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Voorstel

1. In te stemmen met de grondexploitatieberekeningen 2018.
2. In te stemmen met de uitgangspunten voor de grondexploitatieberekeningen zoals
opgenomen in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2018.
3. Aan de raad voor te stellen de grondexploitatieberekeningen 2018 vast te stellen.
4. Aan de raad voor te stellen de uitgangspunten voor de grondexploitatieberekeningen
vast te stellen.
5. Geheimhouding - voor de periode van 15 jaar - op te leggen op grond van artikel 10 lid
2 sub b en g van de WOB ten aanzien van bijlage 1 van het Meerjaren Perspectief
Grondexploitaties 20 18.

Inleiding

In het kader van de jaarrekening 2OL7 zijn de grondexploitatieberekeningen bijgesteld. De
uitgangspunten voor deze berekeningen zijn vastgelegd in het Meerjaren Perspectief
Grondexploitaties 2018 (hierna MPG 2018). Dit document kijkt terug op de gedane
investeringen en biedt een vooruitblik op de nog te verwachten kosten, opbrengsten en
resultaten van de grondexploitaties.

Beoogd effect/doel

Het doel van het MPG 2018 is de gemeenteraad meer inzicht te verschaffen in de jaarlijks
vast te stellen exploitatieberekeningen, zodat ze haar controlerende en sturende taak kan
uitvoeren.
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Argumenten

Met het MPG 2018 maken we transparant voor de gemeenteraad wat de ontwikkelingen op
de grondexploitaties zijn en welke uitgangspunten ten grondslag liggen aan de waardering
van de grondexploitaties per 3l-t2-20L7.

Kanttekeningen en risico's

De uitkomsten van de grondexploitatieberekeningen worden bepaald door gerealiseerde
boekwaardes en aannames ten aanzien van toekomstige opbrengsten en
investeringskosten. Middels risicomanagement en scenarioberekeningen met betrekking
tot gunstige en ongunstige ontwikkelingen in de grondexploitaties is een risicobuffer
bepaald die eventuele tegenvallers moet opvangen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De vrijval uit de risicobuffer van het grondbedrijf is€2,7 miljoen. Dit wordt meegenomen
bij het voorstel voor het vaststellen van de jaarrekening 2OL7.

De vrijval op de voorzieningen is € 6,95 miljoen. Deze vrijval is ontstaan in een aantal
stappen: Doorde stelselwijziging van afdekken van tekorten op eindwaarde in plaats van
netto contante waarde is een bedrag van € 5,55 miljoen benodigd. Vervolgens is de vrijval
van de voorzieningen in de grondexploitaties € 12,5 miljoen. Per saldo is € 6,95 miljoen (€
12,5 miljoen -/- C 5,55 miljoen) wat vrijvalt uit de voorzieningen. Dit is verwerkt in de
jaarrekeriirig 24i7.
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