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ALGEMEEN:

Plus

Met geldend ruirntelijk beleid is opgenomen in de Structuurvisie Plus (raadsbesluit van 23 mei 2005). De
staictuurvisie geeft een beeld van veranderingen in bestaand stedelijk gebied en toekomstige uitbreiding
daarvan. De visie heeft betrekking op de periode tot 2020. Voor alle projecten is een planning opgesteld en
berekening gemaakt van kosten en inkomsten. De planning en financiele doorrekening vormen samen het
uitvoeringsprogramma, eerder ook wel aangeduid als de projectenbundel.
In de afgelopen jaren heeft de gemeenteraad belangrijke besluiten over het uitvoeringsprogramma genomen.
Drt uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks geevalueerd. De laatste evaluatie is bij brief van 1 juni 2012 ter
kennis gebracht van de gemeenteraad (Monitor uitvoeringsprogramma d.d. 29 mei 2012 ).ln 2012 is de
locatie voor de brede school Banakkers bepaald, namelijk het terrain van de voormalige H. Hartkerk aan de
Kerkwerve. De discussie over de locatie voor de uHbreiding van het bedrijventerrein is gekoppeld aan de
nieuwe Structuurvisie (start planproces 2013).

Ter uitvoering van de Structuurvisie Plus is op gronden gelegen in uitbreidingslocaties een voorkeursrecht tot
aankoop gevestigd. Dit voorkeursrecht heeft de gemeente in staat gesteld om alle gronden in woningbouw-
locaties te verwerven.
Op andere locaties is over gegaan tot gelegenheidsaankopen. Het voorkeursrecht is of wordt ingetrokken op
locaties waar geen ontwikkeling meer wordt voorzien. Op sommige van deze locaties zijn al wel gronden
verworven. De provincie is bereid onder voorwaarden gronden over te nemen voor de realisatie van
zogeheten ruimte-voor-ruimtekavels. In het regionaal overleg is voor Etten-Leur een maximum van 50 kavels
bepaald. Het afgelopen jaar heeft overleg met de provincie plaats gevonden over de locaties Meeuwisdijk-
West en De Streek.

De raad heeft in zijn vergadering van 12 juli 2004 de Nota Grondbeleid vastgesteld. In dezelfde vergadering
zijn de hieraan gekoppelde richtlijnen voor het beheer van het gemeentelijk grondbedrijf vastgesteld. De Nota
Grondbeleid is bij besluit van 9 november 2009 geactualiseerd. Behoudens inpassing van de
"grondexploitatiewet (GREX-wet)", onderdeel van de 1 juli 2008 inwerking getreden Wet ruimtelijke ordening
(Wro), hebben er geen van belang zijnde wijzigingen plaatsgevonden.

Uitgangspunt is dat de coordinate van iedere (her)ontwikkeling binnen de gemeente ligt bij het grondbedrijf.
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in de richtlijnen op het beheer van het
grondbedrijf.

en

De taken en verantwoordelijkheden van het grondbedrijf zijn tweeledig. Enerzijds bestaan deze uit
planeconomie en anderzijds uit de zorg voor de verwerving, het tijdelijk beheer, het kostenverhaal en de
uitgifte van onroerend goed, dat direct danwel indirect van belang is voor de (ruimtelijke)
ontwikkelingstaakstelling van de gemeente. Daarbij initleert, ontwikkelt en realiseert het grondbedrijf projecten,
al dan niet in samenwerking met private partijen.

Door burgemeester en wethouders is de dagelijkse leiding per 1 april 2004 opgedragen aan het
afdelingshoofd gebiedsontwikkeling en is de taak van administrateur grondbedrijf gekoppeld aan de functie
financieel economisch adviseur van de afdeling gebiedsontwikkeling. Het opmaken van exploitatie-
berekeningen en exploitatieopzetten wordt verzorgd door de planeconoom van de afdeling
gebiedsontwikkeling.

Personeel

Het grondbedrijf beschikt niet over eigen personeel. De werkzaamheden die door het gemeentepersoneel
worden verricht ten behoeve van het grondbedrijf, worden op basis van tijdschrijven tegen integrate
uurtarieven aan het grondbedrijf in rekening gebracht. In 2012 zijn er 13.923 productieve uren aan het
Grondbedrijf doorberekend, hetgeen neerkomt op 8,93 FTE's. Rekening houdend met parttimers waren dus
ca. 11 personen werkzaam ten behoeve van het grondbedrijf. In het jaar 2011 was dit nog 14.585 uren,
omgerekend dus 9,34 FTE c.q. 12 personen.



Door de gemaakte keuzes inzake het uitvoeringsprogramma Structuurvisie en het lagere
woningbouwcontingent zullen de komende jaren de uren die geboekt worden ten laste van het
grondbedrijf in verband met verrichte werkzaamheden naar verwachting nog verder gaan afnemen. Bij
de jaarlijkse herijking van het uitvoeringsprogramma wordt dit meegenomen.

De gemeente Etten-Leur voert in hoofdzaak een actieve grondpolitiek, de gemeente neemt daarbij het
initiatief in zowel de planvoorbereiding- als de planuitvoeringsfase, gericht op de verwerving en uitgHte van alle
benodigde eigendommen.

Kenmerkend voor een actieve grondpolitiek is dat wordt uftgegaan van de financiele bedrijfsvoering van het
grondbedrijf als geheel en niet van de afzonderlijke specifieke exploitaties. Het grondbedrijf moet positieve
resultaten vanuit de ene locatie kunnen inzetten ter dekking van tekorten of projecten elders.

Inherent aan de ontwikkelingstaakstelling van het grondbedrijf is het nemen van risico's. De financiele
bedrijfsvoering is zodanig vormgegeven, dat binnen het grondbedrijf in principe de risico's kunnen worden
opgevangen zonder dat in deze situatie een beroep op de algemene dienst van de gemeente nodig is.
Dit vraagt, naast het beschikken over actuele exploitatieopzetten, om de instelling van reserves en
voorzieningen die voldoende zijn afgestemd op de bedrijfsrisico's.

De gevolgen van de kredietcrisis zijn ook in de gemeente Etten-Leur merkbaar en dat zowel in negatieve als
positieve zin. Negatief in de zin dat bedrijven en ontwikkelaars minder investeren wat heeft geresulteerd in
vertraagde uitgifte van bedrijfsgrond en het moeizamer tot stand komen van grate projecten. De
aanbestedingsresultaten daarentegen worden door de kredietcrisis in positieve zin beTnvloed. Als gevolg van
de kredietcrisis is namelijk een krapte ontstaan op de markt voor grote infrastructurele werken, waardoor
aannemers bereid zijn tegen een lagere prijs werken uit te voeren.



Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste activiteiten die in 2012 plaatsvonden binnen
het grondbedrijf.

Figuur 1.1: De uitgrfte van grand op bedrijventerreinen in de gemeente Etten-Leur.
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Het plan Attelaken is bedoeld voor kleinschalige bedrijven en de combinatie wonen-werken.
Begin deze eeuw is gestart met de gronduitgifte; per ultimo 2012 was nog 0,3 ha. vrij uitgeefbaar. De nog
uitgeefbare gronden zijn per ultimo 2012 tegen boekwaarde ad =€248.480 uitgenomen en ondergebracht in
het nieuw gevormde complex "verspreide bedrijfskavels".
Het plan kon vervolgens financieel worden afgesloten met een batig saldo van €1.680.000 waarbij wordt
opgemerkt dat er voorgaande jaren al tussentijdse winstnemingen hebben plaatsgevonden tot een bedrag
van =€2,6 miljoen.

(

In 2012 zijn er binnen onderhavig exploitatieplan geen gronden verkocht, zodat per ultimo 2012 nog steeds
ca. 4,3 ha. aan vrij uitgeefbare grand resteert. Onder invloed van de economische recessie stagneren de
grondverkopen. Om die reden werd in 2011 de exploitatieperiode al met 4 jaren verlengd en wordt de
financiele afwikkeling voorzien per ultimo 2018. Naar verwachting kan de exploitatie Vosdonk-zuid per ultimo
2018 worden afgesloten met een batig saldo van ca. =€1,2 miljoen. Hierbij wordt opgemerkt dat per ultimo
2002 al =€4,2 miljoen aan winst werd genomen.

Per 31 december 2012 was er nog ca.1,1 ha vrij uitgeefbaar. De werkzaamheden in het kader van het bouw-
en woonrijp maken zijn voor het gehele plangebied afgerond. Resteren nog slechts werkzaamheden voor het
maken van rioolaansluitingen en de aanleg van inritten bij de nog te verkopen percelen. Boekwaarde
resterende kavels =€557.450. Deze werden uitgenomen en ondergebracht in het nieuwe complex [verspreide
bedrijfskavels".
Per ultimo 2012 werd onderhavige exploitatie financieel afgewikkeld met een batig saldo van €1,4 miljoen. In
voorgaande jaren is er reeds €6,5 miljoen tussentijds aan winst genomen.
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De gemeenteraad heeft tot doel gesteld de bouwmogelijkheden op bestaand bedrijventerrein optimaal te
benutten alvorens tot uitbreiding wordt overgegaan. Dit betekent dat ingezet wordt op revitalisering en
herstructurering van bestaande, verouderde bedrijventerreinen.
In de periode 2005 - 2010 is voor dit doel ca. 15 ha. verworven, waarvan inmiddels weer 9,5 ha. is
doorverkocht Van de resterende gronden ligt 0,6 ha. op het bestaande bedrijventerrein Vosdonk
(Handelsweg en Pauvreweg) en nog 1 ha. aan de Verschuurweg.
De overige nog uit te geven gronden werden ondergebracht in afzonderlijke exploitaties, te weten:

- Vosdonk - Noord 3,5 ha.
- Zwartenberg Oost 0,5 ha.

Het restart aan uitgeefbare terreinen werd per ultimo 2012 tegen opbrengstwaarde ad €1.607.000
overgebracht naar het complex "verspreide bedrijfskavels" e.e.a. conform raadsbesluit van 1 oktober 2012,
Het complex "herstructurering bedrijfsterreinen" werd afgesloten met een nadelig saldo van ca.€72.000.

Het plangebied Vosdonk-Noord betreft het gebied dat wordt omsloten door de Parallelweg, Oude Kerkstraat
en Muntstraat. Dit terrain wordt in samenwerking met Brabantse Ontwikkelings Maatschappij gesaneerd. De
aanpak, sanering, sloop gevolgd door uitgifte van "nieuwe" bedrijfskavels, zal een enorme positieve uitstraling
hebben op het hele projectgebied en zijn omgeving. Dat geldt zowel functioneel als visueel.
Het plangebied beslaat 40.470 m2, waarvan 35.645 uitgeefbaar. De uitvoering is in 2005 gestart en de looptijd
werd geschat op 4 jaar. Doordat er is ernstige vertraging ontstond bij het opstellen van een saneringsplan en
de uitvoering van de bodem- en grondwatersanering is deze termijn inmiddels ruimschoots overschreden.
Naar verwachting kan de exploitatieopzet Vosdonk-Noord per ultimo 2015 met een klein batig saldo worden
afgesloten.

Zwartenbera-Oost

Op dit perceel was tot de jaren '90 het bedrijf TES gevestigd. Door sanering van het terrain is een situatie, die
vanuit milieuoogpunt zeer onwenselijk was, opgelost. Het perceel was ongeveer 1,7 ha. groot, waarvan 1,6
ha. uitgeefbaar. Hiervan is inmiddels 1,1 ha. verkocht zodat er nog 0,5 ha. voor directe verkoop beschikbaar is.
Per ultimo 2012 zijn deze gronden tegen boekwaarde ad =€356.720 uitgenomen en ingebracht in het complex
'Verspreide bedrijfskavels". Onderhavig plan werd ultimo 2012 afgesloten met een verlies van €36.000. In
2009 werd reeds een verlies genomen van =€300.000.

Op de bedrijventerreinen Vosdonk-herstructurering bedrijfsterreinen (3 kavels), Vosdonk-west (2 kavels),
Attelaken (1 kavel) en Zwartenberg-oost (1 kavel) waren nog een beperkt aantal kavels voor de verkoop
beschikbaar. Voor deze kavels werden afzonderlijke exploitaties opengehouden. Deze exploitaties moesten
jaartijks worden herzien om een actueel beeld te kunnen geven. Teneinde een beter zicht op de verspreid
liggende bedrijfskavels te krijgen en te kunnen volstaan met het opstellen van 1 exploitatieopzet is door de
Raad, 1 oktober 2012, besloten de resterende percelen per ultimo 2012 onder te brengen in een complex
'Verspreide bedrijfskavels". Inbreng gronden vond plaats tegen boekwaarde dan wel lagere marktwaarde.
Op de diverse locaties is, na samenvoeging van de exploitaties, nog 35.419 m2 grand uitgeefbaar, waarvan
uitgifte is geraamd in de periode 2013-201 S.Boekwaarde ultimo 2012 €2.769.650.
Per ultimo 2012 is voor de exploitatie 'Verspreide bedrijfskavels" een actuele exploitatie-opzet beschikbaar
waarbij rekening is gehouden met de nieuwe verkoopprijzen zoals deze op 8 mei 2012 door het college
werden vastgesteld. In 2012 heeft herijking van de verkoopprijzen plaatsgevonden welke hebben geleid tot
een neerwaartse bijstelling van de verkoopprijzen.
De exploitatie kan naar verwachting ultimo 2015 worden afgesloten met een batig saldo van ca. €270.000.

