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Voor het opstellen van de begroting worden de grondexploitaties (hierna: grexen) herzien in juni van elk 

boekjaar. Ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening wordt de stand van zaken van de grexen medio 

november van dat boekjaar middels een herziening in beeld gebracht.  

 

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

invloed zijn op het eindresultaat.  

 

Daarnaast is u via eerdere raadsinformatie reeds informatie gegeven over de op handen zijnde 

vennootschapsbelasting en de wijzigingen in verslaggevingsregels voor grondexploitaties. Deze kunnen onder 

andere effect hebben op de looptijd, kostentoerekening, rentetoerekening en de behandeling van NIEGG (Niet In 

Exploitatie Genomen Gronden).   

 

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 gestabiliseerd.  

 

In deze herziening is het eindresultaat van de grex gedaald naar € 632.648,00 negatief per 31-12-2016. De 

raad heeft hiervoor een voorziening getroffen van € 655.000,00. Dit is nog steeds afdoende. 

 

Frankische Driehoek / Fonkelsteen 

De eerste woningen zijn inmiddels opgeleverd. Doordat aan de kostenkant een aantal meevallers zijn 

geconstateerd, heeft dit een positieve uitwerking op het eindresultaat van de grex. De grex kan per 31-12-2015 

worden afgesloten. Uw raad doet dat via het vaststellen van de jaarrekening. 

 

Bij de herziening van juni 2015 bedroeg het positieve resultaat van FDH / Fonkelsteen € 145.619,00 per 31-

12-2015. Bij deze herziening is het positieve resultaat € 194.560,13 per 31-12-2015. Dit bedrag kan worden 

toegevoegd aan de reserve grondbedrijf. 
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Boschkens 

De aantrekkende woningmarkt heeft duidelijk effect op de grondexploitatie van Boschkens. Het afgelopen jaar 

is een aantal bakens verzet: 

- Alle 25 kavels van het project De Boschkamer zijn verkocht. Een groot deel van de gronden is in 2015 

al gepasseerd en betaald, een klein deel volgt in 2016.  

- Met de ontwikkelaar  wordt onderhandeld over de bouw van de zogenaamde muurwoningen, totaal 41, 

in de meest noordelijke fase 6 van Boschkens.  

- Met woonstichting Leystromen is een koopovereenkomst gesloten voor de afname van grond voor 30 

sociale huurwoningen in fase 4. De grond moet uiterlijk in 2016 worden afgenomen. 

- Met Houtepen BV is een koopovereenkomst gesloten voor de afname van gronden in fase 4 voor 11 

koopwoningen. Inmiddels heeft Houtepen de gronden afgenomen, betaald en is gestart met bouwen. 

- BPD en de gemeente hebben een overeenkomst gesloten waarin is bepaald dat BPD in 2015 een groot 

deel van de gronden betaald. Hiermee daalt het risico in de grex Boschkens fors.  

- Het CPO-project in fase 4 is gestart onder de naam Boschrand. Er is een enthousiaste groep leden aan 

de slag met de uitwerking van de plannen. De verwachting is dat in 2016 nadere afspraken kunnen 

worden gemaakt over de grondafname. Het gaat om 33 woningen.  

- Doordat er zoveel inkomsten naar voren worden gehaald ten opzichte van de planning in de grex heeft, 

dit een gunstig effect op de nog te berekenen rentelasten. 

 

De grex van juni 2015 had een eindwaarde van € 2.406.330,00 positief per 31-12-2022. Het eindresultaat 

van de grex wordt met deze aanpassingen bijgesteld naar € €4.550.331,00 positief per 31-12-2022.  

 

Daarnaast hebben we vanuit strategisch oogpunt naar een aantal zaken in de grex Boschkens gekeken, deze 

hebben invloed op het eindresultaat. Dit zijn onder andere: resterende grondopbrengsten, civieltechnische 

kosten, stelposten en planontwikkelingskosten. Daarnaast zijn de afspraken in het kader van de locatie 

Dorenweg (3B), alsmede de ontwikkelingen van de locatie Tilburgseweg (de Bocht), toegevoegd aan de grex. 

Het eindresultaat van de grex kan met deze aanpassingen worden bijgesteld naar € 7.179.000,00 positief per 

31-12-2022. 

 

Heisteeg 

Ook hiervoor geldt dat bij de verkoop van de gemeentelijke kavels merkbaar is dat de woningmarkt aantrekt. Er 

worden weer meer opties verstrekt en in 2015 zijn er nog 5 kavels verkocht. Ook is er een overeenkomst 

gesloten met Van Wanrooij voor de afname van gronden voor de bouw van twee-onder-eenkapwoningen. Van 

Wanrooij heeft het plan om in 2016 te starten met de bouw van deze woningen. 

Het saldo van de grondexploitatie op einddatum 31 december 2018 bedraagt thans circa € 5.177 positief. In 

de vorige herziening was dit nog €925,00.  
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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  € 1.068.275,00. 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.  

 

Conclusie risico's 

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 overheveling van de 

boekwaarde heeft invloed op het resultaat van de berekening. De ratio is 3,03 en moet volgens de nota 

Weerstandsvermogen en risicomanagement minimaal 1,0 - 1,4 zijn.  

 

 

 


