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Onderwerp:  

Grondexploitatie 2011 

 

 

Wij stellen voor:  

1. Verspreide gronden uit de grondexploitatie te halen en over te brengen naar 

de Materiële Vaste activa indien deze verhuurd worden. Het saldo ten laste/ten 

gunste van de Reserve Algemene Investeringen te boeken. 

2. De exploitatie overeenkomsten af te boeken ten laste van de Reserve 

Algemene Investeringen 

3. Een viertal nog niet in exploitatie genomen gronden, af te sluiten en de 

boekwaarde ten laste van de Reserve Algemene Investeringen te boeken. 

 

 

Bestaand kader/doelstelling:  

- Wet ruimtelijke ordening (Wro) afdeling 6.4 

- Nota grondbeleid 

- Diverse bestemmingsplannen 

 

 

Inleiding: 

In de Managementletter 2011 geeft de accountant een oordeel over onze 

grondexploitatie. In de brief over de Managementletter 2011 hebben wij u geïnformeerd 

over de aanbevelingen en de opmerkingen. In overleg met de accountant zijn de 

waarderingen van zowel de niet in exploitatie genomen gronden als de gronden in 

exploitatie kritisch tegen het licht gehouden. Ook de risico’s bij projecten waarbij de 

gemeente geen eigenaar van de gronden is, zijn in beeld gebracht. Gevolg hiervan is dat 

de grondexploitaties aangepast moeten worden. Wij stellen het volgende voor: 

 

1. Verspreide gronden 

De accountant is van mening dat deze gronden niet thuis horen in de grondexploitatie 

maar tegen marktwaarde in de Materiële vaste activa te verantwoorden indien deze 

verhuurd worden. Wij stellen voor de voordelige boekwaarde ad € 11.000 ten gunste te 

brengen van de Reserve Algemene investeringen. 
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2. Exploitatie overeenkomsten 

Per 1 juli 2008 is de Grondexploitatiewet in werking getreden. Hiermee zijn de 

mogelijkheden van kostenverhaal bij particuliere grondexploitatie voor de gemeente 

vergroot. De kosten hoeven niet meer apart te worden bijgehouden. Hierdoor kunnen 

de exploitatieovereenkomsten uit de grondexploitatie verdwijnen. Wij stellen voor de 

boekwaarde ad € 66.400 ten laste te brengen van de Reserve Algemene investeringen.  

 

3. Nog niet in exploitatie genomen gronden 

Perceel Avenbeeck  

Het gebouw, dat zich op dit terrein bevond, is begin 1997 gesloopt. De grond was 

bedoeld als toekomstige woningbouwlocatie. In de afgelopen jaren is getracht om dit 

perceel met een in opdracht van de gemeente gemaakt bouwontwerp op de markt te 

zetten. Dit is niet gelukt, het is nu in gebruik als openbaar groen. In het 

bestemmingsplan, dat in 2012 aan de raad wordt aangeboden, wordt de bestemming 

van deze grond gewijzigd naar openbaar groen. Wij stellen voor de boekwaarde ad 

€ 66.200 ten laste te brengen van de Reserve Algemene investeringen.  

 

Perceel Abellalaan 

Dit is een stuk grond met als bestemming maatschappelijke doeleinden. Gedacht 

werd om het perceel te betrekken bij de toekomstige ontwikkeling van de “zorgzone”. 

Dit is niet meer actueel, de grond zal worden betrokken bij de ontwikkeling van het 

Elsbroeker park. Wij stellen voor de boekwaarde ad € 83.300 ten laste te brengen van 

de Reserve Algemene investeringen. 

 

Lokatie Al Ansaar, Mgr. Van Leeuwenlaan 

Achter de Jozefkerk is een locatie aangewezen waar Al Ansaar een gebouw realiseert. 

Dit ligt gedeeltelijk op gemeentegrond. In 2011 is de grond overgedragen. Het 

restant van het terrein is openbaar gebied. Wij stellen voor de boekwaarde hiervan 

ad € 44.800 ten laste te brengen van de Reserve Algemene investeringen. 

 

Perceel Mortuarium, Hoofdstraat 

Dit perceel is in 2007 aangekocht, inmiddels is het gebouw gesloopt. In 2010 is de 

Gebiedsvisie Sint Martinuskerk en omgeving vastgesteld en wordt de verkregen grond 

betrokken bij de herinrichting van het van Nispenpark en dus openbaar gebied. Wij 

stellen voor de boekwaarde ad € 182.600 ten laste te brengen van de Reserve 

Algemene investeringen. 

 

Argumenten: 

Omdat het beschikken over de reserves een bevoegdheid is van de gemeenteraad is 

een besluit noodzakelijk. Vooruitlopend op uw goedkeuring hebben wij de rekening 

2011 aangepast. Dit is ook omdat voor goedkeuring van de rekening 2011 het 

overbrengen van de genoemde gronden een vereiste was. De aanpassingen zijn in de 

balans van de rekening 2011 verwerkt. Ook in de u binnenkort aangeboden 

kadernota 2013 zijn de tabellen voor de reserves en voorzieningen hierop aangepast.  
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Financiële dekking: 

De bedragen zijn ten laste gebracht van de Reserve Algemene Investeringen.  

 

Urgentie: 

De aanpassingen zijn nodig om een goedkeurende verklaring van de accountant te 

verkrijgen bij de rekening 201. Een besluit hierover is voor de behandeling van de 

rekening 2011nodig.  

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen stukken ter inzage gelegd. 

Informatie bij: mw. S. Wessels, s.wessels@hillegom.nl, tel.nr. 14 (0252)  

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl

