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Afdeling:   Beleid Ruimte  Leiderdorp, 20 oktober 2016  

Onderwerp:  RVS Voortgangsrapportage GIG 

2016 

 Aan de raad.  

 

 

*Z00A91C2223* 
 

Beslispunten 

1. Akkoord te gaan met de Voortgangsrapportage GIG 2016, d.d. 12-10-2016  
2. De onderstaande begrotingswijziging voor het jaar 2016 inzake de rentemutatie 

grondexploitaties vast te stellen 
Programma 2016 

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

7 - Grondontwikkeling  -125.394    125.394  

Saldo van baten en lasten  -125.394    125.394  

Resultaat  0  

nadeel 
 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Periodiek wordt voor alle lopende projecten, individueel en voor het totaal aan projecten, de 
financiële tussenstand opgemaakt. De gemeenteraad wordt twee maal per jaar geïnformeerd, 
eenmaal op basis van de actualisatie van de grondexploitaties verzameld in de GIG en eenmaal op 
basis van een financiële voortgangsrapportage GIG.  
In de voortgangsrapportage GIG 2016 (bijlage 1) wordt de raad geïnformeerd over de (financiële) 
voortgang van de projecten ten opzichte van de GIG 2016. 
 
1.b Voorgeschiedenis 

 Middels een brief van het college van 5 november 2015 is de raad geïnformeerd over de 
Voortgangsrapportage GIG 2015 (d.d. 26-10-2015)1. 

  De aanpassing van alle grondexploitaties heeft in het voorjaar van 2016 plaatsgevonden. De 
raad heeft op 9 mei 2016 de Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (rapportage GIG 2016 
d.d. 29 maart 2016) en daarmee de herziening per 01-01-16 van de grondexploitaties 
vastgesteld. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Grondbeleid en Ruimtelijke ordening 
2 Beoogd effect 

Met de Voortgangsrapportage GIG 2016 wordt geïnformeerd over de geprognosticeerde financiële 
stand van zaken van de ruimtelijke projecten. De mutaties worden bij de GIG 2017 verwerkt zodat 

                                            
1 Deze brief is op 9 november 2015 verzonden met kenmerk Z/15/021061/40638   
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de gewijzigde resultaten van de projecten aan u ter vaststelling kunnen worden voorgelegd en in 
de jaarrekening 2016 kunnen worden verwerkt. 
 

3 Argumenten 

1.1 De Voortgangsrapportage GIG 2016 geeft inzicht in de huidige stand van zaken  
De huidige inzichten zijn gebaseerd op voortgangsgesprekken met de individuele projectleiders 
(september/oktober). Hieruit zijn een aantal verwachte mutaties af te leiden. In de 
Voortgangsrapportage GIG 2016 zijn de mutaties > € 25.000,- (nominaal) weergegeven. Daarnaast 
zijn de rentemutaties naar aanleiding van de gewijzigde begrotingsregels zichtbaar gemaakt.  
 

2.1 De begrotingsregels Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn gewijzigd 
Als gevolg van de wijzigingen in de begrotingsregels door de commissie BBV  dienen enkele 
aanpassingen met terugwerkende kracht per 01/01/2016 te worden gehanteerd. Dit heeft gevolg 
voor de gehanteerde parameters in de GIG2016: 

 De rente zoals door de commissie BBV voorgeschreven is de daadwerkelijke rente van de 
bestaande leningenportefeuille naar verhouding van het aandeel vreemd vermogen ten 
opzichte van het totaal vermogen van de gemeente. Deze rente dient jaarlijks te worden 
berekend en aangepast indien de rente met meer dan 0,5% wordt gewijzigd. Het 
rentepercentage is voor de grondexploitaties in 2016 aangepast van 3,5% naar 1,56%. Ook 
wordt de rente in de grondexploitaties slechts nog 1 keer per jaar over de boekwaarde op 1 
januari berekend en niet meer over de uitgaven en inkomsten lopende het jaar. Daarnaast 
wordt er geen rente meer berekend over het saldo in de bestemmingsreserve W4. 