Op de locatie "Oude Baan" aan de Bredaseweg kunnen ten noorden van het sportpark Hoge Neerstraat twee
kantoren worden gebouwd. In 2011 is het RABO kantoor opgeleverd. Het resterende perceel van ca. 6.000
m2 is vrij uitgeefbaar, bestemming "kantoren". Voorts zijn op het terrain extra parkeervoorzieningen
gerealiseerd die ook ten behoeve van het sportpark Hoge Neerstraat gebruikt kunnen worden.
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Naar verwachting kan de exploitatie in 2014 met een klein voordelig saldo worden afgesloten. Hierbij moet wel
vermeld worden dat in 2009 €1.325.000 als verlies werd gesaneerd..

Aan de oostelijke entree van de gemeente zijn in het gebied Trivium momenteel nog drie bouwkavels
onbebouwd. Het afgelopen jaar is alle grand in eigendom van de gemeente gekomen (3.100 m2 aan
noordoostzijde en 1.35 ha aan zuidzijde). De kavel aan de noordoostzijde is bestemd voor de bouw van 7500
m2 bvo aan kantoren. Het parkeren vindt plaats in de plint onder het Munnikenheidecollege. In 2010 zijn 170
van de 230 parkeerplaatsen aangekocht. Inmiddels is besloten om op de kavel aan de zuidzijde een nieuwe
sporthal te realiseren.
Om de boekwaarde van de gronden in overeenstemming te houden met de opbrengstpotentie is ingevolge
raadsbeslutt van 25 juni 2012 de boekwaarde van drt complex met een bedrag van €944.175 gesaneerd ten
laste van de reserve structuurvisie-plus. Tevens is bij de 2e bestuursrapportage 2012 besloten ter zake een
voorziening exploitatietkorten in te stellen teneinde de boekwaarde op het gewenste niveau te kunnen
handhaven. Ter zake werd, ten laste van de reserve structuurvisie-plus ,op basis van een per ultimo 2012
geactualiseerde exploitatieopzet Trivium, een voorziening gevormd van =€350.000 (raming €582.000).
Hiervan is in 2012 reeds €52.000 aangewend als aanvullende sanering boekwaarde exploitatie Trivium.
Naar verwachting kan dit gebied per ultimo 2015 zonder saldo worden afgewikkeld.

Etten-Leur mag volgens de afspraken 3.630 woningen bouwen in de periode 2002 - 2019.
Per 31 december 2012 waren 2.414 nieuwe woningen aan de voorraad toegevoegd. De resterende woningen
worden vooral gebouwd in de locatie Schoenmakershoek-Oost, De Streek, Haansberg-Oost en
binnenstedelijke locaties (zie raadbesluit van 22 juni 2009). De doelstellingen uit de Woonvisie (2007) zijn
leidend bij de realisatie van de nieuwe woningen.
Onderhandelingen met de Provincie hebben geleid tot een uitbreiding van het contingent met 50 ruimte-voor-
ruimte-woningen.

Het plan Schoenmakershoek kent nog bouwcapaciteit voor 109 woningen. De inrichting van het openbaar
gebied is ver gereed.
In 2012 is gezien de ontwikkeling van de boekwaarde van onderhavig complex gerelateerd aan de nog te
verwachten kosten, besloten tot een verdere tussentijdse winstneming van €2,5 miljoen. In de periode 2008
t/m 2011 werd al voor een bedrag van €17,5 miljoen aan winst uitgenomen Het plan zal naar verwachting in
2013 kunnen worden afgerond met een resterend batig saldo van ca. €0,5 miljoen.

ssHoek - (vh,

Op de hoek Anna van Berchemlaan - Oude Bredaseweg is in 2012 gestart met de bouw vanr 700 m2

winkelruimte, 12 appartementen en 3 commerciele ruimten met bovenwoning. De bouw wordt gerealiseerd
door BVR..
De exploitatie kan ultimo 2014 worden afgesloten met een batig saldo van ca. €72.000. Voorgaande jaren
werd reeds €1.100.000 aan verlies genomen.

"BinnentuirT

Aan de Veemarkstraat is de realisatie van een appartementencomplex voorzien. Op 22 juni 2009 heeft de
raad ingestemd met de verlaging van het aantal te bouwen appartementen aan de Veemarktstraat van 20
naar 12. In het voorjaar van 2011 heeft een integrate aanbesteding plaats gevonden; deze heeft niet geleid tot
de gewenste grondaanbieding. Om die reden is besloten om de realisatie uitte stellen en is de boekwaarde
van dit complex per ultimo 2011 neerwaarts bijgesteld tot €420.000 (bedrag hoogste bod).
Om de boekwaarde van dit complex op het gewenste niveau van €420.000 te kunnen handhaven zullen in
de jaren tot verkoop van de grand de jaartijkse mutaties moeten worden gesaneerd. Hiervoor is ingevolge het
raadsbesluit van 1 oktober 2012 een voorziening gevormd van €205.000 uitgaande van het afsluiten van de
exploitatie per ultimo 2015.
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Het bestemmingsplan "Schoenmakershoek-Oosf omvat ongeveer 530 woningen. Alle gronden waren toe
bedeeld aan bouwpartijen Het plangebied is bouwrijp gemaakt en in 2012 zijn ongeveer 257 woningen plus
een zorgcomplex opgeleverd. Het betreffen vooral huur- en goedkope koopwoningen. In deze segmenten is
nog een aantal woningen in aanbouw. De bouw van de middeldure en dura koopwoningen is als gevolg van
de economische recessie nagenoeg nihil.
Het afgelopen jaar is in overleg met marktpartijen onderzocht hoe nieuwbouwplannen beter kunnen
aansluiten op de markt. Dit overleg heeft er onder andere toe geleid dat grondposities zijn teruggegeven aan
de gemeente. Het betreft met name de gronden aan de noordkant van het plangebied. Het komende jaar zal
worden bekeken op welke wijze de bouw in dit deel kan gaan plaatsvinden..
Buiten het bestemmingsplan vallen de gronden gelegen in de hinderzones van de bedrijven aan de
noordwestzijde van het plangebied. Na vaststelling van een geurbeleid zal een nieuw bestemmingsplan
worden opgesteld om in dit gebied alsnog woningen te kunnen bouwen.
Een en ander is meegenomen in de geactualiseerde exploitatieopzet Schoenmakershoek-Oost, zoals deze
door de gemeenteraad d.d. 17 december 2012 werd vastgesteld. Vermelde opzet sluit per ultimo 2016 naar
verwachting met een nadelig saldo van ca. €260.000. Voor dit tekort is conform de besluitvorming van 17
december 2012 een voorziening exploitatietekort gevormd.

"De

Het plan "De Streek" betreft het gebied tussen de weg De Streek en de rijksweg.
Op 22 februari 2009 verleenden Gedeputeerde Staten gedeeltelijk goedkeuring aan het bestemmingsplan "De
Streek". Zij brachten het aantal woningen van 700 terug naar 370. Zij baseerden hun besluit op afspraken
binnen de regio over de woningbouwproductie.
Het besluit gaf aanleiding om de exploitatie van De Streek in twee fasen te splitsen. Fase 1 betreft het
goedgekeurde plandeel; fase 2 het niet goedgekeurde deel. Op 13 december 2010 is besloten om in dit deel
een nieuw sportpark aan te leggen (huisvesting honk- en softbal en rugby). Het bestemmingsplan voor de
aanleg van de sportvelden is onherroepelijk.
Per fase zou een afzonderlijke exploitatieopzet gemaakt moeten worden ter onderbouwing van de
economische uitvoerbaarheid. Uit praktische overwegingen is ervoor gekozen om direct een exploitatieopzet
te maken voor het gehele plangebied, dus de oude fasen 1 en 2 weer samen te voegen. De kosten voor de
sportonderdelen zijn niet meegenomen in de exploitatieopzet, omdat deze uit de reserves van het grondbedrijf
betaald worden.
De aanleg van de velden is gestart. De realisatie van de woningbouw is afhankelijk van de ontwikkeling in de
markt. Een onderdeel van de woningbouw is de realisatie van enkele ruimte-voor-ruimte-woningen welke
inmiddels door de provincie zijn toegekend.
De geactualiseerde exploitatieopzet is gebaseerd op een globale verkaveling in afwachting van een exacte
invulling van het gebied. Ook de aanbestedingen voor het bouw- en woonrijp maken moeten nog
plaatsvinden. Bij de herziening is rekening gehouden met de crisis op de woningmarkt tot uiting komend in
dalende verkoopprijzen en langere doorlooptijden. Een en ander resulteert naar verwachting per ultimo 2020
in een batig exploitatiesaldo van ca. €4,3 miljoen, waarbij wordt opgemerkt dat in een eerder stadium fase 2 al
voor €4,6 miljoen werd afgewaardeerd.

Op 1 oktober 2012 is het bestemmingsplan "Spoorzone Noord" vastgesteld.. Dit plan heeft betrekklng op de
gronden ten noorden van het station tussen de Hoevenseweg, de Concordialaan en de Zonnestad. In dit
gebied is er ruimte voor de bouw van ca. 100 woningen, een brede school en een woonzorgcomplex
(ongeveer 40 plaatsen beschemnd wonen plus 50 zorgspeciefieke woningen).
Woonstichting Etten-Leur verzorgt de bouw van 50 woningen en het woonzorgcomplex; hierover zijn
contractuele afspraken gemaakt. Eind 2012 was het westelijk plandeel bouwrijp opgeleverd.
Gepragnosticeerd voordelig resultaat per ultimo 2018 ca €390.000 nadat ter zake in 2011 €2,7 miljoen aan
verlies werd genomen en rekeninghoudend met inbreng van het geraamde voordelig saldo uit het
exploitatieplan Anna van Berchemlaan (Boerenbond).

van

In 2011 is er voor de gronden van het voormalig Boerenbondterrein een verkoopovereenkomst afgesloten
voor de realisatie van 20 woningen. De feitelijke levering moet nog plaatsvinden. Rol van de gemeente
beperkt zich tot het verlenen van medewerking bij de ontwikkeling van een bestemmingsplan. Het verwachte

11



voordelige saldo ad €725.000 wordt ingezet ter gedeeltelijke financiering van het tekort op de ontwikkeling
van het gebied Spoorzone. l

i£

Op 26 mei 2008 heeft de gemeerteraad het bestemmingsplan voor de woningbouwlocatie Haansberg-Oost
vastgesteld. Gedeputeerde staten onthielden bij besluit van 21 januari 2009 goedkeuring aan het deel van het
bestemmingsplan dat voorziet in de bouw van maximaal 100 woningen wegens overschrijding van het
afgesproken woningbouwcontingent. Om die reden werden de gronden afgewaardeerd naar agrarische
waarde (€2,25 miljoen) en werd besloten de planontwikkeling vooralsnog op te schorten.
In het kader van de herijking van het woningbouwprogramma, heeft de raad juni 2009 een gewijzigd
woningbouwprogramma vastgesteld en besloten om de woningbouw op het Banakkerterrein te laten vervallen
ten gunste van de ontwikkeling van Haansberg-Oost.
In 2012 zijn de woningprijzen, bijbehorende grondquotes en grondprijzen getoetst aan de huidige
marktsituatie. Dft heeft geleid tot een neerwaartse bijstelling van de verkoopprijzen en aanpassing van het
uitgifte tempo (was 201 3-201 5 wordt 201 6-201 8). Het voorgaande heeft geresulteerd in een neerwaartse
bijstelling van het verwachte voordelig resultaat met €1 ,5 miljoen tot ca. €2,5 miljoen. Afsluiting van het plan
is voorzien per ultimo 2019.

Het project Groene Schakel is een groenproject op het grensgebied van de gemeenten Etten-Leur en Breda,
nabij Prinsenbeek. Het project bevat 2 onderdelen, waarvan de natuuraanleg in het gemeentelijk
Landschapsbeleidsplan, de gemeentelijke Structuurvisie-Plus, het provinciaal Streekplan, het Uitwerkingsplan
van het Streekplan voor de stedelijke regio Breda - Tilburg en in het Gebiedsplan Brabantse Delta was
opgenomen. Dit onderdeel is volledig gerealiseerd. De tweede fase, het ontwikkelen van het landgoed en de
herontwikkellng van de Prinsenhoeve, zal na voltooiing van het bestemmingsplan worden opgepakt
Ten aanzien van de ontwikkeling van het landgoed Groene Schakel is met de gemeente Breda
overeenstemming bereikt over de aankoop van hun grand, waardoor de te realiseren bouwkavels verder van
de boerderij Prinsenhoef en het natuurgebied, maar dichter bij de bestaande bebouwing komen te liggen.
Deze ontwikkeling zal naar verwachting eind 2015 nagenoeg budgettair neutraal kunnen worden afgerond.

