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De raad van de gemeente Leiderdorp;

gelezen het voorstel van 7 mei 2020 , nr.2/20/O99066/195426;
gezien het advies van het Politiek Forum van L5 juni 2O2O;

gelet op het bepaalde in artikel gelet op het bepaalde in artikel 2L2van de Gemeentewet;

besluit:
L. De GlG2020 (mutatiedatum 10-03-20) inclusief bijbehorende grondexploitaties
2.

3.

4.
5.

6'
7.
8.

en financiële
investeringsoverzichten vast te stellen als financieel kader voor de ruimtelijke projecten.
De gewijzigde resultaten van onderstaande grondexploitaties voor W4 per O7-OL-2O2O en het
op basis van dit resultaat bijgestelde uitvoeringskredieten vast te stellen:
Mauritskwartier - Kavel M (€273.332,-l
Bospoort Zuid (-/- €2.823.890,-)
Fietsbruggen en -paden W4' ( -/- € I.ZS7 .SIZ,-|
De gewijzigde resultaten van onderstaande grondexploitaties voor Overige ruimtelijke
projecten per 01-01-2020 en het op basis van dit resultaat b'rjgestelde uitvoeringskredieten vast

-

te stellen:
- Amaliaplein (€ 914.036,-)
- Driemaster (€ 750.487,-)
Akkoord te gaan met de winstneming uit de grondexploitatie Amaliaplein, ten gunste van de
reserve bouw- en grondexploitaties (€ 250.000,-).
Akkoord te gaan met de winstneming uit de grondexploitatie Driemaster, ten gunste van de
reserve bouw- en grondexploitaties (€ i.50.000,-).
Akkoord te gaan met verlaging van de voorziening voor Bospoort Zuid (€ 4.7661en verlaging van
de voorziening voor Fietsbruggen en -paden (€ L.552.894) en deze mutaties te verrekenen met
de reserve bouw- en grondexploitaties.
Onderstaande begrotingswijziging voor het jaar 2O2O inzake de GIG 2020 vast te stellen.
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 22 juni2020,

de griffier,

de heer B.A.M. Rijsbergen

de voorzitter,

(
mevrouw L.M
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