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Onderwerp
Financiële middelen ten behoeve van het project huisvesting statushouders

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2020

besluit:

» Een krediet van C 450.000 ten behoeve van de sanering van de grond Blekersveld ten 
behoeve van huisvesting statushouders beschikbaar te stellen;

« Een budget van C 200.000 ten behoeve van plankosten voorbereiding ontwikkeling grond 
Blekersveld ten laste van het vereveningsfonds sociale woningbouw te stellen.

De raad voornoemd, d.d. 17 december 2020

D66, GroenLinks, PvdA en CDA dienen een amendement in met kenmerk A en Corsanummer 
2020004831) met als dictum:
Amendeert het voorgelegde raadsbesluit door de verandering van het tweede beslispunt in: 
Een budget van 200.000 euro ten behoeve van plankosten voorbereiding ontwikkeling grond 
Blekersveld ten laste van de flexibele algemene reserve te stellen.

Amendement A wordt aangenomen met 10 stemmen voor (D66, GroenLinks, PvdA, CDA) en 9 
stemmen tegen (WD, Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal, VDB, Zelfstandig 
Bloemendaal).
Met inachtneming van het aangenomen amendement A wordt het raadsvoorstel 
aangenomen met 11 stemmen voor (D66, GroenLinks, PvdA, CDA, VDB) en 8 stemmen tegen

lemendaal).(WD, Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal, Zelfstal

Ie griffier,de voorzitter,
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Voorgesteld besluit

Aanleiding en beoogd effect
Aanleiding
Per amendement van 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad het college opgedragen zo spoedig 
mogelijk huisvesting te realiseren voor statushouders en is de locatie Blekersveld door de 
gemeenteraad aangewezen als ontwikkellocatie voor (sociale) woningbouw. De locatie is in 
eigendom van de gemeente Bloemendaal. Voor planontwikkeling zal de grond worden verkocht. 
Voordat de locatie gebruikt kan worden voor woningbouw zal de locatie gebruikt worden voor het 
plaatsen van tijdelijke woningen (voor de huisvesting van statushouders). De te maken kosten 
worden op een later moment verrekend met de opbrengsten uit de grondverkoop ten behoeve van 
definitieve woningbouw. Om het project te realiseren en voor te bereiden is het noodzakelijk 
financiële middelen vrij te maken. Het gaat hierbij om (1) plankosten en (2) saneringskosten van 
de grond voor een totaalbedrag van C 650.000.

Beoogd effect
Het gemeentelijke beleid is erop gericht om niet zelf (meer) de gronden te exploiteren maar dat 
over te laten aan private partijen. De kosten die de gemeente maakt ten aanzien van de 
waardevermeerdering van de grond worden tot het moment van grondoverdracht aan de grond 
toegerekend en geactiveerd. Door het beschikbaarstellen van de nu benodigde financiële middelen 
kan worden begonnen met de voorbereiding van de werkzaamheden om tijdelijke woningen te 
realiseren op de locatie Blekersveld.

Politieke keuzeruimte
Het is aan de gemeenteraad om de financiële middelen beschikbaar te stellen voor het 
voorbereiden van de herontwikkeling van gronden in eigendom van de gemeente. Dit op basis van 
artikel 189 van de Gemeentewet.

Gedachtegang

Argumenten
Binnen de bestaande budgetten voor ruimtelijke ordening is er geen ruimte om te beginnen met de 
voorbereiding van de werkzaamheden en de sanering van de grond.
In het begrotingsjaar 2020 zijn al voorbereidende plankosten gemaakt en verantwoord ten laste 
van de reguliere budgetten bestemmingsplannen en volkshuisvesting (circa e 62.000). Deze 
budgetten zijn echter niet toereikend. Ook voor het begrotingsjaar 2021 zullen de plankosten 
doorlopen en zal het regulier budget niet toereikend zijn. Het benodigde budget t.b.v. plankosten 
bedraagt C 200.000 en zullen worden bekostigd binnen de ruimte van het vereveningsfonds sociale 
woningbouw. De kosten van sanering worden als waardevermeerdering toegerekend aan de grond 
waaruit rentekosten voortvloeien vanaf het begrotingsjaar 2022. Door de huidige rentestand zijn 
de kapitaallasten C 4.500 (zie ook onder'middelen') en kunnen binnen de financiële kaders van de 
meerjarenbegroting 2022-2024 worden opgevangen. Op een later moment bij de ontwikkeling van 
permanente woningen zal een grondexploitatie geopend worden en zal de waardevermeerdering 
van de grond hierin opgenomen worden. Uiteindelijk wordt dit ten laste gebracht van de 
toekomstige ontwikkelaar van de permanente woningen.

Kanttekeningen
Een toekomstige grondexploitatie (en voorbereiding daarop door middel van dit voorstel voor 
financiële middelen tijdelijke woningen) heeft altijd inherente onzekerheden en risico's in zich ten 
aanzien van het begrote financiële eindresultaat. Voor de toekomstige verwachte kosten en 
opbrengsten worden aannames gedaan ten aanzien van de planning, verwachte verkoopprijzen,
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geraamde kosten, verwachte rentelasten en plankosten etc. Er zijn verschillende onzekerheden en 
risico's die het begrote financiële eindresultaat van de grondexploitatie bemoeilijken.

