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Afdeling:

  

 Beleid Ruimte  Leiderdorp, 19 mei 2015  

Onderwerp: De Gemeentelijke Integrale 

Grondexploitatie (GIG) 2015 en 

de bijbehorende specifieke 

kredietaanvragen 

   

 

 *Z005412A349* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 19 mei 2015, nr. Z/15/012745/26289; 

gezien het advies van het Politiek Forum van 8 juni 2015; 

gelet op het bepaalde in art ikel 212 van de Gemeentew et; 

 

b e s l u i t: 

 

1. De GIG 2015 (mutatiedatum 19-05-15) inclusief bijbehorende grondexploitaties en 
financiële investeringsoverzichten vast te stellen als financieel kader voor de ruimtelijke 
projecten. 

2. De gewijzigde resultaten van onderstaande grondexploitatie voor W4 per 01-01-15 en 
het op basis van dit resultaat bijgestelde uitvoeringskrediet vast te stellen: 

 Plantage (-/- € 4.563.688,-) 
3. Akkoord te gaan met het afsluiten van onderstaande grondexploitatie en het totale 

(nadelige) resultaat ten laste te brengen van de bestemmingsreserve W4 per 31-12-14: 

 Mauritskwartier - Groene Scheg + Kleine Zandput (-/- € 3.229.821,-) 
4. De gewijzigde resultaten van onderstaande investeringsoverzichten voor W4 per  

01-01-15 en de op basis van deze resultaten bijgestelde investeringskredieten vast te 
stellen: 

 Weteringpark (inrichting en ontsluiting) (-/- € 3.239.000,-) 

 Grondberging Munnikkenpolder (€ 3.097.063,-) 
5. Akkoord te gaan om de gelden (€ 160.000,- in GIG2015) bestemd voor het onderhoud 

groen/verlichting en fietspad in de groenzone tussen Oranjewijk en Rijksweg A4 per  
31-12-2015 te storten in de bestemmingsreserve egalisatie exploitatielasten. 

6. De gewijzigde resultaten van onderstaande grondexploitatie voor Centrumplan per  
01-01-15 en het op basis van dit resultaat bijgestelde uitvoeringskrediet vast te stellen: 

 Centrumplein (€ 1.069.445,-) 
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7. Akkoord te gaan met het afsluiten van onderstaande grondexploitaties en het totale 
(nadelige) resultaat ten laste te brengen van de reserve bouw- en grondexploitaties per 
31-12-2014: 

 Hoek Merelstraat (-/- € 270.798,-) 

 Meas (-/- € 56.420,-) 
8. Akkoord te gaan met het afsluiten van de deelkredieten Brede School West te weten 

7210563 (eenmalige lasten) en 7210564 (ontwikkeling en advies). Hiermee valt een 
investeringsbedrag van € 936.226,- vrij. 

9. Akkoord te gaan met de start van de afschrijving van de boekwaarde van € 8.931.306 
van de deelkredieten Brede School West te weten 7210388 (casco) en 7210562 
(buitenruimte). Het restant krediet beschikbaar te houden voor het afronden van het 
project (o.a. btw-verrekening). 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 15 juni 2015, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 


