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  Raadsvergadering van 26 september 2017  

 

Datum besluit 

Registratienr 

Onderwerp 

  

11 juli 2017 

17.045293 

Voortgangsrapportage grondexploitaties 2017-2018 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.11 juli 2017, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie Bestuur d.d. 4 september 2017;  

 

 

 

besluit: 

Vaststellen van de Voorgangsrapportage 2017-2018, waardoor u instemt met: 

 

1. Het openen van de grondexploitatie Makado, waarin: 

a.  de kosten en opbrengsten van € 3.607.935,- zoals besloten in de raadsvergadering van 28-06-

2016 als uitgangspunt zijn opgenomen en deze verlaagd zijn met de reeds gemaakte 

voorbereidingskosten. 

 

2.  Het actualiseren van de grondexploitatie Burgerbrug, waarin: 

a.  niet langer rekening wordt gehouden met renteopbrengsten van € 5.486,-, en opbrengst-

stijging van € 3.273,- en van kostenstijging van € 844,-; 

b.  de boekwaarde van € 175.825,- (€ 278.452,- kosten en € 102.627,- opbrengsten) meegenomen 

wordt als kosten; 

c.  niet langer rekening wordt gehouden met sloopkosten van € 54.825,-; 

d.  de eerder gemaakte kosten van € 3.320,- die niet geboekt zijn op de grondexploitatie niet mee 

te nemen. 

 

3.  Het actualiseren van de grondexploitatie Nes noord, waarin: 

a.  de kosten voor een toezichthouder van € 34.000,- voor de gehele resterende looptijd weer 

worden opgenomen; 

b.  niet langer rekening wordt gehouden met de kosten voor onvoorzien van € 34.035,-; 

c. rekening wordt gehouden met nabetalingen vanuit het anti-speculatiebeding van € 30.000,- 

voor de gehele resterende looptijd. 

 

4.  Het actualiseren van de grondexploitatie Sint Maartensbrug, waarin: 

a.  niet langer rekening wordt gehouden met renteopbrengsten van € 18.072,- en opbrengst-

stijging van € 21.710,- en van kostenstijging van € 2.339,-; 

b.  de boekwaarde van € 304.215,- (€ 892.760,- kosten en € 588.545,- aan opbrengsten) 

meegenomen wordt als kosten; 

c.  niet langer rekening wordt gehouden met sloopkosten van € 175.037,-; 

d.  de eerder gemaakte kosten van € 3.914,- die niet geboekt zijn op de grondexploitatie niet mee 

te nemen; 

e. door het wijzigen van de kavelprijzen de verkoopopbrengst te laten stijgen met € 1.158,-. 
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5.  Bij grondexploitaties: 

a.  Beschikbaar te stellen van € 200 duizend voor de aankomende twee jaar voor kosten van 

projectleiders om nieuwe grondexploitaties te kunnen opstarten, dit voor twee jaar op te 

nemen in de gemeentelijke begroting en dit te dekken door twee jaar een onttrekking te doen 

aan de reserve grondexploitatie van € 200 duizend; 

b.  De gemaakte kosten over te boeken naar de desbetreffende grondexploitatie indien deze 

geopend wordt; 

c.  De gemaakte kosten ten laste brengen van de reserve grondexploitatie indien de 

grondexploitatie niet geopend wordt. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 26 september 2017. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

 

 


