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202t Raadsbesluit

Burgemeester en Wethouders

Onderwerp: DeGemeentelijkelntegrale

Grondexploitatie (GlG) 2021 en de

bijbehorende kredietaa nvragen

Leiderdorp, 23 maart 2O2I

I til iltililil til]tffi lililillililll llillilililtillil
*ZO359C9BC84*

De raad van de gemeente Leiderdorp;

gelezen het voorstel van 23 maart2O2l, nr.2/2021./LI5725/2371,LL;

gezien het advies van het Politiek Forum van 19 april2021.;

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

besluit:

L De GlG202L (mutatiedatum 17-03-2L, geregistreerd onder Z/2t/1,t5725/237LOS) 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 01-01-2021 en het op
basis van dit resultaat b'rjgestelde uitvoeringskredieten vast te stellen:
- Bospoort Zuid (-/- €2.837.374,-)

3. Akkoord te gaan met het afsluiten van de onderstaande grondexploitaties voor W4 en het
resultaat ten laste/gunste te brengen van de reserve bouw- en grondexploitaties per 37-12-2O2O:
- Fietsbruggen en -paden W4 ( -/- € 1,26&776,-l
- Mauritskwartier- Kavel M (€297.338,-l

4. De gewijzigde resultaten van onderstaande grondexploitaties voor Overige ruimtelUke projecten
per 0L-0L-2021 en het op basis van dit resultaat bijgestelde uitvoeringskredieten vast te stellen:
- Amaliaplein (€ 449.576,-)

- Driemaster (€662.7O2,-l

5. Akkoord te gaan met de winstneming uit de grondexploitatie Amaliaplein, ten gunste van de
reserve bouw- en grondexploitaties (€ 125.000,-).

6. Akkoord te gaan met de winstneming uit de grondexploitatie Driemaster, ten gunste van de
reserve bouw- en grondexploitaties (€ 125.000,-).

7 ' Akkoord te gaan met verhoging van de voorziening voor Bospoort Zuid (€ 13.484) en deze mutatie
te verrekenen met de reserve bouw- en grondexploitaties.

8. De begrotingswijziging voor het jaar 2o2t inzake de GtG 2021 vast te stellen.
9. Kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit.



Pagina 2 van 2 verËae Nr. í
Agendapuntl0Registratienr. : Zl21 I 1 1 57 251237 325

2021 Raadsbesluit

Begrotingswijziging bij G 1G202 1:

Vastgesteld in de openbare vergadering van

de raad van Leiderdorp op 26 april2O2t,

M. R'rjsbergen

de voorzitter,

mevrouw riessen-Jansen
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