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Afdeling:

  

Beleid Ruimte  Leiderdorp, 5 april 2016  

Onderwerp: De Gemeentelijke Integrale 

Grondexploitatie (GIG) 2016 en 

de bijbehorende specifieke 

kredietaanvragen 

   

 

*Z008CFD49DD* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 5 april 2016, nr. Z/15/022502/53923; 

gezien het advies van het Politiek Forum van 25 april 2016; 

gelet op het bepaalde in artikel 212 van de Gemeentewet; 

b e s l u i t: 

 

1. De GIG 2016 (mutatiedatum 29-03-16) inclusief bijbehorende grondexploitaties en 
financiële investeringsoverzichten vast te stellen als financieel kader voor de ruimtelijke 
projecten.  

2. De gewijzigde resultaten van onderstaande grondexploitaties voor W4 per 01-01-16 en het 
op basis van dit resultaat bijgestelde uitvoeringskrediet vast te stellen:  

 Vierzicht (-/- € 1.379.595,-)  

 Plantage (-/- € 3.663.378,-)  
3. De gewijzigde resultaten van onderstaande investeringsoverzichten voor W4 per  

01-01-16 en de op basis van deze resultaten bijgestelde investeringskredieten vast te 
stellen:  

 Fietsbruggen en -paden W4 (-/- € 4.561.526,-)  

 Weteringpark (inrichting en ontsluiting) (-/- € 3.043.102,-)  

 Verbreding viaduct Ericalaan/geluidswallen (-/- € 1.017.634,-)  
4. Het gewijzigde resultaat van onderstaande grondexploitatie voor Overige ruimtelijke 

projecten per 01-01-16 en het op basis van dit resultaat bijgestelde uitvoerings-krediet vast 
te stellen:  

 Amaliaplein (€ 3.174.307,-)  
5. De begrotingswijziging voor het jaar 2016 inzake de GIG2016 vast te stellen  
6. Kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit.  
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Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 9 mei 2016, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 

 

De begrotingswijziging GIG2016 vast te stellen door de raad; 
Programma 2016 2017 2018

Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs -               -                  -                  -                 -                 -             

2 - Werk en Inkomen -               -                  -                  -                 -                 -             

3 - Kunst, Cultuur en Sport -               -                  -                  -                 -                 -             

4 - Beheer openbare ruimte -               -                  -                  -                 -                 -             

5 - Ruimtelijk beleid -               -                  -                  -                 -                 -             

6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid -               -                  -                  -                 -                 -             

7 - Grondontwikkeling -25.234.831   19.012.481       -21.560.965      14.675.436      -2.702.936      468.761      

Algemene Dekkingsmiddelen -1.940.051     935.701           -1.174.685        709.267          -164.378         93.048       

Saldo van baten en lasten -27.174.882   19.948.182       -22.735.650      15.384.703      -2.867.314      561.809      

Mutatie reserves -6.808.360     12.773.491       -11.203.472      17.822.780      -322.675         2.470.386   

Resultaat 74.597 590.691 157.793

Nadeel Nadeel Nadeel  


