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Z-14-22569 Ruimtelijke ontwikkeling freek Atsma Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\5299  

B&W-besluit   04-11-2014 

Uitwisseling    

Raad    11-12-2014 

Agendanummer   13b 

 

Onderwerp:  

Winstneming exploitatie Vossepolder oktober 2014 

 

 

Wij stellen voor:  

1. In te stemmen met € 900.000 winstneming in 2014. 

2. Begrotingswijziging nummer 16 (2014) en 2 (2015) vast te stellen. 

 

 

Bestaand kader:  

Kadernota Vossepolder 

Besluit Begroting en Verantwoording 

Nota Grondbeleid 

Samenwerkingsovereenkomst Stek-Gemeente 

 

Doelstelling:  

Ontwikkeling woonwijk Vossepolder 

 

Inleiding: 

In de exploitatie Vossepolder wordt rekening gehouden met een bijdrage aan Stek in de 

onrendabele top van de sociale woningbouw in Vossepolder. Omdat de sociale 

woningbouw inmiddels is gerealiseerd heeft Stek gevraagd om een voorschot. Dit past 

binnen de afspraken met Stek in de Samenwerkingsovereenkomst inzake de ontwikkeling 

van Vossepolder. Wij hebben overeenstemming over een voorschot van € 900.000,-. 

Tegelijkertijd willen wij voor een zelfde bedrag een winstneming doen. Dat betekent dat 

wij € 900.000,- uit de grondexploitatie Vossepolder nemen ten gunste van onze reserves. 

 

Argumenten: 

1) Dit geeft inzicht in de gerealiseerde en verwachtte kosten en opbrengsten in 

Vossepolder 

In de geactualiseerde exploitatie, oktober 2014, is rekening gehouden met het 

voorschot en de winstneming. Dit stuk is vertrouwelijk vanwege de financiële 

gegevens.  
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2) Dit past binnen de gestelde kaders  

Op basis van BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) en de Nota grondbeleid van 

de gemeente is er een mogelijkheid om tussentijds een deel van de winst te nemen. 

Winst nemen op grondexploitaties wordt beheerst door het voorzichtigheidsbeginsel. 

Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat realisatie van winst moet worden 

uitgesteld totdat daarover voldoende zekerheid bestaat. Dit betekent echter niet dat 

pas winst moet worden genomen bij het afsluiten van de grondexploitatie. Wij achten 

de winst voldoende zeker om € 900.000 winst te nemen. Hierbij zijn een aantal 

risico’s doorgerekend.  

 

3) Het nemen van de winst heeft een directe relatie met het eindresultaat en de 

daarmee  af te dragen vergoeding aan Stek. 

Door deze winstneming wordt het resultaat niet extra verhoogd met de 

rentetoerekening van 5% . De afspraken die met Stek zijn gemaakt worden 

nagekomen, maar de vergoeding aan hen wordt door de winstneming niet extra 

verhoogd. 

 

Financiële dekking: 

Exploitatie Vossepolder.  

 

Participatie: 

- 

 

Urgentie: 

Wij willen dit in het lopende boekjaar afwikkelen.  

 

Kanttekeningen: 

- 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

Vertrouwelijk ter inzage gelegd: 

- Exploitatieopzet Vossepolder dd 01-10-2014 

Informatie bij: dhr. F. Atsma, f.atsma@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 301  
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Nr.     3. Bestuur\5299 

B&W-besluit   04-11-2014 

Uitwisseling    

Raad    11-12-2014 

Agendanummer   13b 

 

 

Onderwerp: 

Winstneming exploitatie Vossepolder oktober 2014 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet,  

 

besluit:  

1. In te stemmen met € 900.000 winstneming in 2014. 

2. Begrotingswijziging nummer 16 (2014) en 2 (2015) vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 11 december 2014. 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
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