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Onderwerp Begroting 201 2 - 201 5 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft de begroting 2012 - 2015 getoetst en op 
grond hiervan geconcludeerd dat, evenals in voorgaande jaren, in 2012 sprake is van repressief 
begrotingstoezicht. De betreffende brief van de Provincie is reeds op het RIS geplaatst. 

In raadsbrief U1 1.50094 over de waardering van Wilderszijde hebben wij  aangegeven u op de hoogte te 
stellen van het standpunt van de toezichthouder over het besluit tot het uit exploitatie nemen van 
Wilderszijde en over de verdere administratieve afwikkeling van dit besluit. In het gesprek over de 
begroting heeft de Provincie aangegeven akkoord te  kunnen gaan met de systematiek zoals in de 
meerjarenbegroting 2012 - 2015 is gehanteerd. Dit blijkt impliciet uit de instemming met de begroting 
2012 - 201 5. 

In de raadsbrief hebben wi j  ook aangegeven u te informeren over de uitkomsten van de definitieve 
taxatie van de marktwaarde van Wilderszijde zodra deze bekend is. Het definitieve taxatierapport is 
eind december 201 1 ontvangen. De definitieve taxatie is positiever uitgevallen dan de concept taxatie 
en ligt qua directe ontwikkelingswaarde in l i jn met de waardering in de notitie Wilderszijde. Wel is het 
zo dat de accountant heeft aangegeven de taxatie te zien als onderbouwing van de marktwaarde per 
1 januari 201 1. In de notitie Wilderszijde is uitgegaan van een marktwaarde per 1 januari 2010. Dit 
verschil in peilmoment heeft tot gevolg dat het gedeeltelijk uit exploitatie nemen geen gevolgen heeft 
voor het saldo van de meerjarenbegroting tot en met 2019. In de notitie uit exploitatie nemen 
Wilderszijde had dit tot en met 2021 geen effect. 
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De taxatie voor Wilderszijde is met name bedoeld voor de onderbouwing van de waardering 
(marktwaarde) in de jaarrekening 201 1. Wij zullen dan ook de definitieve financiële effecten van de 
taxatie en de gevolgen voor de meerjarenbegroting in één keer aan u voorleggen bi j  de behandeling van 
de jaarrekening 201 1. Op dat moment heeft de accountant zijn werkzaamheden voor de jaarrekening 
201 1 afgerond en hiermee ook een definitief oordeel uitgesproken over de verantwoordingswijze en 
waardering van Wilderszijde. 

Met een vriendelijke groet, 

drs. ing. ~6 Eijkenaar 
Secretaris Burgemeester 
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