Alternatieven
De mogelijkheid bestaat om geen financiële middelen beschikbaar te stellen. Dit betekent dat niet 
begonnen kan worden met het uitvoeren van de benodigde noodzakelijke voorbereidingen en 
sanering van de grond Blekersveld.

Overwegingen van het college
Het college geeft met dit voorstel uitvoering aan de verdere voorbereiding van de opdracht van de 
raad om de locatie Blekersveld te ontwikkelen voor tijdelijke en daarna permanente bouw van 
woningen. Hierbij zal begonnen worden met het uitvoering van de sanering van de gronden.

Middelen
De kosten voor de sanering van de grond worden geraamd op een bedrag van C 450.000. Dit 
krediet betreft een investering met maatschappelijk nut, wordt geactiveerd en als 
waardevermeerdering toegerekend aan de boekwaarde van de grond. De boekwaarde van de 
grond Blekersveld bedraagt nu C 0. Na voltooiing van de investering bedragen de uit het krediet 
voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten C 4.500, gebaseerd op een rekenrente van í.%. Uit de 
meerjarenraming 2020-2024 van de onlangs vastgestelde begroting 2021 blijkt dat deze lasten 
binnen de financiële parameters kunnen worden opgevangen. De waardevermeerdering van de 
grond zal niet tot afschrijvingslasten leiden. Op grond wordt niet afgeschreven. U wordt 
voorgesteld een krediet van C 450.000 voor sanering Blekersveld beschikbaar te stellen. Dit is 
onderdeel van de besluitvorming.

Naast de kosten van sanering zijn bij de voorbereiding van de werkzaamheden plankosten 
betrokken. Deze worden geraamd op een bedrag van C 200.000. Binnen de bestaande reguliere 
budgetten voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening is geen ruimte om de plankosten te 
dekken en de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. In het begrotingsjaar 2020 zijn al 
plankosten gemaakt en verantwoord t.l.v. de reguliere budgetten bestemmingsplannen en 
volkshuisvesting. Deze budgetten zijn echter niet toereikend. In de onlangs aan u aangeboden 
Eindejaarvoorstel zijn de effecten van Blekersveld niet meegenomen. U treft ze separaat in dit 
voorstel aan. Ook in het begrotingsjaar 2021 zullen de plankosten doorlopen en zal het regulier 
budget niet toereikend zijn. Het totaal benodigde budget aan plankosten bedraagt C 200.000 en 
zullen worden bekostigd binnen de ruimte van het vereveningsfonds sociale woningbouw. Het 
vereveningsfonds is hiervoor toereikend. U wordt voorgesteld een budget van C 200.000 voor 
plankosten Blekersveld ten laste van het vereveningsfonds sociale woningbouw beschikbaar te 
stellen. Dit is onderdeel van de besluitvorming.

De financiële verantwoording wijkt af van eerdere berichtgeving al zouden de kosten als 
verhaalbare kosten op de balans worden opgenomen en bij de toekomstige ontwikkelaar in 
rekening worden gebracht. De geldende voorwaarden volgens de richtlijnen van de notitie 
'Grondbeleid in begroting en jaarverslaggeving' van de commissie BBV (Besluit Begroting en 
Verantwoording) van juli 2019 zijn daarvoor niet aanwezig.
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De notitie legt beperkingen op aan de kosten die verslaggevings-technisch als overlopend actief 
kunnen worden verantwoord. Enerzijds ten aanzien van het soort kosten en anderzijds ten aanzien 
van het moment waarop de kosten worden gemaakt. Dit neemt niet weg dat kosten die niet aan 
deze voorwaarden voldoen alsnog kunnen worden verhaald. Deze worden echter 
voorzichtigheidshalve niet verantwoord als overlopend actief, maar worden op het moment van 
realisatie van de kosten direct als lasten in de exploitatie van de gemeente geboekt. Wanneer 
dergelijke kosten op een later moment, bijvoorbeeld via een later afgesloten anterieure 
overeenkomst, alsnog worden verhaald, leidt dit tot een bate in de exploitatie.

Dit voorstel is in lijn met de notitie van het BBV. In afwachting van de ontwikkeling van 
permanente woningen zullen de aan de grond toerekenbare kosten, zowel de sanerings- als de 
plankosten, op een later moment aan de grondexploitatie worden toegerekend en verhaald bij 
toekomstige ontwikkelaars. Het nu voorliggende besluit is na afstemming met de accountant tot 
stand gekomen.

Participatie
Over dit voorstel wordt niet geparticipeerd.

Communicatie
Niet van toepassing.

Samenwerking (Heemstede)
Het betreft een Bloemendaals project, er is geen sprake van samenwerking met Heemstede.

Vervolgproces/evaluatie

Vervolgproces
Na het beschikbaar stellen van de financiële middelen zal begonnen worden met de 
voorbereidingen voor de sanering van de grond. Na sanering zal u raad om aanvullende financiële 
middelen worden gevraagd ten behoeve van het bouw- en woonrijp-maken.

Bijlagen

Achterliggende documenten

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