Alle gronden die niet ondergebracht zijn of kunnen worden bij enig lopend dan wel te ontwikkelen
bestemmingsplan worden verantwoord onder de grondvoorraad verspreide percelen. Er werd in 2012 50.818
m2 aan gronden om niet uitgenomen ten behoeve van exploitatie De Streek. Betreffende gronden hadden
geen boekwaarde.
De intentie was om de resterende gronden als ruilgrond in te brengen bij het verwerven van gronden voor
nieuwe bestemmingsplannen. Omdat ter zake geen nieuwe ontwikkelingen worden verwacht bestaat er geen
behoefte meer om deze ruilgronden nog langer aan te houden. Vanaf 2009 is dan ook een traject ingezet om
deze gronden af te stoten. Hierbij zal de nadruk liggen op verkoop met agrarische bestemming en
natuurontwikkeling. Zolang de gronden nog in eigendom van de gemeente zijn, worden deze op basis van
kortlopende overeenkomsten voor agrarisch gebruik verpacht.

In het kader van de herijking van het woningbouwprogramma, juni 2009, is besloten om de woningbouw op
het Banakkerterrein te laten vervallen ten faveure van het complex Haansberg - Oost. Ultimo 201 1 is besloten
om op dit terrain het nieuwe sportcomplex De Banakker, zwembad, ijsbaan en speelvoorzieningen, te
realiseren. Het voorontwerp bestemmingsplan is vierde kwartaal 2012 in de inspraak gebracht.. De oplevering
van de nieuwbouw is in 2015 voorzien.

In februari 2012 heeft de commissie BBV een herziene notitie grondexploitatie uitgebracht waarin opgenomen
de volgende "stellige uitspraak" (verplicht ingaande jaarrakening 201 2):
Niet in explottatie genomen (bouw)gronden (NIEGG) zijn meestal anticiperend of strategisch aangekocht Er
is dan nog geen grondexploitatiebegroting, maar de gronden passen wel in gedachten (verwachtingen) over
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gemeentelijke bebouwingsuitbreiding. Voor deze gronden moet een reeel en stellig voomemen bestaan dat
deze in de nabije toekomst zullen worden bebouwd. Deze verwachting moet zijn gebaseerd op een
raadsbesluit, gezien de budgettaire gevolgen (op middellange termijn). In dit besluit dient de raad inhoud te
hebben gegeven aan ambrtie en planperiode. Ontbreekt een dergelijk raadsbesluit dan hebben de gronden
niet de status van NIEGG maar van voorraad grand- en hulpstoffen.Omdat niet volledig wordt voldaan aan
deze voorwaarden werden de boekwaardes van de complexen Hoge Haansberg en Groene Wig
ondergebracht op de post "overige gronden".

Het plan Hoge Haansberg wordt omsloten door Hoevenseweg, Bankenstraat, Goorstraat en Haansberg, In dit
gebied zijn gronden verworven die als strategische voorraad worden beschouwd. Gezien de ligging van het
gebied wordt gedacht aan de ontwikkeling van een kleinschalig bedrijventerrein in samenhang met nieuwe
woonclusters. Uitgaande van een ontwikkel- en realisatieperiode van langer dan 10 jaar dient de grondwaarde
per ultimo 2012 op €4,25 per m2 te worden gesteld. Een en ander heeft geresurteerd in een sanering van de
boekwaarde per ultimo 2012 met ca. €4,1 miljoen waarvan €2,9 miljoen, sanering/herijking boekwaarde van
de in dit gebied gelegen locatie voor woningbouw, direct ten laste van de reserve structuurvisie-plus, en €1,2
miljoen, het verschil tussen de huldige en agrarische waarde van de gronden behorende tot de beoogde
locatie bedrijventerrein, door middel van de vorming van een voorziening exploitatietekort.
De waarde van dit plan is dus als volgt in de jaarrekening 2012 opgenomen:

-beoogde locatie tb.v. woningbouw 556.000
-beoogde locatie tb.v. bedrijfsvestiging 1.455.000

2.011.000
af: gevormde voorziening exploitatietekort 1.150.000

reele boekwaarde 31 december 2012 861.000

^ of te wel €4,25 per m2 (203.500 m2)

Wig

De gemeenteraad heeft op 13 december 2009 def initief besloten om af te zien van de aanleg van een
sportpark in de locatie "De Groene Wig". Hij komt daarmee terug op het besluit van 17 September 2007 om tot
aanleg over te gaan. Het terugdraaien van dit besluit Is een gevolg van het beperken van de
woningbouwproductie. In het plangebied is wel ca. 7 ha grand verworven. Op basis van onderhandelingen
met de Provincie inzake realisatie "ruimte voor ruimte kavels" werd in 2011 de waarde van de gronden
bepaald op €25,00 per m2. Vermelde onderhandelingen verkeren in een vergevorderd stadium. Om die reden
blijft de boekwaarde van betreffende gronden gehandhaafd op €25,00 per m2.

d.

De nagekomen baten en lasten inzake financieel reeds afgewikkelde complexen zijn evenals de
voorbereidingskosten met betrekking tot mogelijke nieuwe locaties afgeboekt ten laste van de reserve
Structuurvisie plus van het Grondbedrijf.
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III.

a.

In de paragrafen I en II is al meerdere malen verwezen naar de regionale afspraken over de
woningbouwproductie 2002 - 2020. Het raadsbesluit van 22 juni 2009 is leidend voor de ontwikkeling van
nieuwe woningbouwlocaties. De gronden in de grotere bouwtocaties Schoenmakershoek-Oost, Haansberg-
Oost en De Streek zijn in eigendom. Het besluit van 22 juni 2009 heeft gevolgen voor de exploitaties van de
diverse plannen en de positie van het Grondbedrijf. De onzekerheid op de woningmarkt maakt het moeilijk om
thans een concrete planning voor de woningbouw te maken.

b. Bedrifyetiterreinen

Op 22 december 2009 heeft de gemeenteraad het Sociaal Economisch Beleidsplan vastgesteld.
Het plan kent de volgende ruimtelijk relevante uitvoeringsmaatregelen:
« het voorkomen van leegstand en het beschermen van gevestigde voorzieningen;
* het inbreiden, intensiveren en herstructureren van bestaande bedrijventerreinen;
» een beperkte uitbreiding van het aanbod aan bedrijventerrein vooral gericht op lokaal gebruik waarbij de

groei van bestaande bedrijven mogelijk moet zijn en bestaande bedrijvigheid wordt behouden;
® een onderzoek naar welke bedrijvigheid voor Etten-Leur een toegevoegde waarde heeft en onder welke

voorwaarden drttype bedrijvigheid een plek kan krijgen
De huidige economische recessie maakt het zeer moeilijk om een reele inschatting te maken over de
uitbreiding van het aanbod met nieuw bedrijventerrein. Om die reden is het debat over de locatie van de
uitbreiding uitgesteld. Dit debat gaat gevoerd worden in het kader van de nieuwe Structuurvisie. Uitgangspunt
van beleid is om de ruimte op het bestaande bedrijventerrein optimaal te benutten..

c.

Op 22 december 2009 heeft de gemeenteraad het Sociaal Economisch Beleidsplan vastgesteld. In dit plan
zijn aanbevelingen opgenomen ten aanzien van ontwikkeling van de werkgelegenheid. De komende jaren
wordt extra aandacht besteed aan het aantrekken van hoogwaardige werkgelegenheid. De bestaande
bouwkavels in de locaties Oostpoort, Parcstaete, Oude Baan en Trivium voorzien voorlopig in de vraag. De
daadwerkelijke bouw van nieuwe kantoren volgt de ontwikkeling in de markt. In het jaar 2013 wordt een
nieuwe Kantorenvisie vastgesteld.

Ci,

In 2007 is een distributieplanologisch onderzoek vastgesteld. Aan de hand van dit beleidsstuk is via het
Sociaal Economisch Beleidsplan bepaald waartoevoeging van detailhandelszaken gewenst is. Het
onderzoek laat geen grootscheepse wijzigingen ten opzichte van het geldende beleid zien. Wel is aandacht
gevraagd voor versterking van de uitstraling van de aanloopstraten van het centrum, Markt, Oude
Bredaseweg en Bisschopsmolenstraat. Inmiddels zijn hier al enkele ontwikkelingen gaande. Omdat het hier
veelal particuliere initiatieven betreft, kan relatief weinig invloed op de voortgang worden uitgeoefend.

Zoals in paragraaf II vermeld, is besloten geen sportpark aan te leggen in De Groene Wig. Er is besloten het
sportpark De Lage Banken bijna volledig nieuw in te richten voor voortgezet gebruik door SO Unitas'30. De
raad besloot 13 december 2010 tot aanleg van een nieuw sportpark in het plangebied De Streek, waarin de
onderdelen rugby, honk- en softbal gehuisvest zullen worden. Een tweede sporthal en nieuwe huisvesting
voor handbal zullen worden gerealiseerd op het Trivium. Op 19 december 2011 is besloten tot de bouw van
een nieuw zwembad en ijsbaan op de ligweide aan de Bernard van Meursstraat.
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IV.

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de financiele positie van het grondbedrijf in relatie tot de te
verwachten ontwikkelingen. Op basis van de jaarlijkse herziening van de lopende grondexploitaties en de
stand van de projecten ultimo 2012, zijn de claims op de diverse reserves en exteme bijdragen geactualiseerd
en is de totale omvang van de risico's bepaald.

A. RISICOBEPALING:
Om de totale omvang van de risico's te bepalen wordt per activiteit een risico-inschatting gemaakt.
Deze gegevens worden verwerkt in de paragraaf weerstandsvermogen volgens de methodiek NARIS, dit
conform de in 2007 vastgestelde nota weerstandsvermogen. De financiele bedrijfsvoering van het
Grondbedrijf is zodanig vormgegeven, dat binnen het grondbedrijf in principe alle risico's kunnen worden
opgevangen. Dit vraagt, naast het kunnen beschikken over jaariijks geactualiseerde exploitatieopzetten, ook
om de instelling van reserves en voorzieningen die voldoende zijn afgestemd op de bedrijfsrisico's van het
Grondbedrijf.
Het weerstandsvermogen wordt gevormd door de algemene reserve en de reserve exploitatierisico's. De
hoogte van het weerstandsvermogen wordt bepaald op basis van de uitgangspunten zoals opgenomen in de
nota weerstandsvermogen en risicomanagement. Op de voor dit doel gevormde reserves mogen geen
(beleidsrnatige)clairns rusten. Het werkelijk benodigde saldo aan reserves en voorzieningen wordt jaariijks
vastgesteld.

reserves en voorzieningen
grondbedrijf

Algemene Reserve

Reserve exploitatie risico's

Reserve realisatie structuurvisie-plus

Reserve bovenwijkse voorzieningen

Reserve cultuur

Reserve compenserend graen

Voorziening exploitatietekorten

Totaal

Saldo per

1-1-2012

1.500.000

15.000.000

7.735.000

0

422.000

0

0

" 24.657.000

Claims per

1-1-2012

0

0

7.735.000

0

422.000

0

0

8.157.000

Saido per
31-12-2012

1.500.000

15.000.000

2.433.000

0

363.000

0

2.240.000

r 21.536.000

Claims per
31-12-2012

0

0

2.433.000

0

363.000

0

2.240.000

5.036.000

Het totaal van de beschikbare reserves en voorzieningen per 31 -12-2012 is €21.536.000. Na aftrek van
€2.240.000 als wettelijk verplichte voorziening voor de geraamde exploitatietekorten en een reservering van
€16.500.000 (€1.500.000 algemene reserve en €15.000.000 reserve exploitatie risico's) ten behoeve van
het weerstandsvermogen, resteert nog een bedrag van ca. €2.796.000 aan bestemmingsreserves. Van een
"vrij" besteedbaar deel is echter geen sprake omdat alle middelen In principe gereserveerd zijn voor de
realisatie van projecten uit de Structuurvisie plus zoals de reconstructie van diverse wegen, de
aanleg/renovatie van sportfaciliteiten op de locaties Lage Banken en Streek alsmede de realisatie van brede
scholen.
Deze wensen hebben geen relatie met de grondexploitaties, maar zijn wensen voor Algemene Dienst
projecten, waarvan dekking/financiering (deels) is voorzien ten laste van de reserves grondbedrijf. De fasering
van deze projecten is daarom afhankelijk van de beschikbare middelen binnen het grondbedrijf en wordt
jaariijks geevalueerd.
Omdat ook de volgende jaren in hetteken staan van grootschalige ontwikkelingen met bijbehorende risico's,
is het noodzakelijk om de reserve exploitatierisico's op niveau te houden. Op basis van de huidige prognose is
de reservepositie van het grondbedrijf voldoende om de risico's af te dekken.
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B. "

Per 1 januari 2013 zijn de onderstaande reserves aanwezig. Op een gedeelte van deze reserves rusten
claims. In de onderstaande opsomming zijn uitsluitend de totalen van de claims vermeld. Een gespecificeerde
weergave is opgenomen in de toelichting op de balans.

