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Voorgesteld besluit

Na kennis te hebben genomen van bijlage 2, bijlage 3 (geheim) en
bijlage 4 (geheim):
A. in te stemmen met:
1. de prognose 2018 en het daarin geformuleerde (financiële) beleid van het
Grondbedrijf en kennis te nemen van de hiermee samenhangende
vermogenspositie Grondbedrijf per 31 december 2017, te weten (afgerond)
€ 33,03 miljoen POSITIEF;
2. de voorstellen in de Prognose Grondbedrijf 2018:
Vermogenspositie Grondbedrijf:

Voorstel 3.4.1: Het vaststellen van de jaarschijven 2018 conform
bijgevoegde begrotingswijziging en de jaarschijven 20192023 van alle grondexploitaties zoals zijn opgenomen in de
Prognose Grondbedrijf 2018 te verwerken bij het opstellen
van de meerjarenbegroting van het programma Ruimtelijke
Ordening en Wonen;
B. de met dit voorstel corresponderende begrotingswijziging 218006 vast te stellen
en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen;
C. de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de haalbaarheidsberekeningen
van de strategische grondvoorraad;
en de opgelegde geheimhouding ten aanzien van bijlage 3 "Risico's individuele
projecten, Prognose 2018 en bijlage 4 "Toelichting op projecten per 31-12-2017" te
bekrachtigen.
Samenvatting

De vermogenspositie van het grondbedrijf laat ten opzichte van de voorlopige
Prognose 2018 een verdere verslechtering zien.
De vermogenspositie bedraagt op dit moment € 33,03 miljoen POSITIEF. Dit
betekent dat het totaal aan verwachte inkomsten meer is dan het totaal aan
verwachte risico's. Dit neemt niet weg dat op het moment dat risico's zich
daadwerkelijk voordoen, deze ook niet kunnen worden opgevangen vanuit de
algemene reserve grondbedrijf. Dit komt omdat veel van de verwachte inkomsten
in de verre toekomst liggen.
Het is van belang om kritisch te blijven sturen op de portefeuille van het
grondbedrijf. Door het wegvallen van de structurele inkomsten op de reserve uit de
erfpachtexploitatie, zal deze nog maar beperkt aangroeien. De huidige stand biedt
slechts zeer beperkt ruimte voor het opvangen van schommelingen in de
projectsaldi.
Dit vraagt extra aandacht voor sturing en projectbeheersing gezien de opgave waar
Dordrecht voor staat. De groeiambitie in combinatie met de wens om deze
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binnenstedelijk te realiseren, zorgt vooreen complexe (financiële) opgave. De
verwachting is dat de investeringen bij deze opgave niet alleen kunnen worden
gedekt uit de opbrengsten van gronduitgifte. Bijdragen van derden en andere
dekkingsbronnen zullen nodig zijn om projecten financieel sluitend te krijgen.
Inleiding

