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De grondexploitaties (hierna: grexen) in het grondbedrijf worden tweemaal per jaar herzien. In juni ten behoeve 

van de begroting van het daarop volgende jaar, en in november / december ten behoeve van de jaarrekening.  

De herziening van de grexen van december is gereed en door het college vastgesteld. De uitkomst van deze 

herziening wordt verwerkt in de jaarrekening 2014. Omdat het nog geruime tijd zal duren voordat de 

jaarrekening aan u wordt gepresenteerd, verstrekken wij u deze raadsinformatie over de herziening. 

Voor de verschillende grexen wordt hieronder kort toegelicht wat de grootste wijzigingen zijn die ook van 

invloed zijn op het eindresultaat. 

 

Algemeen 

De vorige herziening is door ons college vastgesteld op 8 juli 2014. U heeft daarover raadsinformatie 

ontvangen. Ten opzichte van de herziening van november 2013 waren er toen slechts geringe wijzigingen. 

De herziening van november 2013 (door de raad vastgesteld op 11 maart 2014) was ingrijpender. Voor zowel 

Boschkens alsook Heisteeg zijn daarbij destijds voorzieningen getroffen om de te verwachten 

exploitatieverliezen op te vangen. 

 

Sinds de wijziging van juli 2014 hebben zich geen ingrijpende wijzigingen voorgedaan. Dit betekent dat ook nu 

het resultaat van de grondexploitaties niet veel is gewijzigd. 

 

Vier kwartieren III 

Door het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Van der Weegen in 2011 voor de ontwikkeling van 

het project, zijn de risico's voor de gemeente sterk verminderd en is het negatieve eindresultaat redelijk 

gestabiliseerd. Sinds de vorige herziening in juli 2014 is er weinig veranderd aan de stand van zaken rondom het 

project. Wel is met Van der Weegen overeengekomen dat ze twee jaar extra de tijd krijgen om de resterende 

kavels af te nemen. De ontwikkelaar betaalt daar een rentevergoeding van 4 % per jaar voor. In de 

grondexploitatie wordt daarom uitgegaan van een einddatum van 1 november 2016.  

 

In juli 2014 was het resultaat van de grex op eindwaarde € 647.000,00 negatief per 31-12-2014. Dit 

resultaat is gelijk gebleven, maar nu op eindwaarde 31-12-2016. Op netto contante waarde per 1 januari 2014 

bedraagt het saldo € 575.000,00 negatief. Het nominale saldo is verbeterd met circa € 47.000,00. 



Dit komt omdat de hoogte van de plankosten en de post onvoorzien is verlaagd. De resterende raming inzake 

plankosten is voldoende om het huidige kostenniveau tot en met 2016 te kunnen handhaven. De rentelasten zijn 

toegenomen door de langere looptijd van twee jaar.  

In 2011 heeft de raad een voorziening getroffen ter hoogte van € 655.000,00. Deze voorziening is toereikend. 

 

Frankische Driehoek / Fonkelsteen 

Op 20 december 2013 heeft u een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de vereniging Fonkelsteen. 

Gelijktijdig zijn de koopcontracten van 24 kavels ondertekend. De consequenties daarvan zijn in de vorige 

herziening verwerkt. De bouwwerkzaamheden op alle 24 kavels zijn gestart.  

De werkzaamheden voor het bouwrijp maken zijn door de gemeente aanbesteed. Het bouwrijp maken is 

uitgevoerd. De aanbesteding is lager dan de raming. Toch is het, gelet op de stand van zaken van de uitvoering, 

nog te vroeg om dit al in de grondexploitatie te verwerken. Zodra de bouw gereed is wordt begonnen met het 

woonrijp maken. 

 

Zoals bekend is, is de exploitatie van het deelgebied Frankische Driehoek administratief afgesloten. 

De herziening betreft enkel aanpassing van de rente in 2014. In de exploitatie was rekening gehouden met een 

rekenrente van 4%. Voor 2014 wordt rekentechnisch een lagere rente aangehouden, namelijk 2,5%.  

Het totale positieve resultaat bedraagt nu € 79.646,00 hetgeen € 30.409,00 hoger is en dus veroorzaakt 

wordt door de lagere rente in 2014. 

