gemeente nieuwkoop afdeling fysieke en maatschappelijke ontwikkeling

raadsbesluit

onderwerp

Actualisatie grondexploitaties
Gelet op gelet op de Gemeentewet

Besluit
1. de geactualiseerde grondexploitatie van De Roerdomp vast te stellen,
overeenkomstig de vertrouwelijk ter inzage gelegde exploitatieberekening (bijlage I);
2. de overige geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen, overeenkomstig de
vertrouwelijk ter inzage gelegde exploitatieberekeningen (bijlage II);
3. de grondexploitatie “GZ – 06 Langeraar West II (Hofstedepark)” te sluiten en een
gedeelte van het bedrag van de exploitatie ad € 135.000,- toe te voegen aan de
Voorziening afgesloten grondexploitaties en het positieve exploitatiesaldo, ad
€ 1.611.792,- toevoegen aan de algemene reserve;
4. inzake de grondexploitatie “GZ – 07 Molenstraat” een bedrag van € 607.000,- te
reserveren om de investeringslasten voor de bouw van het Museum te kunnen
dekken en hiertoe een bestemmingsreserve “Museum” in te stellen met jaarlijkse
rentebijschrijving (5%) en voorts deze investering met economisch nut te activeren en
een krediet beschikbaar te stellen ten bedrage van € 607.000, (rente 5%, lineaire
afschrijving 40 jaar);
5. de huidige voorziening Vereveningsfonds grondexploitaties als gevolg van de
actualisatie van de grondexploitaties met € 741.311,- aan te vullen tot € 4.482.297,en deze aanvulling te onttrekken uit de Algemene Reserve;
6. het politiebureau aan de Achterweg te Nieuwkoop te activeren, c.q. op te nemen in
het zogenaamde “GZ – 22 Beheercomplex” en de verkrijgingwaarde, ad € 505.000,op te nemen als boekwaarde;
7. in verband met de financiële consequenties van de hiervoor genoemde mutaties de
bijgesloten begrotingswijziging vast te stellen;
8. de provincie te verzoeken –vanwege het preventieve toezicht– machtiging te verlenen
tot het doen van de in de begrotingswijziging opgenomen uitgaven;
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9. in te stemmen met de actualisatie van het zogenaamde Beheercomplex bij de
eerstvolgende actualisatieronde over een half jaar.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 17 juli 2008, nummer
*******
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voorzitter

