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ONDERWERP

Second opinion grondexploitaties 

Geachte heer/mevrouw,

In de interim managementletter van de accountant geeft de accountant aan dat er een 
second opinion dient te komen op de onderbouwing van de gehanteerde parameters en 
inschatting van de nog te maken kosten en nog te realiseren opbrengsten. De accountant 
geeft aan dat dit voor alle grondexploitaties moet gebeuren. 

Daarnaast heeft de auditcommissie van de raad per brief van 5 maart 2018 het college 
dringend verzocht om spoedig de opdracht voor de second opinion over de grondexploitatie 
Scheldekwartier op te pakken.

De second opinion wordt, zoals aangegeven door de accountant, breder getrokken en 
uitgevoerd voor alle grondexploitaties en niet alleen het Scheldekwartier.

De second opinion is ook besproken met de artikel 12 inspecteur en de toezichthouder. 
Vanuit hun rol zien zij geen noodzaak voor een second opinion.

Er is contact gelegd met Ecorys om deze second opinion uit te voeren. Ecorys heeft eind 
2015 ook een second opinion uitgevoerd over alle grondexploitaties en is daarom bekend 
met de situatie in Vlissingen. Daarom wordt verwacht dat zij deze second opinion sneller uit 
kunnen voeren dan een andere partij. En ook goedkoper omdat ze minder inwerktijd nodig 
hebben. 



Blad 2 behorend bij 837370 / 841530

Omdat Ecorys opnieuw naar de nu door ons gehanteerde parameters en berekende kosten 
en opbrengsten moet kijken, is er geen sprake van dat zij hun eigen eerdere werk moeten 
beoordelen. Het gaat om een second opinion op het actuele werk van de gemeente. 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar




