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Hierbij bieden wij u de 4e kwartaalrapportage 2017 aan. Het doel van deze rapportage is om inzicht te
geven in de volgende onderdelen:

■ Hoofdstuk 2: Afwijkingen op hoofdlijnen
In dit hoofdstuk worden de financiële afwijkingen (> € 100.000) en significante beleidsmatige afwijkingen
gepresenteerd.

■ Hoofdstuk 3: Frictiekostenbudget
De mutaties op het frictiekostenbudget van het 4e kwartaal 2017 worden in dit hoofdstuk toegelicht.

■ Hoofdstuk 4: Personeelsoverzicht
In dit hoofdstuk wordt per kwartaal inzicht gegeven in het aantal FTE, de loonsom (personeel en inhuur)
en het ziekteverzuimpercentage.

■ Hoofdstuk 5: bezuinigingsmonitor
In dit hoofdstuk staat de voortgang van de bezuinigingsmonitor.

■ Hoofdstuk 6: grondexploitaties
In dit hoofdstuk staat de afwijkingenrapportage van de grondexploitaties.



2. AFWIJKINGEN OP HOOFDLIJNEN

3

2.1 Financiële afwijkingen

Het opstellen van de 4e kwartaalrapportage 2017 en de jaarrekening 2017 lopen separaat aan elkaar.
Ten tijde van het opstellen van deze rapportage is de jaarrekening 2017 nog niet gereed en de financiële
administratie 2017 nog niet afgesloten. Dit overzicht is gebaseerd op de gegevens per 15 januari 2018.

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de materiële financiële mutaties groter dan € 100.000 (meevallers
en tegenvallers) ten opzichte van de Programmabegroting 2017. In deze rapportage wordt geen inschatting
van het verwachte rekeningresultaat over 2017 gegeven.

Sociaal Domein
In deze kwartaalrapportage zijn de grootste afwijkingen binnen de begroting Sociaal Domein opgenomen
ten opzichte van de herijking uit het 3e kwartaal 2017.

Budgetoverheveling
Het college heeft 2 budgetten aangemerkt als budgetoverheveling. Deze staan in onderstaand schema bij de
voordelen vermeld. Via de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2017 worden deze bedragen (in totaal
€ 347.000), na goedkeuring door de raad, overgeheveld naar 2018.

Omschrijving Progr. 2017 2018 2019 2020 I / S *

bedragen x € 1.000

Voordelen

1 Porthos 2 124 - - - I

Toevoeging aan de reserve Sociaal Domein -124 I

2 Participatieverklaringstraject (budgetoverheveling) 1 147 - - - I

3 Omgevingswet 4 184 - - - I

4 Sloebrug (budgetoverheveling) 6 200 - - - I

5 Onvoorzien onvoorzien 200 - - - I

6 Openbaar groen 6 400 - - - I

7 Frictiekostenbudget diversen 5.054 - - - I

Totaal voordelen 6.185 - - -

Nadelen

8 Strand 10 121 - - - I

9 Jeugd 2 945 - - - I

Dekking vanuit reserve Sociaal Domein -945 - - - I

Totaal nadelen 121 - - -

TOTAAL RESULTAAT 4e
KWARTAALRAPPORTAGE 2017

6.064 - - -

Toelichting meevallers / tegenvallers:

1. Porthos
Porthos heeft eind december 2017 de rapportage over het tweede en derde kwartaal 2017 aan de
gemeenten aangeboden. De gegevens over het vierde kwartaal zijn nog niet beschikbaar. Deze worden
maart/april 2018 verwacht met de jaarrekening en het jaarverslag.
Financieel gezien wordt in de rapportage de verwachting uitgesproken dat het jaar 2017 positief kan
worden afgesloten. Het te verwachten positieve effect voor de gemeente Vlissingen is ruim € 124.000.
Het uiteindelijke definitieve effect vanuit de jaarrapportage 2017 van Porthos vloeit terug in de reserve
Sociaal Domein. De verwerking hiervan vindt plaats via de jaarrekening 2017. Daarmee blijft het bedrag
van het definitieve overschot beschikbaar voor inzet binnen het sociaal domein.
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2. Participatieverklaringstraject (budgetoverheveling)
Het participatieverklaringstraject is een onderdeel van de verplichte inburgering. Op 20 juni 2017 is
de wetswijziging aangenomen. Het participatietraject is vanaf deze datum een verplicht onderdeel
van de maatschappelijke begeleiding die de gemeenten aan vergunninghouders moeten geven. Het
traject geldt met terugwerkende kracht voor alle gehuisveste statushouders na 1 januari 2016. Om de
participatieverklaringstrajecten voor de in 2017 gehuisveste statushouders te kunnen betalen, zijn de in
2017 betaalde middelen van het COA in 2018 nodig.
Deze budgetoverheveling maakt onderdeel uit van het raadsvoorstel van de jaarrekening 2017. Deze
budgetoverheveling is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder (artikel 12 traject).

