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 2011 VOORSTELLEN    

Afdeling:   Projecten  Leiderdorp, 8-11-2011 

Onderwerp:  Voortgangsrapportage GIG 

2011 

 Aan de raad.  

 

Beslispunten 

1. De voortgangsrapportage GIG 2011 (02-11-11) vast te stellen als financieel kader voor 
      de ruimtelijke projecten. 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Minimaal twee maal per jaar worden burgemeester en wethouders en de gemeenteraad 
geïnformeerd over de financiële stand van zaken ten aanzien van de ruimtelijke projecten. 
Een keer per jaar worden alle grondexploitaties aangepast (Gemeentelijke Integrale 
Grondexploitatie (GIG)) en een keer per jaar wordt aangegeven bij welke projecten over- of 
onderschrijding van de afgegeven kredieten geprognosticeerd wordt (Voortgangs-
rapportage GIG). 
De voorliggende rapportage (bijlage 1; voortgangsrapportage GIG 2011) geeft inzicht in de 
(financiële) voortgang ten opzichte van de GIG 2011. De mutaties zijn een indicatie ter 
informatie. 
In het voorjaar van 2012 zal weer een actualisatie van de GIG plaatsvinden waarin alle 
mutaties definitief zullen worden verwerkt en ter besluitvorming worden voorgelegd 
(planning raad 2-3 juli 2012). 

 
1.b Voorgeschiedenis 

• In de raad van 13 december 2010 is de Voortgangsrapportage GIG 2010 vastgesteld. 

• De aanpassing van alle grondexploitaties heeft in het voorjaar van 2011 
plaatsgevonden. De raad heeft op 30 mei 2011 de Gemeentelijke Integrale 
Grondexploitatie (rapportage GIG 2011 d.d. 12 april 2011) en daarmee de herziening 
per 01/01/11 van de grondexploitaties vastgesteld. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Grondbeleid en Ruimtelijke ordening 

 

2 Beoogd effect 

Met de voortgangsrapportage GIG 2011 wordt geïnformeerd over de geprognosticeerde 
financiële stand van zaken. 
 

3 Argumenten 

1.1 De Voortgangsrapportage GIG 2011 geeft inzicht in de huidige stand van zaken 
De huidige inzichten zijn gebaseerd op voortgangsrapportages door de individuele 
Projectleiders (september/oktober). De aangeleverde stukken zijn financieel op hoofdlijnen 
getoetst door de planeconoom waar mogelijk en wenselijk. 
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 De geprognosticeerde mutaties zijn bepaald op basis van de huidige inzichten. Het is 
aannemelijk dat een aantal uitgangspunten, zoals nu zijn aangenomen, gedurende de 
exploitatieperiode wijzigen. 
In de voortgangsrapportage GIG 2011 zijn de mutaties > € 25.000,- weergegeven. 
Kleinere mutaties hebben vooralsnog geen effect op het totale resultaat van de GIG. 

 

5 Milieu 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

Bij de Collegebehandeling is de bijlage vertrouwelijk behandeld. Bij de raadsbehandeling 
wordt deze bijlage openbaar. 
De projecten binnen de GIG hebben een eigen communicatie- en participatietraject. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

In het voorjaar van 2012 zal weer een actualisatie van de Gemeentelijke Integrale 
Grondexploitatie (GIG) plaatsvinden waarin alle mutaties definitief zullen worden verwerkt. 
Dan wordt de raad ook gevraagd om de gewijzigde resultaten van de grondexploitaties en 
investeringskredieten vast te stellen. 
  

8 Evaluatie 

Dit voorstel betreft de evaluatie van de GIG 2011. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de locoburgemeester, 

 

A.H. Schouten  C.J.M.W. Wassenaar 

 

 
 
 

Bijlagen:  
1. Voortgangsrapportage GIG 2011, d.d. 02-11-2011 