 

Boschkens 

Bij de herziening van de grondexploitatie van Boschkens van eind 2013 zijn de bakens verzet en enkele 

rigoureuze keuzes gemaakt. Deze keuzes hadden zowel positieve als negatieve effecten op het resultaat van de 

totale grondexploitatie. Alle wijzigingen tezamen hebben geleid tot een negatief resultaat op eindwaarde per 31-

12-2022 van € 231.900.00. Vanwege dit negatief resultaat heeft de raad in maart 2014 een voorziening 

getroffen van € 232.000,00. 

De laatst vastgestelde grex van 8 juli 2014 gaf nauwelijks wijzigingen ten opzichte van die van eind 2013. 

Het saldo op eindwaarde was toen € 230.793,00 negatief. In contante waarde is dat € 162.174,00 negatief. 

 

Ook nu weer is het resultaat in de grondexploitatie grofweg gelijk gebleven ten opzichte van de vorige 

actualisatie. Het saldo op eindwaarde is nu € 214.017,00 negatief. In contante waarde is dat € 150.385,00 

negatief. Dit is te verklaren door lager geraamde kosten voor het bouw-en woonrijp maken.  

De getroffen voorziening is toereikend. 

 

Heisteeg 

Eind 2012 zijn de gemeentelijke kavels voor het project Heisteeg in verkoop gegaan. Er is een makelaarskantoor 

ingeschakeld om de verkoop te stimuleren en een grotere regio te bereiken. 5 van de 16 kavels zijn verkocht. In 

de grex is de uitgifte van de kavels voorzien over de periode 2014 t/m 2018. Dat wordt nog steeds haalbaar 

geacht. 

Met ontwikkelaar Van Wanrooij is overeenstemming bereikt. Van Wanrooij is een plan aan het ontwikkelen om 

tweekappers te bouwen in Heisteeg. In de eerste helft van 2015 komen er waarschijnlijk 5 tweekappers (10 

woningen) in verkoop. In de grondexploitatie is de geprognotiseerde verkoopperiode verschoven van 2014 t/m 

2016 naar 2015 t/m 2018. 

 

Het saldo van de grondexploitatie op einddatum 31 december 2018 bedroeg in juli 2014 circa € 34.000,00 

negatief. Thans bedraagt het saldo op einddatum 31 december 2018 circa € 5.700,00 positief. Dit saldo 

bestaat uit de kosten en opbrengsten vermeerderd met de kosten- en opbrengstenstijging en de rente. De Netto 

Contante Waarde op 1 januari 2014 is circa € 4.700,00 positief. 



 

De reden voor dit positief resultaat is de volgende. Uw raad heeft in uw vergadering van 8 juli 2014 besloten 

om gemeentelijke gronden op de hoek Tijvoortsebaan / Turnhoutsebaan te verkopen aan Vromans / Karwei. 

Deze verkoop heeft een positief effect op de grondexploitatie van Heisteeg. In de vorige nieuwsbrief is dit al 

aangegeven. Deze positieve consequenties voor de grondexploitatie van Heisteeg zijn grotendeels in deze 

herziening verwerkt. 

Uw raad heeft een voorziening getroffen van € 37.000,00. De getroffen voorziening is thans niet meer nodig 

omdat de grondexploitatie een positief resultaat laat zien. Deze voorziening valt daarom vrij. Dit zal in de 

jaarrekening worden verwerkt. 

 

Risico's grondexploitaties 

Voor de herziening van de grexen zijn wederom alle aanwezige risico's in beeld gebracht. Ten behoeve van deze 

herziening is beoordeeld of de risico's nog aanwezig zijn, of dat alle aannames nog juist zijn en of er nog nieuwe 

risico's bijgekomen zijn.  

In deze herziening is het totale risicoprofiel € 1.408.275,00. Hierbij gaat het om risico's waarbij de kans dat ze 

zich voordoen, kleiner is dan 50%. Alle risico's met een kans groter dan 50% zijn immers al meegenomen in de 

grondexploitatie van het betreffende project.  

 

De totale som van de risico's in relatie tot het aanwezige weerstandsvermogen voldoet aan de eisen die 

daaraan door de nota Weerstandsvermogen en risicomanagement worden gesteld. De ratio is 1.96 en moet 

volgens de nota Weerstandsvermogen en risicomanagement minimaal 1,0 - 1,4 zijn. 

 

 

 

 


