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1315344

Aantrekkelijke Aanpassingen 1e herziening Het college besluit:
stad
2021 grondexploitaties
a. de aangepaste 1e herziening 2021 van de grondexploitaties vast te stellen;
b. de raad voor te stellen om:
1. in te stemmen met de 1e herziening 2021 van de grondexploitaties;
2. de parameters vast te stellen zoals in deze nota zijn opgenomen;
3. conform de richtlijn van de BBV 2019 voor de volgende plannen de looptijd vast te stellen op meer dan 10 jaar:
- Souburg-Noord: looptijd tot en met 2031 in scenario laag;
- bedrijventerrein Souburg fase 2: looptijd tot en met 2031 in scenario midden en laag;
4. de verliesvoorziening met € 2,3 mln. te verhogen naar € 118,6 mln.;
5. de risicoreservering met € 8,5 mln. te verlagen naar € 24,2 mln.;
6. voor de plannen Claverveld, Beatrixlaan, Lammerenburg III en Kenniswerf fase 4 een tussentijdse winstneming te
doen van totaal € 0,7 mln.;
7. de plannen Verlengde Bonedijkestraat en Buitenhaven III af te sluiten met een resultaat van € 0,6 mln.;
8. het resultaat van deze herziening, € 7,5 mln., toe te voegen aan het resultaat van de jaarrekening 2020;
9. de programmabegroting 2021 te wijzigen conform dit inhoudelijk besluit.

1314830

Bestuur

Jaarrekening 2020

Het college besluit:
1. tot het vaststellen van de jaarrekening 2020 na verwerking accountantscontrole en deze jaarrekening ter beschikking te stellen aan de accountant voor een kwaliteitsreview en de Raadscommissie Planning & Control;
2. kennis te nemen van het concept accountantsverslag;
3. de aanbiedingsbrieven (nog op te stellen) na vaststelling van de jaarstukken 2020 door de Raad, voor het ministerie
van BZK en de Provincie met de jaarstukken 2020 te sturen. De aanbiedingsbrieven zullen ter ondertekening worden aangeboden aan de gemeentesecretaris en burgemeester;
4. de bevestiging bij de jaarrekening voor de accountant (nog te ontvangen). Dit betreft een standaard bijlage, waarin
in het College en de directie instemt dat alle informatie volledig en in alle eerlijkheid is versterkt. Deze bevestiging
zal ter ondertekening worden aangeboden aan de gemeentesecretaris en burgemeester.
5. de raad voor te stellen:
1. tot het vaststellen van de jaarrekening 2020 inclusief controleverklaring;
2. kennis te nemen van het accountantsverslag 2020;
3. een bedrag van € 5.742.650 als resultaatbestemming aan te merken en dit ten laste van de algemene reserve te
brengen;
4. na vaststelling de jaarstukken 2020 door de raad, de jaarstukken bij het CBS en de Provincie in te dienen;
5. de begroting 2021 aan te passen conform de begrotingswijziging 'bestemming resultaat jaarrekening 2020;
6. het overzicht aangenomen moties vreemd aan de orde van de dag vast te stellen.