3. Omgevingswet
Als gevolg van de vertraging die is opgetreden bij het aantrekken van een projectleider Omgevingswet,
is vertraging opgelopen met de uitvoering van het Projectvoorstel Implementatie Omgevingswet, zoals
besloten op 18 april 2017. Hierdoor rest binnen het budget Omgevingswet nog € 184.000 in 2017.
Een gedeelte van deze resterende middelen zal alsnog benodigd zijn in 2018 voor de uitvoering van
het Projectvoorstel Implementatie Omgevingswet. In de 1e kwartaalrapportage 2018 volgt een nader
voorstel over de bijstelling van dit budget.

4. Sloebrug (budgetoverheveling)
In 2017 is gestart met het conserveren van de Sloebrug in opdracht van de Provincie Zeeland. Dit werk
bestaat uit drie fasen. Door de weersomstandigheden en het in gebreke blijven van de steigerbouwer
zijn de fasen 1 en 2 vertraagd. Hierdoor zou de uitvoering van fase 3 tot na de pasen uitlopen. Omdat
dit zeer nadelige gevolgen zou hebben voor de beroepsvaart, de cruisevaart en de recreatievaart is de
uitvoering van fase 3 uitgesteld tot 2018. Deze fase wordt in 2018 tijdens de jaarlijkse verlaging van het
peil in het Kanaal door Walcheren uitgevoerd. Deze budgetoverheveling maakt onderdeel uit van het
raadsvoorstel van de jaarrekening 2017. Deze budgetoverheveling is onder voorbehoud van goedkeuring
door de toezichthouder (artikel 12 traject).

5. Onvoorzien
In 2017 is geen gebruik gemaakt van de post onvoorzien.

6. Openbaar Groen
De onderschrijding op openbaar groen, heeft de volgende oorzaken:
Integrale projecten
Het tijdpad tussen voorbereiding en uitvoering van renovatie projecten is in de praktijk vaak langer dan
waar aanvankelijk rekening mee is gehouden. Middelen die “gereserveerd” zijn voor bijdrage vanuit
groen aan renovatie projecten zijn niet benut omdat de planvorming en daardoor ook de uitvoering is
vertraagd ten opzichte van de planning.
Weersomstandigheden
De groenvoorziening is bij uitstek een vakgebied waar de onderhoudskosten per jaar fluctueren door
weersinvloeden, het afgelopen jaar hebben we te maken gehad met een erg droog voorjaar waardoor
minder onderhoud nodig was.
Overig
Waar voorheen de beeldkwaliteit op B niveau werd gehanteerd is de beeldkwaliteit in opdracht van de
gemeenteraad teruggebracht naar C niveau. Hierop is een aanbestedingsvoordeel behaald.

7. Frictiekostenbudget
In 2017 is € 553.000 onttrokken aan het frictiekostenbudget. In hoofdstuk 3 zijn deze mutaties
toegelicht. Het restant op het budget frictiekosten bedraagt afgerond € 5,1 mln.
In het eerste kwartaal 2018 wordt de nota 'Voorziening voor frictiekosten' aan de raad aangeboden. In
deze nota zijn de kosten van de Bibliotheek, de Muziekschool en de Willem III opgenomen. Deze kosten
worden ten laste van het frictiekostenbudget gebracht.
Naast bovenstaande trajecten zijn er momenteel nog andere trajecten voor bezuinigingen in omloop
(o.a. uitvoering Newae-rapport, archief en passend werken) welke naar verwachting ook frictiekosten
met zich mee zullen brengen. De te verwachten frictiekosten hiervoor worden in 2018 in beeld
gebracht, afgestemd met de artikel 12 inspecteur en ter besluitvorming voorgelegd.

