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Geachte leden,
De afgelopen maanden bent u door ons geïnformeerd over de noodzaak om te komen tot een balanssanering als
onderdeel van de jaarstukken 2014. In het raadsvoorstel RVB15-0004 jaarafsluiting grondbedrijf ultimo 2014 is deze
balanssanering nader uitgewerkt. Op 23 april aanstaande neemt u een besluit over dit raadsvoorstel.
Op 7 april is in de auditcommissie het raadsvoorstel voor het onderdeel balanssanering aan de orde geweest. Daar is
afgesproken, gegeven de complexiteit en het belang van het voorstel, om de gemeenteraad middels deze briefte
informeren over de gevolgen van de balanssanering voor de exploitatie. De exploitatiegevolgen van de balanssanering
maken onderdeel uit van de bezuinigingsopgave bij het Beleidskader 2016 en dan onderdeel van de besluitvorming door
de gemeenteraad.
Op pagina 13 en 14 van het voornoemde raadsvoorstel staat het onderdeel balanssanering uitgebreid toegelicht.
De balanssanering en exploitatie dienen in samenhang tot elkaar te worden bezien. Door balanssanering van de
"grondexploitaties in brede zin" heeft de algemene reserve de bodem bereikt. Om voldoende weerstand te kunnen
bieden tegen risico's is aanvulling van deze algemene reserve noodzakelijk. Daarom wordt voorgesteld om de algemene
reserve aan te vullen met de volledige kapitaallastenreserve, een deel van de algemene investeringsreserve en een deel
van de reserve Stedelijke Vernieuwing.
Door het aanvullen van de algemene reserve door deze (bestemmings)reserves ontstaat een structureel tekort in de
exploitatie van grofweg 3,5 min. Dit bedrag is inclusief het rente-effect door het per saldo lager worden van de reserves
(rente-effect circa 1,1 min).
Het structurele tekort als gevolg van de balanssanering maakt onderdeel uit van de 5 tot 7 miljoen bezuinigingen als
onderdeel van het Beleidskader 2016.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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