€ 1.500.000

Onder deze reserve worden de minimaal noodzakelijk aanwezige middelen van het grondbedrijf voor
algemene exploitatierisico's opgenomen. De algemene reserve is in principe vrij inzetbaar. Deze reserve
wordt onder andere gevoed door rentebijschrijvingen, incidentele inkomsten en afroming van bovenmatige
saldi van de bestemmingsreserves. Onttrekkingen worden gedaan voor het aanpassen van de saldi van de
bestemmingsreserves naar het minimaal benodigde niveau. Om de schommelingen in de bestemmings-
reserves en daarmee de verplichting om deze aan te zuiveren,op te kunnen vangen is, een minimum
van €1.500.000 noodzakelijk. Op dit bedrag mogen geen (beleidsmatige)claims rusten.

2, € 15.000.000

Deze reserve is bedoeld als weerstandsvermogen van het grondbedrijf, waarin de risico's van alle exploitaties
en projecten worden meegenomen. Bij de bepaling van de hoogte van de reserve zijn ondermeer de
richtlijnen van Gedeputeerde Staten met betrekking tot de circulaire "gemeentelijke grondexploitatie"
meegenomen.

Omdat de reserve exploitatierisico's een meerjarig karakter heeft, wordt bij de bepaling van de hoogte van de
reserve exploitatierisico's uitgegaan van het gegeven dat de rarningen, zoals opgenomen in de diverse
exploitatieopzetten, worden gerealiseerd. Hierbij worden alle opbrengsten en kosten meegewogen. Om al te
grate schommelingen in de hoogte van vermelde reserve te voorkomen is het voortschrijdend vijf jaars
gemiddelde van deze risico's bepalend voor de hoogte van deze reserve.

Op basis van een en ander is het toekomstige actfviteitenniveau van het Grondbedrijf in benaderende zin
doorgerekend. In deze doorrekening zijn van alle in exploitatie zijnde complexen de laatst vastgestelde
exploitatieopzetten verwerkt, van de niet in exploitatie zijnde gronden de indicatieve berekeningen en van de
verspreide percelen en panden de boekwaarden.

Indien de reserve exploitatierisico's niet voldoende is om het berekende reele risico uit de paragraaf
grondbeleid te dekken zullen de, in de andere reserves van het grondbedrijf, beschikbare 'Vrije' middelen
ingezet worden ter dekking van het risico.

3, € 2.432.643

Op basis van de Structuurvisie Plus is een projectenbundel gedefinieerd, waarin opgenomen zijn alle
projecten waarvan realisatie in de komende jaren wenselijk wordt geacht. Om een bijdrage in de financiering
hiervan te leveren is deze reserve gevormd. Middelen worden pas in deze reserve gestort nadat vast is
komen te staan dat de andere reserves de minimaal gewenste of gecalculeerde omvang hebben bereikt. Er is
besloten dat een eventueel saldo uitsluitend beschikbaar is voor uitvoering van projecten uit vermelde
projectenbundel.
In het kader van de Structuurvisie-Plus wordt een berekening urtgevoerd van de financiele middelen die nodig
zijn om alle hierin genoemde wensen uit te kunnen voeren. Het betreft hier geen wensen die een relatie
hebben met de grondexploitaties, maar projecten vanuit de Algemene Dienst, waarvoor dekking vanuit de
reserves van het grondbedrijf is voorzien. Op basis van actuele wensen en beschikbare middelen zal de
fasering van de uitvoering van de diverse wensen jaariijks worden herijkt.
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4. € 0,00

Deze reserve werd ingesteld om investeringen die niet rechtstreeks samenhangen met de direct tot een
bestemmingsplan behorende openbare voorzieningen (straten, riolering, groen etc.), maar waarvan het nut
zich uitstrekt boven het belang van de specifieke locatie, te kunnen bekostigen. Deze reserve wordt gevoed
vanuit de grondopbrengsten van lopende exploitaties. De hoogte van het af te dragen bedrag per m2 is bij de
herziening van de grondbeleidnota, november 2009, voor een periode van vier jaar vastgesteld op €7,50 per
m2. Omdat er per 31 december 2011 geen claims meer op deze reserve lagen en alle toekomstige projecten
vooralsnog gefinancierd gaan worden vanuit de reserve Structuurvisie plus is de boekwaarde van deze
reserve per ultimo 2011 overgeheveld naar vermelde reserve.
Overigens wordt nog wel opgemerkt dat betreffende reserve niet werd/wordt opgeheven.

Ingevolge de bijgestelde notitie grondexploitatie van de commissie BBV mogen er ter zake, zoals tot nu toe
gebruikelijk, geen jaariijkse stortingen meer plaatsvinden. Dit wordt gezien als vervroegde winstneming en is
alleen maar toegestaan als de winst ook daadwerkelijk is gerealiseerd en als vaststaat dat andere delen van
het plan niet verliesgevend zullen worden. Bijdrage dient bij de financiele afwikkeling van een exploitatie in
een keerte worden verrekend.

5. Cultuur € 363.313

Ter realisatie van kunstwerken en culturele elementen in de wijken is een reserve curtuur gevormd.
Voeding vindt plaats door middel van een storting per uitgeefbare m2 bouwgrond. Met de vaststelling van de
nota Cultuur, Toerisme en Recreatie op 16 maart 2009 is dit bedrag vastgesteld op €0,50 (was €0,23) per m2

uitgeefbare grand. Deze wijziging is met ingang van 1-1-2009 in de diverse explortaties doorgevoerd.
Gedurende het boekjaar worden binnen de algemene dienst de kosten geboekt. Verrekening met de reserves
van het grondbedrijf vindt plaats per ultimo van het jaar. De reserve staat ter beschikking van het college om
de door de raad geformuleerde doelstellingen met betrekking tot kunstwerken en culturele elementen te
realiseren. Op deze reserve rust de claim om vanuit het project "Kunst in de Wijken" in de komende vier jaren
een aantal wijken te voorzien van kunstobjecten. Deze doelstelling is door de gemeenteraad aangegeven.

8. € 0.00

De realisatie van nieuwe woongebieden en/of bedrijventerreinen gaat bijna altijd ten koste van (groen in) het
buitengebied. Ter compensatie worden elders in het buitengebied gronden aangekocht voor de aanleg van
blijvend nieuw groen. De achterliggende gedachte is tevens dat een stedelijk gebied alleen goed kan
functioneren indien er ook sprake is van een aantrekkelijk buitengebied. Om deze aankopen en inrichting te
kunnen bekostigen wordt per uitgeefbare m2 bouwgrond een bedrag van €2,00 aan de reserve toegevoegd.
Het bedrag dat per m2 wordt afgedragen is middels actualisering van de grondbeleidnota in november 2009
voor een periode van 4 jaar vastgesteld.
Er zullen geen jaariijkse stortingen meer plaatsvinden (zie toelichting "reserve bovenwijkse voorziening)"en
daarom zullen eventuele projecten zoals bijvoorbeeld de aanleg van ecologische verbindingszones in de
toekomst worden gedekt vanuit de reserve Structuurvisie plus.
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C. VOORZIENINGEN:

Voorzieningen zijn bedoeld om het gecalculeerde negatieve resultaat op exploitaties of projecten op te
vangen. In principe kent deze voorziening geen saldo, tenzij er sprake is van een, op basis van actuele
exploitatieopzetten, te verwachten nadelig saldo op een exploitatie of investering. Voeding vindt in eerste
instantie plaats via de algemene reserve grondbedrijf en de reserve Structuurvisie plus.
Per 1 januari 2013 zijn er de volgende voorzieningen aanwezig:

1. / € 298.000

Op basis van de actuele exploitatieopzet ultimo 2012 is voor de exploitatie Trivium besloten om voor het
gecalculeerde verlies ad €350.000 een voorziening te vormen. Teneinde de boekwaarde van het complex
Trivium op het gewenste niveau te handhaven werd in 2012 al €52.000 aan vermelde vertiesvoorziening
onttrokken.

2. € 442.000

Op basis van de geactualiseerde exploitatieopzetten Binnentuin en Schoenmakershoek Oost is overgegaan
tot het vormen van een voorziening exploitatietekort teneinde de komende jaren de boekwaardes van
betreffende complexen op het gewenste niveau te kunnen handhaven. Daartoe zijn ten laste van het
jaarrekeningresultaat 2012 ter zake respectievelijk €205.000 (Binnentuin) en €260.000 (Schoenmakershoek
Oost) vrijgemaakt. Teneinde de boekwaarde van het complex Binnentuin op het gewenste niveau te brengen
werd in 2012 al €23.000 aan vermelde verliesvoorziening onttrokken.

3. Voorziening "nog niet in genomen gronden" € 1.150.000

Het complex Hoge Haansberg bestaat globaal uit 2 deelgebieden, een woningbouwlocatie en een
bedrijventerrein. De boekwaarde van het beoogd gebied voor woningbouw werd in 2012 afgewaardeerd naar
de agrarische waarde ad €4,25 per m2. Sanering vond plaats ten laste van de reserve Structuurvisie plus.
Voor het resterende gedeelte werd een voorziening gevormd voor het verschil tussen de werkelijke
boekwaarde ad €20 per m2 en de agrarische waarde ter zake ad €4,25 per m2, totaal €1.150.000

Conform de aanbevelingen van het Besluit Begroting en Verantwoording zijn deze voorzieningen op de
balans onder de post 'Voorraad onderhanden werk" opgenomen als correcties op de boekwaarde van de
betreffende exploitaties. Per ultimo 2010 betrof dit de plannen Vosdonk-Noord en Binnentuin alsmede de post
"nog niet in exploitatie genomen gronden".
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31 december 2012

2011 2012

1.1 Materiele vaste activa

Panden 9.719.253 8.695.539

Totaal

3.

9.719.253 8.695.539

3.1 Voorraad onderhanden werken

grondexploitaties •:

3.1.1 -woningbouw

3.1.2 -bedrijventerreinen

overige onderhanden projecten

3.1.3 - projectontwlkkeling

22.464.456

7.914.499

30.378.955

26.064.108

11.253.137

37.317.245

30.378.955 37.317.245

3.1.4 gronden nog niet in exploitatie 6.313.848

3.1.5 overige voorraden:

- verspreide percelen

- overige gronden

3.1.6 voorziening exploitatietekorten

2.320.302

0

2.320.302

0_

39.013.105

2.320.302

3.608.445

5.928.747

-1.890.389

41.355.603

3.2 Kortlopende vorderingen

3.2.1 debiteuren

3.2.2. nog te ontvangen inkomsten

865.109

252.779

1.117.888

792.401

100.000

892.401

3.3 Liquide middelen

3.3.1 BNG grondbedrijf

3.3.2 Rekening courant gemeente

0

0

570.870

0

570.870

3.4 Overlopende activa

Overlopende posten

Totaal wlottende active 40.130.993 42.818.874

49.850.246 51.514.413
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per 31

Passive

2011 2012

2.

Eigen vermogen

2.1 Algemene reserve

2.2 Bestemmingsreserves

Totaa!

1.500.000

23.156.076

1.500.000

17.795.956

24.656.076

24.656.076

19.295.956

19.295.956

4.1 Kortlopende schulden

4.1.1 Crediteuren

4.1.2 Nog te betalen kosten

4.1.3 Waarborgsommen

4.1.4 BNG grondbedrijf

Rekening courant gemeente

471.147

512.019

1.636.849

8

22.321.107

489.595

545.176

1.338.098

0

29.845.588

24.941.130 32.218.457

4.2 Overlopende passiva

Overlopende posten

Totaal wlottende passiva

253.040
25.194.170 32.218.457

49.850.246 51.514.413
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EN

LASTEM

2.1 Rente betaald

2.2 Rente berekend

2.3 Afschrijvingen

3.0 Personeel van derden

3.1 Energielasten

3.3 Duurzame goederen

3.4 Overige goederen en diensten

4.2 Overdrachten inkomen

4.3 Overdrachten vermogen

6.0 Reserveringen

6.2 Kostenplaatsen

6.3 Mutatie boekwaarde

Subtotaal lasten

6.0 Mutaties functie 980

Saldo begroting/rekening voordelig

Totaal

begroting2012

primitief

0

2.381.706

101.214

0

0

24.81 1 .597

957.236

0

1.272.275

0

1.280.918

8.547.050

39.351.996

839.562

40.191.558

40.191.558

begroting2012

gewijzigd

0

2.381.706

101.214

65.000

90.000

14.000.001

430.000

0

100.000

7.558.000

1.365.593

-13.588.340

12.503.174

6.906.446

19.409.620

19.409.620

rekening

2012

0

2.341.164

566.214

59.483

98.707

11.031.771

540.862

32.082

183.531

1.965.000

1.063.741

8.069.395

25.951.951

5.694.478

31.646.428

6.885

31.653.313
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2.1

2.2

3.2

3.3

3.4

4.2

4.3

6.0

6.1

6.2

6.3

6.0

BATEN

Rente ontvangen

Bespaarde rente

Huren en pachten

Duurzame goederen

Overige goederen en diensten

I nkomensoverdrachten

Vermogensoverdrachten

Reserveringen

Kostenplaatsen

Mutatie boekwaarde

Subtotaal baten

Mutaties functie 980

Totaal

Saldo begroting/rekening nadelig

Totaal

begroting 201 2 begroting 201 2 rekening

primitief gewijzigd 201 2

0 150.000 395.155

839.562 1.171.164 1.171.164

0 560.000 562.982

32.409.319 3.313.000 5.421.230

0 0 660.243

112.677 0 320.543

0 0 -111.659

0 495.155 74.611

0 0 252.779

0 -691.396 11.844.781

33.361.558 4.997.923 20.591.830

6.830.000 1 4.41 1 .697 1 1 .061 .483

40.191.558 19.409.620 31.653.313

0 0 0

40.191.558 19.409.620 31.653.313
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E

2.2
2.3
3.0
3.1
3.3
3.4
4.2
4.3
6.0
6.1
6.2 Grondbedrijf

Concern
6.3 onderlinge verrekeningen

mutaties boekwaarde 31-12-2012

2.1
2.2
3.2
3.3
3.4
4.2
4.3
6.0
6.1
6.2 Grondbedrijf
6.3 onderlinge verrekeningen

mutaties boekwaarde 31-1 2-201 2

saldo uitg./ink.