8. Strand
Bij de 2 kwartaalrapportage 2017 is gemeld dat de taakstelling € 97.000 bezuinigen op de
strandbewaking in 2017 nog niet daadwerkelijk gerealiseerd kon worden. Weliswaar waren er
bezuinigingen doorgevoerd maar die waren door het wegvallen van de inkomsten van de slaaphuisjes
en strandpaviljoens uiteindelijk niet te behalen. Bij het opstellen van de 4e kwartaalrapportage 2017
is geconstateerd dat de genoemde € 97.000 voor 2017 in aansluiting op de 2e kwartaalrapportage niet
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is afgeraamd. Daarnaast zijn er, in verband met de aankoop van de toren op de strandpost, advocaat-
en notariskosten gemaakt ten bedrage van € 28.000. Ten gevolge hiervan toont het product strand een
tekort van € 124.245.

9. Jeugd
Als het gaat om jeugdhulp speelt een rol dat de PC cyclus van de Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland
(IJZ) altijd achter loopt bij die van individuele gemeenten. Wij moeten op dit moment daarom uitgaan
van de 3e kwartaalrapportage 2017 jeugdhulp die de gemeente Vlissingen eind november 2017 heeft
ontvangen. Het college heeft op basis van eerdere signalen al rekening gehouden met een stijging van
de kosten en een tekort geraamd van € 531.000. Wanneer het in de 3e kwartaalrapportage geschetste
beeld zich in het 4e kwartaal lineair doorzet zal het tekort voor jeugdhulp stijgen naar € 1.476.000.
Het college ziet deze ontwikkeling met bezorgdheid aan en heeft dit reeds met uw raad gedeeld via
een raadsinformatiebrief. Inmiddels worden stappen gezet om met IJZ nader onderzoek te doen naar
de specifieke onderdelen die sinds vorig jaar zijn veranderd en de mogelijke achtergronden daarvan.
Niet vergeten mag worden dat het ons beschikbare rijksbudget 2017 ten opzichte van het jaar 2015
met bijvoorbeeld bijna € 1.500.000 is gekort. Daarnaast speelt een rol dat elk jaar fluctuaties kunnen
optreden, omdat zich toevallig een aantal zware casussen voordoen.



2. AFWIJKINGEN OP HOOFDLIJNEN

6

2.2 Afwijkingen in beleid

Over het 4e kwartaal 2017 zijn er geen significante afwijkingen in beleid te vermelden.
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Het verloop van het budget frictiekosten 2017 is als volgt:

in € 1.000 in € 1.000

Stand per 31 december 2016 5.607

Geclaimde bedragen 2017:

1e kwartaal 2017

Verplichting huur cultuurwerf Oranjestraat 4 (B&W nota 737225) 55

Wegwerken achterstanden DIV (B&W nota 736047) 168

2e kwartaal 2017

Bibliotheek (B&W nota 773188) 266

3e kwartaal 2017

Geen mutaties -

4e kwartaal 2017

Wegwerken achterstand gemeentelijke museale collectie (B&W nota 805883) 60

Juridische bijstand uittreden muziekschool (B&W nota 807222) 4

553

Stand per 4e kwartaalrapportage 2017 5.054

Toelichting
In het 4e kwartaal 2017 is € 63.600 onttrokken aan het frictiekostenbudget:
- Juridische bijstand uittreedsom Muziekschool € 3.600
- Wegwerken achterstand gemeentelijke museale collectie € 60.000

In het eerste kwartaal 2018 wordt de nota 'Voorziening voor frictiekosten' aan de raad aangeboden. In deze
nota zijn de kosten van de Bibliotheek, de Muziekschool en de Willem III opgenomen.

Naast bovenstaande trajecten zijn er momenteel nog andere trajecten voor bezuinigingen in omloop (o.a.
uitvoering Newae-rapport, archief en passend werken) welke naar verwachting ook frictiekosten met zich
mee zullen brengen. De te verwachten frictiekosten hiervoor worden in 2018 in beeld gebracht en ter
besluitvorming voorgelegd.
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1e
kwartaal

2e
kwartaal

3e
kwartaal

4e
kwartaal

bedragen in € 1.000 (31-03-2017) (30-06-2017) (30-09-2017) (31-12-2017) totaal 2017