 De disconteringsvoet zoals door de commissie BBV voorgeschreven is voor de positieve 
grondexploitaties gelijk aan de rente (1,56%). Voor de negatieve grondexploitaties is de 
disconteringsvoet gelijk gesteld aan het maximaal meerjarig streefpercentage voor inflatie van 
de Europese Centrale Bank. Dit is voor 2016 vastgesteld op 2%. 

De rentemutaties naar aanleiding van de gewijzigde begrotingsregels worden voor het jaar 2016 
middels de begrotingswijziging voorgelegd. 
 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1+2.1 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. Teneinde zicht en grip te houden op de bandbreedte van het resultaat 
zijn de risico's en optimalisatiemogelijkheden in beeld gebracht. 
In de Voortgangsrapportage GIG 2016 zijn de mutaties > € 25.000,- weergegeven. De kleinere 
mutaties hebben vooralsnog geen effect op het totale resultaat van de GIG. 
 

5 Duurzaamheid 

Dit is niet van toepassing op dit voorstel. 
 

6 Communicatie en participatie 

Bij de raadsbehandeling wordt de Voortgangsrapportage GIG 2016 openbaar.  
De projecten binnen de GIG hebben een eigen communicatie- en participatietraject. 
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7 Kosten, baten en dekking 

De rentemutaties naar aanleiding van de gewijzigde begrotingsregels worden voor het jaar 2016 
middels een begrotingswijziging voorgelegd.  
De begrotingswijziging heeft geen gevolg voor het exploitatieresultaat 2016. De rentewijziging 
wordt namelijk aan het eind van het jaar overgeheveld naar de activa. De gewijzigde rente kan 
uiteindelijk wel van invloed zijn op het totale resultaat van de grondexploitatieprojecten. Dit wordt 
echter meegenomen bij de actualisatie van de GIG 2017. 
 
In het voorjaar van 2017 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. 
 
Binnen de W4 projecten is momenteel per saldo een mutatie van € 7.957.934,- nominaal (nadelig) 
voorzien. Deze mutatie wordt veroorzaakt door een gewijzigde renteberekening ten aanzien van 
de grondexploitaties en de reserve W4, de versnelde afschrijving van de afdracht W4, een 
verwachte extra investering voor geluidsmaatregelen in het project ‘Vierzicht’ en de naderende 
afronding van het project ‘Plantage’. 
De mutaties bij W4 zullen bij het afsluiten van de projecten ten bate of ten laste worden gebracht 
van de bestemmingsreserve W4. 
 
Voor het  project Centrumplein  is momenteel een mutatie van € 374.300,- nominaal (voordelig) 
voorzien. Deze mutatie wordt veroorzaakt door een gewijzigde renteberekening ten aanzien van 
de grondexploitaties en de opheffing van de grondexploitatie. 
Bij het project ‘Amaliaplein’ wordt een mutatie van € 96.500,- (nadelig) voorzien. Deze mutatie 
wordt veroorzaakt door een gewijzigde renteberekening ten aanzien van de grondexploitaties en 
een rentenadeel door vertraging van de levering van de gronden. 
De mutaties bij de projecten ‘Centrumplein’ en ‘Amaliaplein’ betekenen een verbetering van de 
stand van de reserve bouw- en grondexploitaties van € 277.800,- nominaal (voordelig). Hier staat 
tegenover dat de resterende werkzaamheden met betrekking tot het Centrumplein nog gedekt 
moeten worden. 
 
De voordelige mutatie op het krediet ‘Brede School West’ leidt tot lagere kapitaallasten; dit 
voordeel zal integraal bij de herberekening van de kapitaallasten worden meegenomen.  
 

 

8 Evaluatie 

Dit voorstel betreft de evaluatie van de GIG 2016. 
 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 
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de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
Bijlagen:  
1. Voortgangsrapportage GIG 2016, d.d. 12-10-2016  