6,0
yilctaveri

diverse stortingen - begroot

inkomsten

div.onttrekkingen - begroot

Resuitaat na bestemming woordeiig

Dit betreft:

expl.resultaat panden (extra afschr.,saneringen)
corr.fondsstortingen Schoenm.hoek Oost v.j.

saldoregulatie res.expl.ris.tbv res.structvisie
winstneming Schoenmakershoek
bijstelling vorming verliesvoorziening Trivium
ontwikkelkosten Troubadour

nagekomen lasten Keen
sanering mutaties Groene Wig 2012
nadelig exploitatiesaldo Trivium
sanering bw tot gewenst niveau Haansberg Oost
saldo Attelaken (dubb.ram.Pottenbakkerstr.)
Prov., afrek stim.bijdr.goedkope woningen
nagekomen baten Geerkade
saldoregulatie res.expl.ris.tbv res.struct.visie
saldoregulatie res.compenserend groen

grondexpl.
830

6.506.695
357.654
32.082

183.531
1.965.000
1.799.879

258.648
838.019

7.611.895
19.553.403

-395.155

-49.247
-5.044.230

-658.032
-311.994
111.659
-74.611

-252.779
-11.844.781
-18.519.170

1.034.232

4.523.314

-6.339.554

-782.008

-486.380
-712.500
375.000
350.000
-30.067

-28.739
-80.555
-68.400
-35.691
750.000
24.200
12.640

712.500

782.008

verspreide
percelen

3.107

106.880
3.940

12.764

126.691

-24.814
0

-8.000

-32.814

93.877

0

-101.877

-8.000

8.000

8.000

panden

98.707
50.430

142.522

1.000.619
10.922
35.387

457.500
1.796.088

-488.921
-377.000

-1.089
-550

-867.559

928.529

-145.405

783.124

-783.124

-783.124

Projecten AD
830.80

4.474.646

4.474.646

0

4.474.646

-4.474.646

0

0

bespaarde.rente
914.10

0

-1.171.164

-1.171.164

-1.171.164

1.171.164

0

0

0
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N 2012
Subtotaal

0
0
0

98.707
11.031.771

503.283
32.082

183.531
1.965.000
2.907.378

273.510
886.171

0
8.069.395

25.950.828

-395.155
-1.171.164

-562.982
-5.421.230

-659.120
-320.543
111.659
-74.611

0
0

-252.779
-11.844.781
-20.590.708

5.360.121

5.694.478

-11.061.483

-6.885

-783.124
-486.380
-712.500
375.000
350.000
-30.067
-28.739
-80.555
-68.400
-35.691
750.000
24.200
12.640

712.500
8.000

6.885

kostenplaats
kapitaallasten

2.341.164
566.214

2.907.378

-2.907.378

-2.907.378

0

0

0

kostenplaats
alg.kosten

59.483

37.579

177.571

274.632

-1.123
0

-273.510

-274.632

0

0

0

Totaal

2.341.164
566.214
59.483
98.707

11.031.771
540.862
32.082

183.531
1.965.000
2.907.378

273.510
1 .063.741

0
8.069.395

29.132.839

-395.155
-1.171.164

-562.982
-5.421.230

-660.243
-320.543
111.659
-74.611

-2.907.378
-273.510
-252.779

-11.844.781
-23.772.718

5.360.121

5.694.478

-11.061.483

-6.885

-783.124
-486.380
-712.500
375.000
350.000
-30.067
-28.739
-80.555
-68.400
-35.691
750.000
24.200
12.640

712.500
8.000

6.885

eliminatie
interne.kpl.'s

-2.907.378
-273.510

-3.180.888

2.907.378
273.510

3.180.888

0

0

0

gecorrigeerd
totaal

2.341.164
566.214
59.483
98.707

11.031.771
540.862
32.082

183.531
1.965.000

0
0

1.063.741
0

8.069.395
25.951.951

-395.155
-1.171.164

-562.982
-5.421.230

-660.243
-320.543
111.659
-74.611

0
0

-252.779
-11.844.781
-20.591.830

5.360.121

5.694.477,55

-11.061.482,68

-6.885

-783.124
-486.380
-712.500
375.000
350.000
-30.067
-28.739
-80.555
-68.400
-35.691
750.000
24.200
12.640

712.500
8.000

6.885
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Resultaat Grondbedriif 2012

Totale lasten

Totale baten

Saldo rekening 2012 (voordelig)

31.646.428

31.653.313

-6.885

Conform de vastgestelde richtlijnen inzake beheer en administratie van het gemeentelijk grondbedrijf
is dit resultaat reeds verwerkt in de reserves van het grondbedrijf.

De balans geeft dus een beeld van de feitelijke vermogenspositie na verwerking van het
rekeningsaldo 2012.

Etten-Leur, 2013
\

Gezien,

hoofd afdeling Gebiedsontwikkeling, administrateur Grondbedrijf

J.M.J. in 't Groen J. van Eekelen

31



32



33



OP PE 31

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

De eigendommen van het grondbedrijf worden gewaardeerd conform de bij de Nota Grondbeleid behorende
"Richtlijnen voor beheer van het gemeentelijk grondbedrijf juli 2004".
In deze richtlijnen wordt in hoofdstuk V, paragrafen 1 en 2, nader ingegaan op de diverse uitgangspunten voor
waardering van eigendommen.

De grondvoorraad afgewerkte bestemmingsplannen wordt gewaardeerd op de verwachte opbrengstwaarde.
De overige balansposten zijn opgenomen voor de nominate waarde.
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1.1 MATERIELEVASTE ACTIVA

Grondaankopen ten behoeve van (mogelijke) ontwikkellocaties gaan vaak gepaard met een noodzakelijke
overname van zich daarop bevindende opstallen/woningen (byproduct). Een aantal van deze opstallen/
woningen wordt gesloopt. De resterende te handhaven bebouwing, niet nodig voor de verdere ontwikkeling van
de aangekochte gronden , wordt tot het moment van doorverkoop verantwoord onder deze post. Voor deze
wijze van registreren is gekozen om een goed beeld te houden op het aantal af te stoten woningen die veelal
een significante waarde vertegenwoordigen, vallende in een stagnerende verkoopmarkt voor duurdere
woningen.
De boekwaardes (= getaxeerde opbrengstwaarde) van deze panden zullen tot het moment van verkoop onder
deze post verantwoord blijven.

Het verloop van de boekwaarde in 2012 was als volgt:
Boekwaarde 1 januari 2012
af: verkoop Vinkenbroek 83 en Haansberg 76

afschrijvingen 2012
-regulier
-extra afschrijving in verband met:

*verlies op verkoop Vinkenbroek 83 en Haansberg 86
*aanpassing waardering Hoevenseweg 34 en

Prinsenhoef a.g.v. lagere marktwaarde

Boekwaarde 31 december 2012

9.719.253
-377.000

-101.214

-80.500

-465.000
-646.714

9.072.539

3.

3.1 OnderJiarsderi werken

De onderhanden werken betreffen de complexen die gedurende het boekjaar in exploitatie waren en per ultimo
2012 nog niet zijn afgesloten. De onderhanden werken zijn gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs (inclusief
financieringskosten en kosten algemeen beheer) en verminderd met opbrengsten wegens grondverkopen en
andere opbrengsten en bijdragen. De waardering kan door tussentijdse winstneming aangepast worden. De
voorwaarden waaronder dat mogelijk is zijn vermeld in de nota Grondbeleid.

3.1.1 OMDERHANDEN WERKEN. WONINGBOUW

Het verloop van de boekwaarde in 2012 was als volgt:

Complex

Keen
Schoenmakershoek
Attelaken
Binnentuin
Groene Schakel
Mobelaerpad
Anna van Berchemlaan
SchoenmakershoekOost
Streek
Spoorzone
Haansberg Oost

Totaal woningbouwlocaties

boekwaarde
1-1-2012

0
-3.670.288
-1.413.173

420.000
0

779.383
0

15.939.762
7.084.042

0

3.324.731

22.464.457

mutaties winstneming/ overbr. bw.naar boekwaarde
sanering bw andere compl. 31-12-2012

28.739
837.228
-17.825
228.088

545
-1.062.344

6.989
-723.880

1.050.607
237.915
179.199

765.261

-28.739
2.475.000
1.679.478
-228.088

-746.380

-68.400

3.082.870

0
-358.060

-248.480 0
420.000

545

-282.961
6.989

14.469.502
8.134.649

237.915
3.435.530

-248.480 26.064.108
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Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de desbetreffende exploitatieopzetten.

3.1.2 OMDERHAMDEN WERKEM. BEDRIJVEIITEHRHNEN

Het verloop van de boekwaarde in 2012 was als volgt:

Complex

Vosdonk Zuid
Vosdonk West
Vosdonk Noord
Herstructureren bedr.terrein
Verspreide bedrijfskavels
Trivium
Oude Baan
Zwartenberg Oost

Totaal Bedrijvenlocaties

boekwaarde
1-1-2012

2.767.922
-841.428

1.109.243
2.001.235

0
2.475.000

29.875
372.652

7.914.499

mutaties winstneming/ overbr. bw.naar boekwaarde
sanering bw andere compl.

196.453
-15.708
143.085

-321.761

3.390.698
66.910
19.759

3.479.436

1.414.586

-72.474

-1.695.698

-35.691

-389.277

-557.450

-1.607.000
2.769.650

-356.720

248.480

31-12-2012

2.964.374
0

1.252.328
0

2.769.650
4.170.000

96.785
0

11.253.137

Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de desbetreffende exploitatieopzetten.

3.1.4 QNDERHANPEN WERKEN. NOG NIET IN EXPLOITATIE GE^OME^J GRONDEN

Onder de nog niet in exploitatie genomen gronden worden verantwoord :
a. Uitgaven en inkomsten met betrekking tot toekomstig te ontwikkelen bestemmingsplannen.
b. Uitgaven en inkomsten met betrekking tot plannen waarvoor nog geen exploitatieopzet is opgesteld.

Het verloop van de boekwaarde in 2012 was als volgt:
Complex boekwaarde mutaties winstneming/ overbr. bw.naar boekwaarde

1-1-2012 sanering bw andere compl. 31-12-2012

Troubadour
Geerkade
Ecologische verbindingszones
Hoge Haansberg
Groene Wig

0
0
0

4.716.248
1.597.600

30.067
-12.640
12.548

-30.067
12.640

-12.548
-4.716.248
-1.597.600

0
0
0
0
0

Totaal 6.313.848 29.975 -29.975 -6.313.848

In februari 2012 heeft de commissie BBV een herziene notitie grondexploitatie uitgebracht waarin opgenomen
de volgende "stellige uitspraak" (verplicht ingaande jaarrekening 2012):

Niet in exploitatie genomen (bouw)gronden (NIEGG) zijn meestal anticiperend of strategisch aangekocht. Er is
dan nog geen grondexploitatiebegroting, maar de gronden passen wel in gedachten (verwachtingen) over
gemeentelijke bebouwingsuitbreiding. Voor deze gronden moet een reeel en stellig voornemen bestaan dat
deze in de nabije toekomst zullen worden bebouwd. Deze verwachting moet zijn gebaseerd op een
raadsbesluit, gezien de budgettaire gevolgen (op middellange termijn). In dit besluit dient de raad inhoud te
hebben gegeven aan ambitie en planperiode. Ontbreekt een dergelijk raadsbesluit dan hebben de gronden niet
de status van NIEGG maar van voorraad grand- en hulpstoffen.
Omdat niet volledig wordt voldaan aan deze voorwaarden werden de boekwaardes van de complexen Hoge
Haansberg en Groene Wig overgebracht naar de post "overige voorraden".