Aantal personeelsleden: 326 319 305 307

Aantal fte 289,51 282,72 273,03 275,04

Instroom in fte 0,00 0,13 1,10 4,96

Uitstroom in fte 3,05 6,92 10,79 2,95

Vacatureruimte (primaire begroting) 1.396 1.396 1.396 1.396

Inzet resp. toevoeging vacature ruimte -503 -746 -746 -996

Restant beschikbare vacature ruimte 893 650 650 400

Loonsom: werkelijk verloond 4.407 5.358 4.265 5.531 19.561

Loonsom: prognose* 4.545 5.999 4.545 4.519 19.608

Inhuur personeel (excl. Orionis) 421 511 721 643 2.296

Ziekteverzuim % kwartaal 5,37% 2,64% 3,60% 5,07%

Ziekteverzuim % jaar voortschrijdend 4,96% 4,20% 4,18% 5,16%

* De budgetten over de eerste 3 kwartalen zijn exclusief begrotingswijzigingen. Alle begrotingswijzigingen
zijn in het 4e kwartaal 2017 meegenomen in deze kwartaalrapportage.

Algemene toelichting
In bovenstaande cijfers zijn niet meegenomen:
College B&W, Gemeenteraad en Stagiaires.

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn in het overzicht wel de personeelsgegevens van Griffie en
Mobiliteitspool opgenomen aangezien dit een beter inzicht geeft in de totale personeelskosten.

Opmerkingen:
In de in- en uitstroom zijn meegenomen de tijdelijke en structurele deeltijdvermeerderingen.
Vacatureruimte betreft het verschil tussen de begrote formatie in geld en de werkelijke formatie in geld.

De inzet respectievelijk toevoeging vacatureruimte muteert door in- en uitstroom van personeelsleden en
door inzet van begrote vacatureruimte voor inhuur. Dit alles naar het moment van rapportage.

Inhuur
De inhuur voor de gemeente wordt ingezet voor flexibilisering van inzet en kosten en om de sociale ambitie
invulling te geven door personeel van Orionis in te zetten. Door de reorganisatie zijn er in 2017 minder
vacatures ingevuld. Hierdoor is er een hogere inhuur.

Daarnaast huurt de gemeente voornamelijk in, in geval van piekwerkzaamheden (bijvoorbeeld
strandwachten), van de flexibele schil (bijvoorbeeld afvalverwerking en baliewerk), tijdelijke vervanging bij
(langdurige) ziekte en zwangerschap en inzet van specifieke kennis.

De kosten voor de inhuur zijn verspreid binnen de gemeente over de algemene begroting, de
grondexploitaties en de investeringen. De dekking voor de inhuur betreft enerzijds toegewezen posten in de
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algemene begroting, de grondexploitaties, de investeringen en projectgelden en anderzijds inzet van (vrije)
formatieruimte.

Ziekteverzuim
Ziekteverzuim percentage voortschrijdend: Het voortschrijdend jaar is een periode van 4 opeenvolgende
kwartalen.
In elk volgend ‘jaar’ vervalt het eerste kwartaal en wordt een nieuw, vergelijkbaar kwartaal aan de overige
drie kwartalen toegevoegd.
Seizoenseffecten worden hierdoor uitgesloten. Door deze weergave wordt de structurele ontwikkeling van
het verzuim in beeld gebracht.
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4e kwartaal 2017 2017 2018 2019 2020

(X € 1.000) Taak-
stelling

Bezuiniging Restant Taak-
stelling

Bezuini-
ging

Restant Taak-
stelling

Bezuini-
ging

Restant Taak-
stelling

Bezuini-
ging

Restant

tot
2016

2017

Programma 2

Bezuiniging sport -1.020 441 579 - -1.520 652 -868 -1.520 652 -868 -1.520 652 -868

-1.020 441 579 - -1.520 652 -868 -1.520 652 -868 -1.520 652 -868

Programma 3

Actualisatie IHP -100 - 100 - -100 100 - -100 100 - -100 100 -

-100 - 100 - -100 100 - -100 100 - -100 100 -

Programma 9

Bezuiniging Culturele stad -1.400 379 1.021 - -2.100 1.892 -208 -2.800 2.495 -305 -2.800 2.495 -305

-1.400 379 1.021 - -2.100 1.892 -208 -2.800 2.495 -305 -2.800 2.495 -305

Programma 10

Stranden -97 - - -97 -97 - -97 -97 - -97 -97 - -97

-97 - - -97 -97 - -97 -97 - -97 -97 - -97

Programma 11

organisatieontwikkeling -313 - 313 - -313 313 - -313 313 - -313 313 -

bestuur -25 15 - -10 -25 15 -10 -25 15 -10 -25 15 -10

motie organisatiekosten -1.350 214 1.136 - -1.800 1.706 -94 -1.800 1.682 -118 -1.800 1.195 -605

-1.688 229 1.449 -10 -2.138 2.034 -104 -2.138 2.010 -128 -2.138 1.523 -615

Totaal taakstelling bezuiniging -4.305 1.048 3.149 -107 -5.955 4.678 -1.277 -6.655 5.257 -1.398 -6.655 4.770 -1.885
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5.1 Toelichting bezuinigingsmonitor

Gerealiseerde bezuinigingen
1e kwartaal 2017:

Bezuinigingen Sport
Met de uitvoering van de plannen van aanpak is voor 2017 een bezuiniging gerealiseerd door minder inzet van personeel van € 44.000.

