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Agendapunt
Portefeuillehouder(s)
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Afdelingshoofd(en)
Besluit
De raad van de gemeente Medemblik,
gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik
d.d. 5 april 2018;
gelet op het Besluit Begroten en Verantwoorden ;
overwegende dat in de nota Grondbeleid 2014 is aangegeven dat het College de raad meer
informatie verschaft dan het wettelijk minimum in de paragraaf grondbeleid bij de jaarrekening en
voorstellen uit de nota door uw raad laat vaststellen;

besluit
Vast te stellen de risicoscan grondbedrijf voor de jaarrekening 2017

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden
op 7 juni 2018.

De griffier,

De voorzitter,
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Ter besluitvorming
Onderwerp
Risicoscan grondbedrijf voor de jaarrekening 2017

Aanleiding
Jaarlijks verzorgen wij bij de jaarrekening een risicoscan van het grondbedrijf. De rapportage aan
de raad bieden wij ter vaststelling aan. De rapportage bevat het resultaat op de grondexploitaties
(grexen) met een toelichting daarop, scenarioberekeningen, een overzicht van de risico,s en een
verkeerslichtrapportage waarin de financiële status van de grexen in één oogopslag te zien zijn. Ook
daar geven wij nog verder een toelichting op.

Voorstel
1. Vast te stellen de risicoscan grondbedrijf bij de jaarrekening 2017.

Beoogd resultaat
De raad inzicht te verschaffen in de resultaten van de grondexploitatie en de bijbehorende risico’s
bij deze bedrijfsmatige activiteit

Argumenten
1.1 In de nota grondbeleid 2014 geven wij aan dat wij voorstellen uit de risicoscan door uw
raad laten vaststellen.
1.2 In paragraaf 5.4 van de nota grondbeleid geven wij aan dat wij de raad uitgebreider
informeren dan het wettelijk minimum in de paragraaf grondbeleid bij de jaarrekening.

Kanttekeningen
1. De accountantscontrole is nog niet afgerond ten tijde van het aanbieden van dit voorstel.
Als wij de accountantscontrole afwachten dan zijn we te laat met het aanbieden van de
risicoscan aan de raad.

Financiën
In 2017 namen wij weer winsten en troffen en verminderden wij voorzieningen. Het positieve
resultaat is als volgt weer te geven.
Per saldo verliesneming/afname van de voorzieningen
Winstneming

94

Totaal resultaat

334

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing

Communicatie
Niet van toepassing
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Bijlagen
DOC 18-066609 Risicoscan grondbedrijf bij de jaarrekening 2017.

Commissie

Behandeld in de raadsbrede commissie d.d. 24 mei 2018.
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