O¥er Ige

Het verloop van de boekwaarde in 2012 was als volgt:
Complex boekwaarde mutaties winstneming/ overbr. bw.naar boekwaarde

1-1-2012 sanering bw andere compl. 31-12-2012

Verspreide percelen
Hoge Haansberg
Groene Wig

2.320.302
0
0

1.360.703
80.555

-4.066.107
-80.555

4.716.248
1 .597.600

2.320.302
2.010.845
1.597.600

Totaal 2.320.302 1.441.258 -4.146.662 6.313.848 5.928.746
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Grondvoorraad verspreide percelen

Alle gronden die niet ondergebracht zijn of kunnen worden bij enig lopend dan wel te ontwikkelen
bestemmingsplan worden verantwoord onder de grondvoorraad verspreide percelen.
Er werd in 2012 50.818 m2 grand uitgenomen ten behoeve van exploitatie De Streek. Betreffende gronden
hadden geen boekwaarde.
De intentie was om de resterende gronden als ruilgrond in te brengen bij het verwerven van gronden voor
nieuwe bestemmingsplannen. Omdat ter zake geen nieuwe ontwikkelingen worden verwacht bestaat er geen
behoefte meer om deze ruilgronden nog langer aan te houden. Vanaf 2009 is dan ook een traject ingezet om
deze gronden af te stoten. Hierbij zal de nadruk liggen op verkoop met agrarische bestemming en
natuurontwikkeling. Zolang de gronden nog in eigendom van de gemeente zijn, worden deze op basis van
kortlopende overeenkomsten voor agrarisch gebruik verpacht.

Overige gronden

Zoals hiervoor reeds werd opgemerkt zijn in 2012 de boekwaardes van de complexen Hoge Haansberg en
Groene Wig overgebracht van de post "nog niet in exploitatie genomen gronden".

Het verloop van de boekwaarde van het gebied Hoge Haansberg was in 2012 als volgt:
Boekwaarde 1 januari 2012 4.716.248
bij: mutaties 2012 1.360.703

6.076.951
af: sanering boekwaarde ten laste van reserve Structuurvisie plus 4.066.106

gevormde verliesvoorziening 1.150.000
5.216.106

Reele boekwaarde 31 december 2012 860.845

o of te wel €4,25 per m2 (203.500 m2)

De boekwaarde van het gebied Groene Wig kende in 2012 het volgende verloop:
Boekwaarde 1 januari 2012 1.597.600
bij: mutaties 2012 80.555

1.698.155
af: sanering boekwaarde ten laste van reserve Structuurvisie plus 80.555
Boekwaarde 31 december 2012 1.597.600

De onderhandelingen met de Provincie inzake de realisatie van "ruimte voor ruimte woningen" verkeren in een
vergevorderd stadium. Boekwaarde was en blijft om die reden €25,-- per m2.

3.1.6 VOORZIENING EXPLOITATIETEICORTE^
Indien binnen een complex een nadelig saldo wordt verwacht dient er een voorziening gevormd te worden. Het
verloop in 2012 was als volgt:

Saldo per 01-01-2012 0
mutaties bij: Trivium 350.000

Schoenmakershoek Oost 260.000
Binnentuin 205.000
Hoge Haansberg 1.150.000

1.965.000
1.965.000

mutaties af: inzet voorziening Binnentuin 23.088
inzet voorziening Trivium 51.523

74.611
Saldo per 31 -12-2012 1.890.389

Op basis van actuele exploitatieopzetten Trivium, Binnentuin en Schoenmakershoek Oost is besloten om voor
de gecalculeerde verliezen ad respectievelijk €350.000, €260.000 en €205.000 een voorziening te vormen.
Teneinde de boekwaardes van de complexen Trivium en Binnentuin op het gewenste niveau te handhaven
werd in 2012 totaal €74.611 aan vermelde verliesvoorziening onttrokken.
Het complex Hoge Haansberg bestaat globaal uit 2 deelgebieden, een woningbouwlocatie en een
bedrijventerrein. De boekwaarde van het beoogd gebied voor woningbouw werd in 2012 afgewaardeerd naar
de agrarische waarde ad €4,25 per m2. Sanering vond plaats ten laste van de reserve Structuurvisie plus. Voor
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het resterende gedeelte werd een voorziening gevormd voor het verschil tussen de werkelijke boekwaarde ad €
20 per m2 en de agrarische waarde ter zake ad €4,25 per m 2, totaal €1.150.000.

3.2 KORTLOPENDEVORDEBINGEN'

3.2.1 PEBITEURE^

Het saldo van de vorderingen bedroeg per 31 december 2012 792.401

en betrof alleen maar handelsdebiteuren. Van deze vorderingen was per ultimo februari 2013 ca. € 34.000
ontvangen; derhalve dient per ultimo februari 2012 nog ca €758.400 (19 posten) ontvangen te worden.

3.2.2 NOG TE ONTVANGEN INKOMSTEN

Saldo 31 december 2012 bedraagt €100.000 en betreft de geraamde provinciate bijdrage in de kosten van
aanpassen van 8 bushaltes.

3.3

3.3.1 570.870

Het grondbedrijf heeft een eigen bankrekening (nevenrekening) bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Het doel
daarvan is enerzijds het genereren van een beter zicht op de geldstromen van het grondbedrijf en anderzijds
een vermindering van het aantal mutaties op de rekening-courant met de gemeente. Periodiek wordt het saldo
overgeboekt naar de hoofdrekening van de gemeente en in rekening-courant verrekend.
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2.1 ALGEMENE RESERVE

Onder deze reserve worden de minimaal noodzakelijk aanwezige middelen van het Grondbedrijf voor
algemene exploitatierisico's verantwoord. De omvang van deze reserve is gelijk aan het in de "nota
weerstandsvermogen en risicomanagement" vastgelegde minimale niveau van €1.500.000. Tot op het moment
dat de overige reserves ook de gewenste omvang hebben, zal dus het saldo van de algemene reserve op dit
peil gehandhaafd blijven.

Saldo van de algemene reserve per 1-1-2012 1.500.000

mutaties bij: rentetoevoeging t.l.v. exploitatie 71.250
berekende rente over voorzieningen voor te
verwachten verliezen diverse complexen

71.250
1.571.250

mutaties af: . 0
1.571.250

saldoregulatie tg.v. reserve "Structuurvisie plus" -71.250

Boekwaarde 31 december 2012 1.500.000

2.2 BESTEMMINGSRESERVES

Onder de post bestemmingsreserves worden de geoormerkte, dus niet vrij besteedbare reserves van het
Grondbedrijf verantwoord.

Saldi van de reserves: 1-1-2012 31-12-2012

- t.b.v. bovenwijkse voorzieningen 0 0
-exploitatierisico's 15.000.000 15.000.000
- Structuurvisie plus 7.734.527 2.432.643
-cultuur 421.548 363.313
- compenserend groen 0 0_

Totaal 23.156.075 17.795.956

Per saldo een afname van de reserves met -5.360.120

Het verloop van de boekwaarden van de verschillende bestemmingsreserves in 2012 was als volgt:

2.2.1 RESERVE BOVENWIJKSE ¥ooRzaEi»§iMGEN
Deze reserve werd ingesteld om investeringen die niet rechtstreeks samenhangen met de direct tot een
bestemmingsplan behorende openbare voorzieningen (straten, riolering, groen etc.), maar waarvan het nut zich
uitstrekt boven het belang van de specifieke locatie, te kunnen bekostigen. Deze reserve wordt gevoed vanuit
de grondopbrengsten van lopende exploitaties. De hoogte van het af te dragen bedrag per m2 is bij de
herziening van de grondbeleidnota, november 2009, voor een periode van vier jaar vastgesteld op €7,50 per
m2. Omdat er geen claims meer op deze reserve lagen en alle toekomstige projecten vooralsnog gefinancierd
gaan worden vanuit de reserve Structuurvisie plus is de boekwaarde van deze reserve per ultimo 2011
overgeheveld naar vermelde reserve.
Ingevolge de bijgestelde notitie grondexploitatie van de commissie BBV mogen er ter zake, zoals tot nu toe
gebruikelijk, geen jaariijkse stortingen meer plaatsvinden. Dit wordt gezien als vervroegde winstneming en is
alleen maar toegestaan als de winst ook daadwerkelijk is gerealiseerd en als vaststaat dat andere delen van
het plan niet verliesgevend zullen worden. Bijdrage dient bij de financiele afwlkkeling van een exploitatie In een
keer te worden verrekend.

Overigens wordt nog wel opgemerkt dat betreffende reserve niet werd/wordt opgeheven.

39



RESERVE EXPLOITATIERISICO'S

Deze reserve dient ter dekking van risico's die zich gedurende de ontwikkeling en exploitatie van de diverse
plannen kunnen voordoen, dus zowel van de lopende exploitaties als van de gronden die nog niet in
ontwikkeling zijn genomen. Vanaf 2005 is hierin ook het mogelijke risico ten aanzien van verspreide percelen
opgenomen.

Saldo per 01-01-2012 15.000.000

mutaties bij: rentetoevoeging tl.v. exploitatie 712.500

aanvulling boekwaarde tot vereist niveau 0_

15.712.500

mutaties af: saldoregulatie tg.v. reserve Structuurvisie plus 712.500

Saldo per 31-12-2012 15.000.000

Op basis van voortschrijdend inzicht dient de benodigde omvang van de reserve exploitatierisico's
gehandhaafd te blijven op €15 miljoen.

2.2.3 RESERVE CULTUUR

Ter realisatie van kunstwerken en culturele elementen in de wijken is een reserve cultuur gevormd. Met de
vaststelling van de nota Cultuur, Toerisme en Recreatie op 16 maart 2009 is dit bedrag voor een periode van 4
jaar bepaald op €0,50 per m2 uitgeefbare grand. Deze wijziging is met ingang van 1-1-2009 in de exploitaties
doorgevoerd.

Saldo per 01-01-2012 421.549
mutaties bij: rentetoevoeging t.l.v. exploitatie 20.024

441.573
mutaties af: correctie op stortingen uit exploitatie v.j. (grondverkopen) 24.319

bijdrage AD m.b.t.kosten kunstwerken 53.941
78.260

Saldo per 31-12-2012 363.313

Er zullen geen jaariijkse stortingen meer plaatsvinden (zie toelichting "reserve bovenwijkse voorziening)". De
verantwoorde storting uit exploitatie betreft een correctie op de in voorgaande jaren gedane stortingen ter zake
uit exploitatieplan Schoenmakershoek Oost e.e.a. als gevolg van een niet sluitende exploitatie.

2.2.4 RESERVE COMPEMSEBEMP GBOEN

De realisatie van nieuwe woongebieden en/of bedrijventerreinen gaat bijna altijd ten koste van (groen in) het
buitengebied. Ter compensatie worden elders in het buitengebied gronden aangekocht voor de aanleg van
blijvend nieuw groen. De achterliggende gedachte is tevens dat een stedelljk gebied alleen goed kan
functioneren indien er ook sprake is van een aantrekkelijk buitengebied. Om deze aankopen en inrichting te
kunnen bekostigen wordt per uitgeefbare m2 bouwgrond een bedrag van €2,00 aan de reserve toegevoegd.
Het bedrag dat per m2 wordt afgedragen is middels actualisering van de grondbeleidnota, november 2009, voor
een periode van 4 jaar vastgesteld.

Saldo per 01-01-2012 0
mutaties bij: rentetoevoeging t.l.v. exploitatie

stortingen uit exploitatie (grondverkopen) 8.000
8.000
8.000

mutaties af: saldoregulatie t.g.v. reserve Structuurvisie plus 8.000

Saldo per 31-12-2012 0

Er zullen geen jaariijkse stortingen meer plaatsvinden (zie toelichting "reserve bovenwijkse voorziening)".
Eventuele projecten zoals de aanleg van ecologische verbindingszones zullen in de toekomst worden gedekt
vanuit de reserve Structuurvisie plus.
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2.2.5 RESERVE STRucToyevisiE PLUS

Op basis van de Structuurvisie Plus is een projectenbundel gedefinieerd, waarin opgenomen zijn alle projecten
waarvan realisatie in de komende jaren wenselijk wordt geacht. Om een bijdrage in de financiering hiervan te
kunnen leveren is deze reserve gevormd. Middelen worden pas in deze reserve gestort nadat vast is komen te
staan dat de andere reserves de minimaal gewenste of gecalculeerde omvang hebben bereikt Er is besloten
dat een eventueel saldo uitsluitend beschikbaar is voor uitvoering van projecten uit vermelde projectenbundel.

Saldo per 01-01-2012

mutaties bij: rentetoevoeging tl.v. exploitatie
saldoregulatie algemene reserve
saldoregulatie reserve exploitatierisico's
saldoregulatie reserve compenserend groen
voordelig exploitatiesaldo Attelaken
voordelig exploitatiesaldo Vosdonk West
Geerkade, nagekomen baten
afrekening stimuleringsbijdrage "bouwen goedkope woningen"
winstneming expl.Schoenmakershoek

mutaties af: aanpassing Pottenbakkerstraat tot gebiedsontsluitingsweg
bijdr.in herontwikkelingskosten sportpark Lage Banken
realisatie sportpark De Streek
aanleg sportpark Trivium
sanering kosten 2012 ontwikkellocatie Troubadour
bijdrage in kosten vorming verliesvoorzieningen Trvium,
Schoenmakershoek Oost, Binnentuin en Hoge Haansberg
sanering geraamd nadelig saldo complex "herstruct.bedr.terreinen"
sanering geraamd nadelig exploitatiesaldo Trivium
sanering boekwaarde Hoge Haansberg, woningbouwlocatie
sanering boekwaarde Groene Wig
sanering boekwaarde Haansberg Oost
Zwartenberg Oost, sanering boekwaarde
kosten 2012 inzake aanleg ecologische verbindingszones
Schoenmakershoek Oost, corr.stortingen res.bovenw.voorz.voorg.j
Schoenmakershoek Oost, corr.stortingen res.comp.groen voorg.j
verspreide percelen, nadelig saldo 2012
sanering exploitatieresultaat 2012 complex "panden"
nagekomen baten/lasten div. afgewikkelde exploitaties

Saldo per 31-12-2012

7.734.527

367.390
71.250

712.500
8.000

1.679.478
1.414.586

12.640
24.200

2.475.000

558.082
1.489.790
1.534.143

838.690
30.067

1.965.000
72.474
944.175

2.916.107
80.555
68.400
35.691
12.548
364.785
97.276
101.877
928.529
28.739

6.765.044
14.499.571

12.066.928
2.432.643

Genoemd saldo is niet vrij besteedbaar.maar in principe volledig geclaimd voor uitvoering van projecten uit de
projectenbundel (o.a. bijdragen in investeringen brede scholen en sportvoorzieningen).