Bezuiniging Actualisatie IHP
Met het besluit over de (her)huisvesting van de scholen in Souburg-Zuid is het IHP geactualiseerd en hierbij is de taakstelling van € 100.000 gerealiseerd.

Bezuinigingen Culturele Stad
Onderdeel van de ingediende plannen voor cultuur was een afbouw van de subsidieverstrekkingen met 25% jaarlijks tot nihil in 2019 en een vermindering van de
subsdie aan het Muzeeum. Voor 2017 heeft dit een effect van € 355.000. De afbouw van de verstrekkingen wordt in de volgende jaren verder.

Taakstelling Strand
De invulling van de bezuining voor het strand zal meegenomen worden in de uitwerking met het Waterschap en stichting SSV over het beheer van de stranden.

Bezuiniging Organisatieontwikkeling + motie organisatiekosten
Met het raadsvoorstel 727309 15 % motie; "Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed" is de taakstelling voor een groot gedeelte als niet gerealiseerd
geboekt. Daarnaast zijn op basis van de voortstellen in het werkdocument bij dit raadsvoorstel bezuinigingen gerealiseerd van structureel € 130.000 op
organisatiekosten als verzekeringen, kerstpakketten, opleidingen, abonnementen en catering.

2e kwartaal 2017:
Geen nieuwe bezuinigingen ingevuld.

3e kwartaal 2017:

Bezuinigingen Sport
In dit kwartaal is voor € 104.000 (structureel) bezuiniging op sport gerealiseerd door andere invulling vlissingen in beweging, aframen budget zwembad en aframen
budget sportstimulering naar benodigd.

Daarnaast is de niet behaalde bezuiniging van € 431.920 is als nadeel afgeboekt.
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Bezuinigingen Culturele Stad
De taakstelling voor 2017 op de bezuiniging van de bibliotheek bedroeg voor 2017 € 550.000. Door de overdracht van de activiteiten naar de Zeeuwse Bibliotheek is
(per saldo) een bezuiniging gerealiseerd van € 368.000 in 2017. Voor volgende jaren zijn de taakstellingen van respectievelijk 2018: € 825.000, 2019: € 1.100.000 en
verder gerealiseerd. Door doorlopende contracten en kosten van open houden van het pand Spui worden voor 2017 nog extra kosten gemaakt. Dit geeft een verwacht
nadeel van € 182.000. Dit bedrag wordt gedekt vanuit het frictiebudget.

Daarnaast is de niet behaalde bezuiniging van € 129.000 voor de Muziekschool als nadeel afgeboekt. Tevens is er nog een deel niet gerealiseerde taakstelling voor
Archief van € 13.000 als nadeel afgeboekt.

4e kwartaal 2017:

In het 4e kwartaal heeft geen nieuwe invullingen van bezuinigingen plaatsgevonden.

In januari 2018 is met het raadsvoorstel: Kaders en proces bezuinigingen sport o.b.v. resultaten Newae onderzoek besloten dat de bezuiniging niet direct kan
worden gerealiseerd maar gefaseerd zal plaatsvinden. Dit besluit is niet meegenomen in de 4e kwartaalrapportage 2017 maar zal verwerkt worden in de eerste
kwartaalrapportage 2018.
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Inleiding

In deze 4e kwartaalrapportage 2017 wordt voor de grondexploitaties alleen gerapporteerd op afwijkingen
op de jaarplanning 2017 t.o.v. de 2e herziening 2017. Zie bijlage Grondexploitaties. Bij de eerstvolgende
herziening (1e herziening 2018) zullen deze afwijkingen doorgerekend en ter besluitvorming aan de raad
voorgelegd worden.
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Plan
Loop-

tijd

Voor-
bereidings-

kosten Toelichting
Overige
kosten Toelichting

Op-
breng-

sten Toelichting Saldo Toelichting

Pro-
gramma/
Fasering Toelichting Risico's Toelichting

Majeure projecten

Schelde-
kwartier

2030

Kenniswerf
fase 1

2025

Kenniswerf
fase 2

2025
Uitgifte kavel
tankstation. Zie
1.

Kenniswerf
fase 3

2025

Kenniswerf
fase 4

2025
Uitgifte kavel
loodswezen. Zie
2.

Uitbreidings- en
inbreidingslocaties

Souburg
Noord

2027
Stedenbouwkundig
plan. Zie 3.

Stedenbouwkundig
plan. Zie 3.

