AMENDEMENT
Onderwerp: Jaarrekening 2017 Gemeente Langedijk
Ingediend door: GroenLinks,
De raad van de gemeente Langedijk, in de vergadering bijeen op 10 juli 2018
Gelezen het raadsvoorstel

Constaterende dat:
A. In het raadsvoorstel o.a. wordt voorgesteld:

1. de herziene grondexploitaties vast te stellen;
3. het gerealiseerde positief resultaat van de Jaarstukken 2017 vast te stellen op
€1.408.594,47;
5. in te stemmen met het toevoegen van het saldo vrijval verliesvoorzieningen
xxxxgrondexploitaties ad € 475.000,-- aan de reserve Bouwgrondexploitatie;

B. In de nota Grondbeleid dd februari 2017 wordt aangegeven dat:

1. 8.2 Beleidsuitgangspunten
▪ Winst wordt genomen bij afsluiting van de grondexploitatie (geheel of gedeeltelijk).
Onder voorwaarden kan tussentijds winst worden genomen.
▪ Voor een geprognosticeerd verlies van een grondexploitatie wordt direct een
voorziening ter grootte van het verwachte resultaat op contante waarde in het
betreffende boekjaar genomen. Deze voorziening komt ten laste van de Reserve
Bouwgrondexploitaties.
2. 8.4 Reserves
▪ De risico’s op de grondexploitaties worden binnen de gemeente Langedijk afgedekt
binnen de reserve Bouwgrondexploitaties.
3. 8.4.1 Reserve bouwgrondexploitaties
▪ De voeding van de reserve vindt plaats vanuit voordelige saldi bij het afsluiten van
een grondexploitatie dan wel tussentijdse winstnemingen uit grondexploitaties (met
inachtneming van het voorzichtigheidsprincipe). Bij een tekort in de reserve
bouwgrondexploitatie wordt aangevuld vanuit de Algemene Reserve.

C. Over de vrijval van verliesvoorzieningen in de nota Grondbeleid 2017 niets wordt opgemerkt.
D. Bij het vaststellen van de Programmabegroting 2015 in november 2014 besloten is om de

kosten voor riolering uit de grondexploitaties te halen, deze te activeren als materiële vaste
activa en de kapitaallasten te dekken uit de rioolheffing.

E. Bij de eindejaarsrapportage 2014 € 4.416.000 toegevoegd is als verliesvoorziening aan de
reserve grondexploitaties.

Overwegende dat:
A. de risico’s op de grondexploitaties binnen de gemeente Langedijk in hoge mate zijn afgedekt
door de voeding van de reserve Grondexploitaties vanuit de (Algemene) Reserve van de
gemeente Langedijk en niet vanuit de Reserve Bouwgrondexploitaties.

B. De vrijval verliesvoorzieningen grondexploitaties ad € 475.000,-- direct verband houdt met de
dotatie in 2014 ad € 4.416.000,

C. het saldo van de reserve Grondexploitaties ruimschoots voldoet aan de gestelde
randvoorwaarden zoals verwoord in de nota Grondbeleid 2017
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Besluit:
het gevraagde besluit in het raadsvoorstel te wijzigen van;
1. de herziene grondexploitaties vast te stellen;
2. in te stemmen met een aanvullende onttrekking aan de reserve Sociaal Domein van €
322.738,-- ter dekking van het zgn. vierkant Sociaal Domein;
3. het gerealiseerde positief resultaat van de Jaarstukken 2017 vast te stellen op
€b1.408.594,47;
4. in te stemmen met het toevoegen van de winstneming van de grondexploitatie “Sint Maarten”
ad € 361.000,-- aan de reserve Bouwgrondexploitatie;
5. in te stemmen met het toevoegen van het saldo vrijval verliesvoorzieningen grondexploitaties
ad € 475.000,-- aan de reserve Bouwgrondexploitatie;
6. in te stemmen om het restant van het positieve resultaat van € 572.594,47 toe te voegen aan
de Algemene Reserve;
7. het Jaarverslag en de Jaarrekening 2017 vast te stellen, rekening houdend met de artikelen
197 en 213 van de Gemeentewet.
In:
1. de herziene grondexploitaties vast te stellen;
2. in te stemmen met een aanvullende onttrekking aan de reserve Sociaal Domein van €
322.738,-- ter dekking van het zgn. vierkant Sociaal Domein;
3. het gerealiseerde positief resultaat van de Jaarstukken 2017 vast te stellen op € 1.408.594,47;
4. in te stemmen met het toevoegen van de winstneming van de grondexploitatie “Sint Maarten”
ad € 361.000,-- aan de reserve Bouwgrondexploitatie;
5. het positieve resultaat van € 1.047.594,47 toe te voegen aan de Algemene Reserve;
6. het Jaarverslag en de Jaarrekening 2017 vast te stellen, rekening houdend met de artikelen
197 en 213 van de Gemeentewet.
Gaat over tot de orde van de dag,

Ingediend door:
Dorpsbelang Langedijk
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