Met de prognose grondbedrijf informeren wij u in het kader van de planning en
control cyclus op verzoek van uw raad twee keer per jaar over de ontwikkeling van
de financiële positie van het Grondbedrijf. Dit gebeurt direct na voorgaande
jaarrekening en voorafgaand aan de behandeling van de komende jaarrekening met
de voorlopige prognose. Dit jaar wordt de definitieve prognose voorafgaand aan de
jaarrekening behandeld.
De Prognose is de financiële vertaling van de portefeuille van het grondbedrijf
vertaald in de vermogenspositie. Het grondbedrijf kent op dit moment 22 actieve
grondexploitaties en zijn er 10 nieuwe ontwikkelingen in voorbereiding. Een aantal
daarvan hebben betrekking op de strategische grondvoorraad. In totaal bestaat
deze uit 13 complexen.
Bij de Kadernota 2018 heeft uw raad besluiten genomen die van invloed zijn op de
financiële positie van het grondbedrijf en daarmee op de cijfers in deze prognose.
Deze zijn nog niet verwerkt omdat de wijzigingen ingaan per 01-01-2018 en deze
prognose is opgesteld op basis van de jaarrekening 2017 per 31-12-2017.
In grote lijnen komt het neer op het gedeeltelijk opheffen van het gesloten systeem
van het grondbedrijf. De resultaten uit de exploitatie van de gemeentelijke
eigendommen, waaronder de erfpachtexploitatie, worden jaarlijks structureel ten
bate worden gebracht van de concernexploitatie. Dit betekent dat de aangroei van
de reserve grondbedrijf jaarlijks € 2,5 miljoen lager wordt en dat de
vermogenspositie met € 24 miljoen afneemt. Daarmee ontstaat structureel minder
ruimte voor het opvangen van risico's en andere tegenvallers binnen de portefeuille
van het grondbedrijf.
Daarnaast heeft uw raad het besluit genomen om de verliesvoorzieningen voor de
tekorten van de projecten te gaan waarderen op eindwaarde. Dit leidt tot een
eenmalige extra onttrekking aan de reserves. Deze onttrekking is verwerkt in de
begroting 2018. Wel ontstaat op basis van actuele stand van de
verliesvoorzieningen een saldo op de begroting.
Uitkomsten voorlopige prognose
In de voorlopige prognose waren al een aantal besluiten rondom inzake een aantal
projecten verwerkt met betrekking tot verlenging van looptijden en ten behoeve
van het beschikbaar stellen van voorbereidingskredieten. In deze prognose zijn op
basis van de jaarrekening een aantal verdere verslechteringen verwerkt. Deze
hebben met name betrekking op de projecten Leerpark en Stadswerven en een
administratieve aanpassing van de waardering van de toekomstige projecten met
betrekking tot de strategische grondvoorraad.
Het voorbereidingskrediet dat was aangevraagd voor de ontwikkeling van de locatie
De Sitterstraat is voor de uitgifte niet noodzakelijk. De grond wordt zonder verdere
activiteiten van de gemeente verkocht aan Gemiva.
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Meerjarig verloop reserve grondbedrijf
Bij de prognose wordt de toekomstige financiële positie van het grondbedrijf in
beeld gebracht. Voor de korte termijn is het van belang om zicht te hebben op het
verloop van de reserve grondbedrijf. Door het wegvallen van de structurele inkomst
op de algemene reserve grondbedrijf per 1 januari 2018, is de mutatie van de
algemene reserve grondbedrijf alleen nog het gevolg van schommelingen in de
projecten. De huidige stand van de algemene reserve biedt geen ruimte voor
dekking van de te verwachten risico's op korte termijn. De verwachting is dat de
reserve zeer beperkt toeneemt de komende jaren.
Nieuwe exploitaties
Bij het opstellen van deze prognose zijn voorstellen in voorbereiding of inmiddels al
aan uw raad voorgelegd ter besluitvorming zoals voor het nieuwe
benzineverkooppunt aan de Laan der VN, Blekersdijk en het Oranjepark. De
gevolgen hiervan op de financiële positie van het grondbedrijf, zijn op dit moment
nog niet duidelijk en zijn nog niet verwerkt in deze prognose.
Groeiambitie
In maart 2017 is de kansenkaart wonen met een raadsinformatiebrief aangeboden
aan de raad en vormt het uitgangspunt voor de kwalitatieve en kwantitatieve
opgave voor woningbouw in de komende decade(s). De kansenkaart
kantoren/bedrijven wordt momenteel uitgewerkt.
De kansenkaart wonen is gevoed door de ambitie van de gemeente met betrekking
tot de woningbouwopgave. Een actief grondbeleid zou per locatie in overweging
genomen kunnen worden om deze opgave mogelijk te maken.
Belangrijke ontwikkelingen in deze ambitie zijn de Spoorzone, met deelprojecten
Laan der Verenigde Naties (BVP Nlijlweg), Spuiboulevard, Stationsgebied,
Gezondheidspark en Leerpark en Amstelwijck. Andere ontwikkelingen die in
voorbereiding zijn betreffen het Oranjepark, Blekersdijk en het scholencluster
Noordendijk. Bij al deze ontwikkelingen heeft de gemeente eigendom en daarmee
hebben deze een financiële impact op het grondbedrijf.
Wij stellen voor om de prognose bij behandeling in de adviescommissie kort te
presenteren waarbij wordt ingegaan op de relatie met de andere
rapportagemomenten zoals de jaarrekening 2017, Kaderbrief 2019, Begroting 2019
en de individuele besluitvormingstrajecten van de projecten.
Bij deze prognose zijn een tweetal bijlagen gevoegd. Wij vragen uw raad de
opgelegde geheimhouding te bekrachtigen. Openbaarheid van de inhoud van deze
stukken weegt niet op tegen de schade die het de onderhandelingspositie van de
gemeente kan toebrengen. De inhoud bevat specifieke informatie over projecten,
prijzen en risico's die daar mee zijn gemoeid.
Doelstelling