Om de hoogte van deze reserve vast te kunnen stellen is het noodzakelijk dat de gewenste, nog te realiseren
(bovenwijkse) voorzieningen zijn opgenomen in een "structuurplan". De vaststelling van een nieuwe
Structuurvisie plus (op basis van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening) waarvan het structuurplan onderdeel
uitmaakt is voorzien in 2014.

4.1

4.1.1 CBEDITEUREN

Saldo crediteuren per ultimo 2012 489.595

Deze post betreft de per ultimo 2012 nog openstaande facturen van handelscrediteuren. Deze post was per
ultimo februari 2013 volledig afgewikkeld.
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4.1.2 NOG TE BETALEM KOSTEM

Het saldo "nog te betalen kosten" bedroeg per 31 december 2012 545.176

Onder deze post werd een bedrag van €300.000 opgenomen ten behoeve van de overeengekomen
gefaseerde afwikkeling (nog 2 jaar) van een grondaankoop in complex Hoge Haansberg, ca. €93.000 ten
behoeve van gemaakte kosten i.v.m. de aanpassing van diverse bushaltes, een bedrag van ca. €142.000
inzake nog af te dragen omzetbelasting en €10.000 had betrekking op nog te betalen kosten voor de
bedrijfsvoering.

4.1.3 WAARBORGSOMMEM

Als zekerheidsstelling tot nakoming van aangegane verplichtingen wordt aan marktpartijen in veel gevallen een
bedrag als waarborgsom in rekening gebracht of, bij verwervingen, ingehouden op de betaling van de
koopsom. Zodra aan de overeengekomen verplichting is voldaan wordt dit bedrag aan de betrokkenen
gerestitueerd:

Per ultimo 2012 vermeldde deze post een saldo van 1.338.098

De samenstelling van dit saldo was als volgt:

Waarborgsommen particulieren 787.313
Waarborgsommen aannemers 225.176
Waarborgsommen Attelaken 28.626
Waarborgsommen Schoenmakershoek 296.983

1.338.098

4.1.4 REKENING-COURANT QEMEENTE

Saldo rekening-courant per ultimo 2012 29.845.588

In 2012 zijn de gedane uitgaven van grotere omvang geweest dan de inkomsten (meer investeringen dan
opbrengsten etc.), waardoor de schuld aan de algemene dienst per ultimo 2013 met ca. €7,6 miljoen is
toegenomen. Dit is mede het gevolg van bijdragen in investeringswerken van de Algemene Dienst inzake sport,
infra en kunst tot een bedrag van ca. €4,5 miljoen.
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.
Het voordelig resultaat van het grondbedrijf over 2012 bedraagt: 6.885

Ter vergelijking : het voordelig resultaat over 2011 was €491.559

Het resultaat van 2012 is als volgt opgebouwd:
totaal lasten 31.646.428
totaal baten 31.653.313
saldo voordelig 6.885

Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming is, conform consistent beleid, het resultaat al in de rekeningcijfers
verwerkt. Omdat alle deelresultaten in feite als bestemd resultaat aangemerkt kunnen worden, zijn deze
resultaten al verwerkt in de saldi van de reserves, zoals deze op de balans gepresenteerd worden. Dit is
gebeurd overeenkomstig de bepalingen zoals vastgelegd in de richtlijnen voor het beheer van het gemeentelijk
grondbedrijf.
Met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording zijn deze mutaties via de functie 980
verantwoord, waardoor de feitelijke resultaatverantwoording en -bestemming inzichtelijk wordt gemaakt.

De specificatie van stortingen in, respectievelijk onttrekkingen aan de reserves is als volgt:

Stortingen : hoger batig exploitatiesaldo Attelaken i.v.m. dubbele
raming van kosten aanpassing Pottenbakkerstraat 750.000
afrek.stimuleringsbijdrage "bouwen goedkope woningen" 24.200
nagekomen baten Geerkade 12.640
aanvullende winstneming Schoenmakershoek 375.000
bijstelling vorming verliesvoorziening Trivium 350.000
bijdrage groenfonds i.v.m. verkoop Haansberg 76 8.000

1.519.840
Onttrekkingen: nadelig resultaat 2012 op exploitatie panden 783.123

Schoenmakershoek Oost, corr.fondsstortingen voorg.jaren 486.380
sanering kosten 2012 ontwikkellocatie Troubadour 30.067
nagekomen lasten complex De Keen 28.739
sanering boekwaarde Haansberg Oost 35.691
sanering boekwaarde Trivium 68.400
sanering mutaties 2012 Groene Wig 80.555

1.512.955

Saldo (tevens resultaat) 6.885
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Begroting 2012 Rekening 2012
na wijziging

2.2 2.381.706 2.341.164

Onder deze post wordt de rente verantwoord die via de kostenplaats "kapitaallasten" wordt toegerekend aan de
diverse grondcomplexen. Het betreft de berekende rente (bespaarde) over de boekwaarde van de eigen
reserves/voorzieningen en de betaalde rente over het rekening courantsaldo met de algemene dienst, te weten:

bespaarde rente over reserves/voorzieningen 1.171.164
rente over rekening courant gemeente 1.170.000

2.341.164

Ten opzichte van de begroting een voordeel van ca. €40.000. De aan de reserves/voorzieningen toe te rekenen
rente wordt berekend over de boekwaarde per 1 januari van enig jaar. Doordat de boekwaarde 1 januari 2012 €
2,15 miljoen lager was dan voorzien was er €119.000 minder aan bespaarde rente te verantwoorden.
Hiertegenover echter €78.000 meer aan rekening-courant rente.

2.3 AFSCHRIJVIN.GEN 101.214 56§.214

De post afschrijvingen 2012 is als volgt samengesteld:

-reguliere afschrijving schoolwoningen 101.214
-extra afschrijving a.g.v.: aanpassing waardering Hoevenseweg 34 en

Prinsenhoef i.v.m. lagere marktwaarde 465.000
566.214

De reguliere afschrijving betreft de jaariijkse afschrijving op de complexen schoolwoningen, een in de Keen en
een in het Hooghuis. De schoolwoningen worden lineair afgeschreven uitgaande van een levensduur van 40
jaar. Dit .resulteert derhalve in een jaariijkse afschrijving voor de schoolwoningen in de Keen van €45.614 en
voor die in het Hooghuis van €55.600.

3,0 PEHSOMESL vwi 5®.4sa

Voor en tijdens de realisatie van bestemmingsplannen/projecten doen zich vaak situaties voor die een specifieke
kennis en ervaring vereisen welke binnen de gemeente kwantitatief en/of kwalitatief in onvoldoende mate
aanwezig is. In deze situaties wordt een beroep gedaan op externe bureaus en / of adviseurs

JLl.. . ENEF8QIELASTEN §0.000 98.707

De hier geboekte kosten hebben betrekking op enkele panden die eigendom zijn van het grondbedrijf. Deze zijn
aangekocht in strategische gebieden, met het oog op doorverkopen of slopen in het kader van verdere
planontwikkeling.

3.3 14.roO.000 11.031.771

Qua investeringen is dit de grootste post binnen het grondbedrijf. Hieronder worden de voornaamste
kostensoorten bij de bouwgrondexploitatie verantwoord, namelijk de kosten van verwerving en aanleg
infrastructuur.

Verdeeld naar de diverse exploitatiegebieden zijn in 2012 de volgende investeringen verantwoord:

Bouwgrondexploitatie

Schoenmakershoek
Trivium
Spoorzone
Schoenmakershoek Oost
Streek
Projecten AD
overige investeringen

betreft met name:

infrastructuur
verwerving
verwerving
infrastructuur
25% insfrastructuur
sport, kunst en infra
infrastructuur

investeringen
2012

801.820
2.706.278

1.377.809

875.877

594.593

4.474.646

200.748

11.031.771



Begroting 2012
na wijziging

Rekening 2012

Zoals hiervoor vermeld bedragen de totale investeringen^2012 ca. €11,0 miljoen waarvan globaal €4,1 in
grondverwerving en €6,9 in de kosten voor aanleg infrastructuur, sport en cultuur. De projecten van de
algemene dienst worden gefinancierd en gedekt door aanwending van de reserves van het grondbedrijf.

De werkelijke investeringen ter zake zijn ca. €4,0 miljoen lager dan geraamd, hetgeen globaal als volgt kan
worden verklaard:

-Trivium: de overnamekosten van de gronden werd geraamd op
€4,0 miljoen; de hierin begrepen waarde ondergrond
sporthal en sportvelden ad €1,3 miljoen werd echter direct
verrekend met de AD; besparing

-Schoenmakershoek Oost,Spoorzone, diverse projecten AD:
investeringen bleven achter op de ramingen ter zake

waartegenover:
-De Streek: investeringen welke niet voor dit jaar werden voorzien

- realisatie wljkontsluitingsweg

3.000.000

2.300.000

589.000

3.4 430.000 S40.8@2

Onder de overige goederen en diensten zijn kosten opgenomen die ten behoeve van de diverse projecten
gemaakt worden, maar niet als verwerving en cultuur-/civieltechnische werken kunnen worden aangemerkt. Als
voorbeelden kunnen genoemd worden : juridische en fiscale adviezen, vestigen van appartementsrechten,
diensten tussenpersonen, verzekeringen, OZB, tijdelijk beheer e.d.

De overschrijding van de raming met €110.000 wordt grotendeels veroorzaakt door niet voorziene
onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen Edward Poppelaan (€70.000).

4.2 JNKOii/iEMSOVERDFgACHTEm 0.00 32.082

De ter zake verantwoorde uitgaven betreffen o.a. navolgende posten:
-Vosdonk-Driehoek; 5% bijdrage saneringskosten
-bijdrage afd. Vergunning&Handhaving inzake detachering medewerker
t.b.v. exploitatie Schoenmakershoek Oost

18.300

14.700

4.3 VERSySOGENSO¥ERDRACHTEN 100.000 183.531

Het hier verantwoorde bedrag bestaat uit:
-Keen, eenmalige vergoeding uit coulance
-diverse schadevergoedingen Domineesgang en Lange Brugstraat
-duurzaamheidsbijdrage WEL (33 x €4.000)
-bijbetaling inzake ruiling Donkerstraat

§.0 RESIBVEBlSGeS

4.000
12.000

132.000
39.531

7.558.000 1.§65.000

Onder deze post wordt de vorming van "voorziening ter dekking van geraamde exploitatietekorten" verantwoord.
Het overzicht van ramingen versus realisatie kan als volgt worden weergegeven:

Exploitatie

Trivium
Verspreide bedrijfskavels
Binnentuin
Haansberg Oost
Hoge Haansberg
Groene Wig
Schoenmakershoek Oost

geraamde gerealiseerde verschil t.o.v.
storting storting raming

582.000
566.000
205.000
355.000

4.350.000
1 .500.000

0

350.000
0

205.000
0

1.150.000
0

260.000

232.000
566.000

0
355.000

3.200.000
1 .500.000
-260.000

7.558.000 1.965.000 5.593.000
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Uit het actualiseren van de exploitatieopzet blijkt dat er voor het plan Schoenmakershoek Oost een extra storting
nodig is. Op basis van actuele ontwikkelingen kan de vorming van een voorziening ten behoeve van Trivium
beperkt blijven tot een bedrag van €350.000.
Omdat de inbreng van de gronden in het nieuw gevormde complex "verspreide bedrijfskavels" niet tegen
opbrengstwaarde maar tegen boekwaarde is de vorming van een verliesvoorziening niet langer noodzakelijk.
Uit actuele prognoses blijkt dat er voor exploitatie Haansberg Oost geen verliesvoorziening gevormd hoeft te
worden. Het is wel zo dat wegens het ontbreken van een goedgekeurd bestemmingsplan de boekwaarde van de
gronden in vermeld gebied maximaal €50,-- per m2 mogen bedragen (interne regel). Situatie zal van jaar tot jaar
worden bekeken.
De vorming van een voorziening exploitatietekorten voor gebied Hoge Haansberg is €3,2 miljoen lager dan
geraamd met name omdat de sanering/herijking van de boekwaarde van de in dit gebied gelegen locatie voor
woningbouw direct ten laste van de reserve Structuurvisie plus werd gebracht. De voorziening blijft om die reden
beperkt tot het verschil tussen huidige- en agrarische waarde voor de gronden behorende tot de beoogde locatie
bedrijventerrein.
De onderhandelingen met de Provincie met betrekking tot gronden Groene Wig bestemd voor de realisatie van
"ruimte voor ruimte" woningen zijn in een vergevorderd stadium. Om die reden hoeft niet langer een
verliesvoorziening te worden gevormd. Voorzichtigheidshalve is in de berekening van de benodigde boekwaarde
van de reserve exploitatierisico's deze post wel voor 100% meegenomen.