Stedenbouwkundig
plan. Zie 3.

Verkoop
bouwgrond fase
1. Zie 3.

Claverveld 2028

Nader
onderzoek
bodemgesteldheid.
Zie 4.

Beatrixlaan 2021
Verkoop
bouwgrond. Zie
5.

Verlengde
Bonedijkestraat

2019

Afhaken
initiatief
woningbouw.
Zie 6.
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Plan
Loop-

tijd

Voor-
bereidings-

kosten Toelichting
Overige
kosten Toelichting

Op-
breng-

sten Toelichting Saldo Toelichting

Pro-
gramma/
Fasering Toelichting Risico's Toelichting

Lammerenburg
III

2021

Bedrijventerreinen

Buitenhaven 3 2022
Verkoop
bouwgrond. zie
7.

Bedr. Souburg
fase 1

2022
Verkoop
bouwgrond. Zie
8.

Bedr. Souburg
fase 2

2031

Overige locaties

Spuikom 2023

Kleine Markt 2017

Vrijburg West 2018

Afhaken
initiatiefnemer
maatschappelijke
functie. Zie 9.

Afhaken
initiatiefnemer
maatschappelijke
functie. Zie 9.

Afhaken
initiatiefnemer
maatschappelijke
functie. Zie 9.

Afhaken
initiatiefnemer
maatschappelijke
functie. Zie 9.

TOELICHTING AFWIJKINGEN

1. Kenniswerf fase 2: de uitgifte van de kavel ten behoeve van een tankstation was gepland voor 2017 maar is vertraagd als gevolg van het uitblijven van een definitief
ontwerp door de initiatiefnemer. De verwachting is de kavel in 2018 te kunnen uitgeven.

2. Kenniswerf fase 4: de uitgifte van de kavel voor het loodswezen was gepland voor 2017 maar is vertraagd als gevolg van de complexiteit van de fundatie in relatie
tot de mogelijke explosieven op de kavel. De verwachting is de kavel in 2018 te kunnen uitgeven.
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3. Souburg-Noord: voor fase 2 en 3 wordt een stedenbouwkundige ontwerp gemaakt, dit kan invloed hebben op de raming van opbrengsten en kosten. Daarnaast zijn
de laatste 3 kavels in fase 1 wel in optie uitgegeven, maar nog niet verkocht.

4. Claverveld: er wordt nader onderzoek verricht naar de bodemgesteldheid, dit ter voorbereiding op het bouwrijp maken. Mogelijk leidt dit tot hogere
voorbereidingskosten.

5. Beatrixlaan: er is niet veel interesse in de vrije kavels in dit plan. De locatie leent zich kennelijk minder goed voor het dure marktsegment. Onderzocht wordt of
gedeeltelijke herontwikkeling in de goedkope of middeldure markt wel tot verkoop van kavels kan leiden.

6. Verlengde Bonedijkestraat: de marktverkenning heeft niet geresulteerd in voldoende kandidaat kopers en daarmee is de optieovereenkomst met de initiatiefnemer
ingetrokken. Inmiddels worden gesprekken gevoerd met een nieuwe initiatiefnemer voor de ontwikkeling van deze locatie.

7. Buitenhaven III: er is wel interesse naar bouwgrond op deze locaties, maar dit heeft in 2017 niet geleid tot de verkoop daarvan.

8. Bedrijventerrein Souburg fase 1: er is wel voldoende interesse naar bouwgrond op deze locaties, maar dit heeft in 2017 niet geleid tot de verkoop daarvan. Er is wel
overeenstemming bereikt over de verkoop van een kleine kavel, de transactie van deze kavel vindt in 2018 plaats.

9. Vrijburg West: de initiatiefnemer voor het realiseren van een maatschappelijke functie is afgehaakt. In 2018 zal onderzocht worden welke alternatieven er zijn voor
deze locatie en wat dit betekent voor de raming van deze grondexploitatie.
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