Met de inzichten die worden gegeven in de prognose wordt beoogd een helder
kader te schetsen van het geconsolideerde resultaat van de activiteiten binnen het
Grondbedrijf van de gemeente Dordrecht. Op basis van dit inzicht kunnen op
portefeuille- en projectniveau afwegingen worden gemaakt met betrekking tot de
sturing op het resultaat. Hiermee ontstaat een optimale sturing op de ontwikkeling
van het financiële resultaat van het Grondbedrijf waardoor de raad in control is.
Tevens dient deze prognose als basis voor het opstellen van de
meerjarenbegroting.
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Goed risicomanagement en onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen vanuit de
strategische grondvoorraad horen daar bij. Vanuit de projecten zullen, indien daar
aanleiding voor is, voorstellen worden gedaan voor herziening van
projectuitgangspunten waarbij het grondbedrijf vooraf stuurt de optimalisatie van
het resultaat en dit in relatie brengt tot de financiële positie van het grondbedrijf.
De prognose dient ook om de uitgangspunten die horen bij de waardering van deze
strategische grondvoorraad vast te stellen.
Argumenten

Beslispunten A en B: Prognose 2018:
Door in te stemmen met de beslispunten uit de Prognose 2018 draagt u zorg voor
een juiste verwerking van de exploitaties van het grondbedrijf in de begroting en
geeft u het kader mee voor de sturing op de financiële positie van het grondbedrijf.
C. de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de haalbaarheidsberekeningen
van de strategische grondvoorraad:
Het vaststellen van deze uitgangpunten biedt duidelijkheid met betrekking tot
de waardering van de strategische grondvoorraad.
Kanttekeningen en risico's

Aan dit voorstel zijn geen kanttekeningen en risico's verbonden. Effecten van
voorstellen uit de Kadernota 2018 met betrekking tot het (gedeeltelijk) opheffen
van het gesloten systeem voor het grondbedrijf en het waarderen van de
verliesvoorzieningen op eindwaarde, zijn in deze prognose niet verwerkt.
Kosten en dekking

Financiële effecten van herziening van uitgangspunten in projecten, worden via
separate besluitvorming voorgelegd aan uw raad. De financiële effecten van reeds
genomen besluiten zijn in deze Prognose verwerkt. De prognose heeft geen
aanvullende financiële effecten als gevolg van bijstellingen van projectkaders. Wel
wordt de jaarschijf 2018 van alle grondexploitaties aangepast en wordt de
meerjarenbegroting 2019-2023 aangepast op de raming binnen de door de raad
gestelde kaders. Het totaal aan technische wijzigingen is verwerkt in bijgaande
begrotingswijziging.
De beheerlasten van de strategische grondvoorraad (MVA) worden met ingang van
2018 ten laste gebracht van de exploitatie als gevolg van het gedeeltelijk opheffen
van het gesloten systeem. De wijziging van de begroting die dit tot gevolg heeft,
wordt verwerkt bij de Burap 2018 en de meerjarenbegroting 2019.
Duurzaamheid

Niet van toepassing.
Communicatie en inclusief beleid

Voor dit voorstel is geen specifieke communicatie vereist en is geen sprake van
inclusief beleid.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Op dit moment wordt gewerkt aan voorstellen voor herzieningen en openen van
nieuwe grondexploitaties. De effecten hiervan worden verwerkt bij de voorlopige
prognose 2019. Ditzelfde geldt voor de effecten van besluiten bij de
Kaderbrief 2019.
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Vanaf 2016 is de gemeente Dordrecht Vennootschapsbelastingplichtig (VPB). Hierbij
is het van belang of men door de ondernemerspoort gaat. Dit jaar is dat voor
Dordrecht niet het geval. Komende jaren kan dit wel aan de orde zijn, wanneer er
nieuwe winstgevende projecten worden toegevoegd zoals deel 2 van Dordtse Kil IV
of een nieuwe winstgevende exploitatie.
Bijlagen

-

ontwerp besluit;
bijlage 1: Prognose 2018;
bijlage 2: Begrotingswijziging 218006;
bijlage 3: Risico's individuele projecten, Prognose 2018 (geheim).
bijlage 4: Toelichting op projecten per 31-12-2017 (geheim).

Het college van Burgerr

M.M. van der Kraan
secretaris
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