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2018 Raadsbesluit

Resultaatteam: Ruimtelijke Ontwikkeling Leiderdorp, t7 april2QLS

Onderwerp: De Gemeentelijke lntegrale

Grondexploitatie (GlG) 2018 en de

bij behorende specifieke

kredietaanvragen

I iltil ilril ilu ilil ilil ililt ilu illll til] ilil iltil til til*2O1793A6826*
De raad van de gemeente Leiderdorp;

geleze n het voorstel v an L7 april 2018, nr. Z/ 18/ 059637 / I1,628L;

gezien het advies van het Politiek Forum van L4 mei 20L8;

gelet op het bepaalde in artikel 2!2van de Gemeentewet;

besluit:

1. De GlG2018 (mutatiedatum 10-04-1.8) inclusief bijbehorende grondexploitaties en fínanciële
ínvesteringsoverzichten vast te stellen als financieel kader voor de ruimtelijke projecten.

2. De gewijzigde resultaten van onderstaande grondexploitaties voor W4 per 0L-01-2018 en het op
basís van dit resultaat bijgestelde uitvoeringskredieten vast te stellen:
- Mauritskwartier - Kavel M (€ 1"85.155,-)
- Bospoort Noord (€ 881.307,-)
- Bospoort Zuid (,-/- €2.153.799,-l
- Fietsbruggen en -paden W4' ( -/- € 3.501.050,-)

3. Akkoord te gaan met het afsluiten van de onderstaande grondexploitaties voor W4 en het
resultaat ten laste te brengen van de reserve bouw- en grondexploitaties per 3L-L2-2O77:
- Vierzicht (kavel L en 5 en reststrookx-/- € t.O93.522,-)
- Plantage (-/ - € 2.L36.449,-)

4. De gewijzigde resultaten van onderstaande grondexploitaties voor Overige ruimtelijke projecten
per 01-01-201.8 en het op basis van dit resultaat bijgestelde uitvoeringskredieten vast te stellen:
- Amaliaplein (€ 3.055.573,-)
- Driemaste r (€ 233.394,-l

5. Akkoord te gaan met de winstneming uit de grondexploitatie Bospoort Noord, ten gunste van de
reserve bouw- en grondexploitaties

6. De begrotingswijziging voor het jaar 20L8 inzake de GlG2018 vast te stellen
7. Kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit.
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20L8 Raadsbesluit

Vastgesteld in de openbare vergadering van

de raad van Leiderdorp op 28 mei 2018,

de griffier,

J.C. ZantÍngh

de voorzitter,

mevrouw L.M. Driessen-Jansen

De GlG2018 vast te stellen door de raad
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