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Voortgangsrapportage grondexploitaties 2018-2019

Publiekssamenvatting
Met deze voortgangsrapportage actualiseren wij onze grondexploitaties en geven wij inzicht in de 
(financiële) voortgang van onze projecten en daarmee samenhangende (gezamenlijke) 
grondexploitaties.

Gevraagde besluit
a. De volgende geactualiseerde grondexploitatiebegrotingen vast te stellen overeenkomstig 

bijlage 1 ‘Geactualiseerde grondexploitatiebegroting per project' behorend bij dit besluit:
1. Burgerbrug naast Brede School
2. Groote Keeten Boskerpark
3. Schagen Beethovenlaan
4. Schagen Lagedijk
5. Schagen Makado
6. Schagen NES Noord
7. Sint Maartensbrug naast Brede School
8. Tuitjenhorn De Dijken
9. Warmenhuizen centrum fase 2
10. 't Zand Noord.

b. De bestaande voorziening voor het 't Zand Noord op te heffen en het vrij gekomen bedrag 
van C 302.763,- te doteren in de reserve grondexploitatie.

c. De bestaande verliesvoorziening voor Lagedijk te verhogen met C 81.142 tot C 1.185.382 en 
het bedrag van ^ 81.142 te onttrekken aan de reserve grondexploitatie.

d. Voor het jaar 2018 een bedrag van C 128.345,- te onttrekken aan de reserve grondexploitatie 
ter dekking van nagekomen kosten voor aanleg waterberging voor de in 2017 afgesloten 
ontwikkeling Kolksluis.

e. Voor het jaar 2018 het bestaande voorbereidingsbudget om nieuwe grondexploitaties te 
kunnen opstellen, eenmalig te verhogen met é 100.000.

f. De Voortgangsrapportage grondexploitaties 2018 - 2019 vast te stellen en de meerjarige 
financiële effecten hiervan te verwerken in de begroting 2018 en de begroting 2019.
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Aanleiding
In de nota grondbeleid heeft u besloten om de voortgangsrapportage ieder jaar vóór de 
begrotingsraad te behandelen. Bij bijzonderheden kunnen wij tussentijds een light-versie aanbieden.

Belang
Met dit voorstel willen wij de raad voldoende inzicht en sturingsmogelijkheden geven op het voeren 
van grondexploitaties.

Centrale vraag
Hoe geven wij op een zo efficiënt mogelijke manier inzicht in de financiële voortgang van onze 
grondexploitaties.

Beoogd maatschappelijk resultaat
Met de voortgangsrapportage grondexploitaties geven wij inzicht in de wijze waarop wij onze 
projecten (financieel) uitvoeren en beheersen. Op deze manier zijn de kaders helder bij de raad en is 
een goede sturing hierop mogelijk.

Kader
De voortgangsrapportage is opgebouwd conform de regels uit de Notitie grondexploitaties 2016 van 
de commissie BBV en de nota grondbeleid 2016-2018.

Argumentatie
De (financiële) adviezen die wij in dit voorstel geven dragen bij aan het professioneel en risico 
beheersend voeren van grondexploitaties. Het document is openbaar. Dit geeft eenieder inzicht in de 
wijze waarop wij onze projecten tot uitvoering brengen, hoe wij kosten en risico's zoveel mogelijk 
beheersen en wat wij doen met de winsten en hoe wij verliezen in de projecten dekken.

Maatschappelijk draagvlak
N.v.t.

Financiële consequenties
In de samenvatting ‘actualisatie per project' van de voortgangsrapportage zijn de financiële 
wijzigingen per project in beeld gebracht en toegelicht. Op pagina 8-9 van de 
Voortgangsrapportage zijn de financiële consequenties op de reserves, voorzieningen en 
gemeentelijke begroting inzichtelijk gemaakt.

Communicatie van het besluit
N.v.t.

Realisatie van het besluit
De financiële risico’s hebben wij omschreven bij de exploitaties. Door tijdig stappen te ondernemen 
kunnen wij de voor ons bekende risico’s beter beheersen.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

leentesecretaris

tí.H. Swellengrebel

burgemeestj

Mevrouw M*
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Gepubliceerde bijlagen:
1 .Geactualiseerde grondexploitatiebegroting per project 
2.Voortgangsrapportage grondexploitaties 2018-2019
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