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Geachte Raad,
Zoals u weet is de voorbereiding voor de najaarsnota 2018 in volle gang. U geeft aan behoefte te
hebben aan een korte stand van zaken van de realisatie van 2018 om een beeld op hoofdlijnen te
hebben.
De najaarsnota 2018 wordt naar verwachting in het college van 13 november in het college
vastgesteld. Daarna zal de griffie deze stukken ontvangen. De raad vergadert over de najaarsnota
2018 en de projectenrapportage op 18 december 2018.
Op dit moment in de conceptnajaarsnota 2018 zien we een voordelige afwijking van EUR 1,1 mln
over 2018. Deze is grotendeels incidenteel, met name veroorzaakt door de grondverkoop voor het
project ‘De Frederik’ aan de Generaal Winkelmanlaan. In de Kadernota voor 2019 is voor de
grondtransacties die voor dit project in 2019 waren voorzien, een bedrag van € 937.000
opgenomen. Thans blijkt dat de grondverkoop in zijn geheel in 2018 is afgerond en dat alle
opbrengsten dit jaar zijn gerealiseerd. Overigens is in het saldo van de begroting 2019 de raming
van € 937.000 niet opgenomen. In deze incidentele meeropbrengst zijn tevens opbrengsten uit de
verkoop van snippergroen verwerkt.
Daarnaast is er kans op een substantiële inkomst aan leges Rijnlandroute, hierover wordt u bij de
jaarrekening geïnformeerd aangezien hier nu nog teveel onzekerheid over is. De definitieve stand
van de realisatie over 2018 ontvangt u zoals gebruikelijk bij de jaarrekening in het voorjaar van
2019.
Gezien het voordelig saldo bij de voorjaarsnota van € 2.551.823 komt het voorziene saldo volgens
de informatie die nu voor handen is op ongeveer € 3,5 mln. voordelig.
De structurele effecten van de najaarsnota 2018 en van overige ontwikkelingen zullen we
betrekken bij het opstellen van de kadernota 2020-2023 in het voorjaar van 2019.
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