestemmingsplan, het
exploitatieplan en de (gewijzigde) grondexploitatie heeft u de kaders vastgesteld. In de
programmabegroting, de jaarrekening en bij de herziening van de grondexploitatie wordt u meer
geïnformeerd over de financiële voortgang en de daarbij behorende risico's. Zoals hierboven
aangegeven is uw raad ook in het Sionsgaerde-overleg geïnformeerd over de risicobeheersing.

S.v.p. bij correspondentie datum en kenmerk van deze brief vermelden
en richten aan: Gemeente Rijswijk, RWB, Postbus 5305, 2280 HH
Rijswijk
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In de Voortgangsrapportage RijswijkBuiten ligt de nadruk meer op de inhoudelijke en procesmatige
voortgang en de risicobeheersing daarvan. Door op deze manier de risico's in beeld te houden kunt u uw
controlerende taak uitvoeren en blijft de gebiedsontwikkeling RijswijkBuiten in control.
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Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC

drs. M.J. Bezuijen
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