6.2 ICOSTEMPLAATSEN 1.36S.593 1.063.741

Onder deze post zijn personele en algemene kosten opgenomen. Het betreft grotendeels de kosten van
werkzaamheden die door bij de gemeente in dienst staand personeel ten behoeve van het grondbedrijf zijn
verricht. De direct toewijsbare uren worden direct aan projecten toegerekend. Indirecte uren en algemene
kosten worden in de verhouding van de directe uren aan de projecten toegedeeld.
Door de economische crisis stagneert de woningbouwmarkt met als gevolg een vertraging in de uitvoering van
de diverse grondexploitaties; om die reden zijn er minder uren afgenomen van de AD.

6.3 AS-MAiJE BQEKWAARDES/VERREKENil̂ GEM -/- 13.588.340 S.0S9.395

Dit betreft het overboeken van het jaariijkse mutatiesaldo van de diverse grondexploitaties naar de
balansrekening. Voor deze complexen zijn in 2012 de baten dus groter geweest dan de lasten, hetgeen dus
resulteert in een afname van de boekwaarde.

6.0 MUTATIES FymCTSE 980 ftOEVOEGINGEN) @.90S.44@ 5.694.678

Ter zake zijn de stortingen in reserves verantwoord die voortvloeien uit de vastgestelde exploitatieopzetten c.q.
kredietvotaties, te weten:

geraamde gerealiseerde verschil to.v.
storting storting raming

bespaarde rente
bijdr.expl.op basis verkochte m2

saldoregulatie reserves
winstneming Schoenmakershoek
winstneming Attelaken
winstneming Vosdonk West
winstneming Zwartenberg Oost

1.171.164
155.032

187.250
2.500.000

916.400
1.966.000

10.600

1.171.164
8.000

71.250
2.100.000

929.478
1.414.586

0

0
147.032

116.000
400.000
-13.078
551.414

10.600

6.906.446 5.694.478 1.211.968

Ingevolge de bijgestelde notitie grondexploitatie van de commlssie BBV, d.d. februari 2012, mogen de jaariijkse
stortingen in de reserves naar rato van het aantal verkochte m2, zoals tot nu toe gebruikelijk, niet meer
plaatsvinden. Dit wordt gezien als vervroegde winstneming en is dus niet toegestaan. Een eventuele bijdrage
kan bij de financiele afwikkeling van een exploitatie in een keer worden verrekend.
Als gevolg van het komen te vervallen van de bijdrage van de exploitatie naar rato van het aantal verkochte m2

is ook de de geraamde post "saldoregulatie" reserve bovenwijkse voorzieningen" ten behoeve van de "reserve
Structuurvisie plus" ad €116.000 komen te vervallen.
Er is sprake van enige vertraging in de afronding van exploitatie Schoenmakershoek (verkoop resterende
kavels). Om die reden is de winstneming vanuit exploitatie Schoenmakershoek beperkt gebleven tot €2,1
miljoen.
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De geprognosticeerde winstnemingen Vosdonk West en Zwartenberg Oost zijn neerwaarts bijgesteld. Conform
besluitvorming werden de nog te verkopen kavels overgeheveld naar het nieuw gevormde complex "verspreide
bedrijfskavels". Dit heeft echter niet plaatsgevonden tegen opbrengstwaarde maar tegen boekwaarde. Gevolg:
minder winst.
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Baten

2.1 REIMTE, ONWANGEM 150.000 395.155

De hieronder verantwoorde rentebaten betreffen hoofdzakelijk de aan derden in rekening gebrachte rente
wegens perceelsreserveringen of uitgestelde betaling van de koopsom van een perceel bouwgrond. Deze
ontvangen rente wordt direct als bate in de betreffende exploitatie verwerkt. Met betrekking tot de bedrijven-
terreinen kan worden vermeld dat de eerste 5 maanden optierente wordt gerestitueerd bij daadwerkelijke
overdracht van de grand. Ter zake werd er in 2012 ca. €13.500 gerestitueerd..
exploitaties: Nobelaerpad 21.720

Herstructureren bedrijfsterreinen -13.467
Oude Baan 10.000
Stationsstraat 52-62 (Boerenbond) 41.050
Schoenmakershoek Oost 335.852

395.155

Ter zake werd in 2011 ten behoeve van exploitatie Schoenmakershoek €232.500 aan rente vooruit ontvangen.
In de raming werd hiermee abusievelijk geen rekening gehouden.

2.2_ 1.171.164 1.171.164

Financiering van de investeringen in de grondexploitaties vindt zoveel mogelijk plaats door inzet van eigen
middelen zoals reserves en voorzieningen. Over betreffende posten wordt conform interne richtlijnen rente
berekend, ook wel bespaarde rente genoemd. De hoogte van de interne rentevoet wordt jaariijks vastgesteld en
bedraagt voor 2012 4,75%.
De bespaarde rente is ten gunste van de exploitatie gebracht en werd als volgt berekend:

Algemene reserve: 71.250
Reserve exploitatierisico's 712.500
Reserve Structuurvisie + 367.390
Reserve cultuur 20.024

1.171.164

3.2 HUREN EN PACHTEN sso.ooo

Aangekochte gronden in exploitatiegebieden welke niet direct in ontwikkeling worden genomen worden van
jaar tot jaar verpacht en de baten worden ten gunste van de exploitatie van het betreffende plan geboekt. De
opbrengsten uit verhuur of verpachting van verspreide percelen wordt ten gunste van de exploitatie verspreide
percelen gebracht. Daarnaast zijn ook enkele (bedrijfs)panden in eigendom van het grondbedrijf die, in
afwachting van verdere ontwikkelingen, tijdelijk worden verhuurd. Ter zake werd in 2012 het volgende
verantwoord:

huur schoolwoningen De Keen en Hooghuis 177.580
huur panden Edward Poppelaan 315.425
pachtopbrengsten verspreide percelen 20.730
pachtopbrengst grondexpl.(Streek,Gr.Schakel< Hoge Haansberg) 49.247

562.982

3.3 3.313.000 5.421.230

Deze post bestaat voornamelijk uit opbrengsten uit verkopen. Voor 2012 kan ter zake het volgend overzicht
worden samengesteld:

Exploitatie
Nobelaerpad
Schoenmakershoek Oost

Spoorzone
Herstructureren bedrijventerreinen
Complex panden
Verspreide percelen

categorie
woon-/werklocatie
woningbouw
doorverkoop best.bebouwing
bijz.bebouwing-school
bedrijventerrein
doorverkoop best.bebouwing
reststroken Geerk./Bar.str

m2

1.149

5.592

6.000

3.970

1.108

opbrengst
1.050.000

1.489.171

1.100.000

720.000

436.700

377.000

248.359

5.421.230
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Ter zake werden alleen de opbrengsten Schoenmakershoek Oost en Spoorzone begroot.

3.4 EM PlEMSTEÎ a 0 660.243

Deze post heeft betrekking op aan derden doorberekende kosten wegens geleverde diensten of verrichte
werkzaamheden. De in 2012 verantwoorde opbrengsten betrof voornamelijk een ontvangen bijdrage in de
kosten woon- en bouwrijpmaken ten behoeve van het complex Spoorzone (€650.000).

4.2 INKPMENSOVERDRACHTEN 0

Ontvangen bijdrage in de afbouwkosten van grondexploitatie Trivium.

4.3 0 -/. 111.659

Onder deze post zijn opgenomen de ontvangen subsidies of bijdragen van overheid, marktpartijen of andere
bronnen in de inrichtlngskosten van de verschillende complexen van het grondbedrijf alsmede de aan derden in
rekening gebrachte bijdragen in de exploitatiekosten voornamelijk verband houdend met de aanleg van riolering,
Inritten en andere bijdragen op basis van overeenkomsten.

Verdeling naar aard van de baten levert het volgende beeld op:

corr.op verantwoording 2011 inz. bijdrage Topper Vosdonk Noord -252.779
Provinciaal subsidie in kosten aanpassen 8 bushaltes 100.000
Provincie, afrekening subsidie "stimuleren goedkoop bouwen" 24.200
doorberekende kosten inritten en rioolaansluitingen 11.386
vervallen Waarborgsommen 5.534

-111.659

6.0_ 495.155 74.611

In 2012 werd €74.611 (€51.523 Trivium en €23.088 Binnentuin) ten laste van de daartoe gevormde
voorziening exploitatietekort gebracht. Dit is ca. €421.000 lager dan voorzien. Omdat de mutaties 2012 Hoge
Haansberg, Haansberg Oost en Groene Wig direct ten laste van de reserve Structuurvisie plus werden gebracht
zijn de voor 2012 geraamde onttrekkingen ter zake ad respectievelijk €235.000, €78.000 en €103.000 komen
te vervallen.

§JL__ o

Dit betreft een correctie op de verantwoording van de "Decentralisatie uitkering Topper 2011" (zie ook
inkomsten-eco.cat.4.3).

6.3. TOENAME - /-13.588.340 11.081.483

Dit betreft het overboeken van het jaariijkse mutatiesaldo van de diverse grondexploitaties naar de
balansrekening. Voor deze complexen zijn in 2012 de lasten dus grater geweest dan de baten, hetgeen dus
resulteert in een toename van de boekwaarde.

6.0 MUTATIES FUNCTIE 980 14.411.697 11.061.483

Ter zake zijn de onttrekkingen aan reserves Grondbedrijf verantwoord voortvloeiende uit besluitvorming inzake
grondexploitaties en investeringsprojecten van de algemene dienst, voor 2012 te weten:.
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geraamde gerealiseerde verschil to.v.
onttrekking onttrekking raming

bijdrage reconstructie kruispunt Stat.str. 55.600 0 55.600
saldoregulatie reserves 187.250 71.250 116.000
vorming voorz.exploitatietekorten 7.558.000 5.231.107 2.326.893
bijdragen in herinrichtings- en
aanlegkosten diverse sportparken 4.200.000 3.862.623 337.377
aanpassing Pottenbakkerstraat 750.000 558.082 191.918
investeringen in cultuur 100.000 53.941 46.059
sanering boekwaarde Trivium 944.175 944.175 0
san.boekw.herstructuren bedr.terreinen 63.000 72.474 -9.474
exploitatieresultaat complex "panden" 151.700 145.405 6.295
exploitatieresultaat "verspreide percelen" 152.000 101.878 50.122
aanleg ecologische verbindingszones 249.972 20.548 229.424

14.411.697 11.061.483 3.350.214

De reserve Structuurvisie plus fungeert met betrekking tot reconstructie van het kruispunt Spoorlaan-
Stationsstraat als "achtervang". Eerst pas bij afronding van het project (2013) zal blijken of de geraamde
bijdrage noodzakelijk is.
Als gevolg van het komen te vervallen van de bijdrage van de exploifatie naar rato van het aantal verkochte m2

is ook de de geraamde post "saldoregulatie" reserve bovenwijkse voorzieningen" ten behoeve van de "reserve
Structuurvisie plus" ad €116.000 komen te vervallen.

De post vorming voorziening exploitatietekort is als volgt samengesteld:

ten behoeve van: geraamde gerealiseerde verschil to.v.
onttrekking onttrekking raming

Schoenmakershoek Oost
Trivium
Verspreide bedrijfskavels
Binnentuin
Haansberg Oost
Hoge Haansberg
Groene Wig

0
582.000

566.000

205.000

355.000

4.350.000

1.500.000

260.000

700.000

0

205.000

0

4.066.107

0

-260.000

-118.000

566.000

0

355.000

283.893

1.500.000

7.558.000 5.231.107 2.326.893

Uit het actualiseren van de exploitatieopzetten blijkt dat er voor de plannen Trivium en Schoenmakershoek Oost
extra stortingen nodig zijn.
Omdat de inbreng van de gronden in het nieuw gevormde complex "verspreide bedrijfskavels" niet tegen
opbrengstwaarde maar tegen boekwaarde heeft plaatsgevonden, is de vorming van een verliesvoorziening niet
langer noodzakelijk.
Uit actuele prognoses blijkt dat er voor exploitatie Haansberg Oost geen verliesvoorziening gevormd hoeft te
worden.
De vorming van een voorziening exploitatietekorten voor gebied Hoge Haansberg is lager dan geraamd met
name omdat de sanering/herijking van de boekwaarde van de in dit gebied gelegen locatie voor woningbouw
direct ten laste van de reserve Structuurvisie plus werd gebracht.
De onderhandelingen met de Provincie met betrekking tot gronden Groene Wig bestemd voor de realisatie van

"ruimte voor ruimte" woningen zijn in een vergevorderd stadium. Om die reden hoeft niet langer een
verliesvoorziening te worden gevormd..

Voor de overige posten geldt dat deze rechtstreeks verband houden met de investeringen ter zake.
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