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ALDUS BESLOTEN 21 DECEMBER 2006 
 
Grondexploitaties,  
kredietaanvragen en 
spelregels voor grondexploitaties 
 
 
1. Inleiding 
In het onderstaande voorstel lichten wij de set grondexploitaties in de gemeente toe. Tevens vragen 
wij u in te stemmen met de spelregels voor het bepalen en bestemmen van het resultaat op de 
grondexploitaties. Verder kunt u vertrouwelijk kennisnemen van de totale financiële staat van de 
grondexploitaties. U wordt nog niet gevraagd alle onderliggende grondexploitaties vast te stellen, 
voorzover ze nog niet zijn vastgesteld. Voor het begrotingsjaar 2008 is dat wel de bedoeling en dan 
zal ook een eenduidig grondexploitatiemodel worden gehanteerd. In samenhang met de 
grondexploitaties vragen wij u afzonderlijke besluiten voor het verstrekken van kredieten. 
Daarnaast verzoeken wij u de grondexploitatie Dichteren vast te stellen omdat wij voorstellen bij 
deze grondexploitatie een tussentijdse winstneming te doen.  
 
Reguliere grondexploitaties 
Grondexploitaties zijn meerjarige begrotingen waarin de kosten en de opbrengsten die behoren bij 
gemeentelijke gronduitgifte worden geraamd. Een grondexploitatie is de financiële neerslag van een 
ruimtelijke investering waarmee een gewenste verandering tot stand wordt gebracht.  
 
Grondexploitaties bij exploitatieovereenkomsten 
Bij de projecten met exploitatieovereenkomsten geschiedt realisatie door particuliere 
grondeigenaren. De gemeente schept de voorwaarden voor de realisatie door bijvoorbeeld de 
planvorming op zich te nemen. In tegenstelling tot de bovenstaande categorie geven wij hierbij 
geen gronden uit, maar realiseert de grondeigenaar de verandering. De exploitatieovereenkomst 
dient ertoe om de kosten die de gemeente maakt om de verandering mee te helpen realiseren, te 
verhalen op de grondeigenaar.  
In 2006 zijn alle projecten die gebaseerd zijn op exploitatieovereenkomsten administratief overgezet 
naar de categorie grondexploitaties. Door deze exploitatieovereenkomsten in de set grondexploitaties 
op te nemen, kan de financiële bewaking en verantwoording bij beide typen projecten gelijk worden 
benaderd. 
 
2. Grondexploitaties en begroting  
Uitgangspunt gelijktijdige behandeling grondexploitaties en begroting 
Met ingang van het begrotingsjaar 2008 gaan wij uit van een gelijktijdige behandeling van de 
programmabegroting en grondexploitaties. Daarmee krijgt u op één moment in het jaar inzicht in 
de overall financiële situatie van de gemeente. Hierbij geldt wel dat de mate van zekerheid van een 
grondexploitatie verschilt per project. Dit komt bijvoorbeeld doordat projecten zich in 
verschillende fasen bevinden of doordat projecten verschillen in complexiteit. 
 
Vanuit projectproces komen er afzonderlijke herzieningen van grondexploitaties 
De dynamiek van projecten laat zich niet dwingen in het keurslijf van de planning-en- 
controlcyclus. Indien de voortgang van een project dat vraagt, zullen wij u afzonderlijke voorstellen 
en kredietaanvragen voorleggen. Ruimtelijke investeringsprojecten hebben hun eigen 
procesdynamiek.  
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Een idee wordt in verschillende stappen (via bijvoorbeeld programma van eisen, voorlopig 
ontwerp, definitief ontwerp) uitgewerkt tot een plan dat ten uitvoer wordt gebracht. Vanuit het 
project bestaat de noodzaak om besluitvorming en beheersing te koppelen aan deze stappen. 
Besluitvorming over projecten is dan ook gekoppeld aan deze momenten. In de paragraaf 
grondbeleid van de programmabegroting 2007 is over het bovenstaande ook het nodige 
beschreven. 
 
Uitgangspunt geactualiseerde grondexploitaties bij de begroting 
Voor de planning-en-controlcyclus worden zoveel mogelijk bestaande grondexploitaties gehanteerd 
(maximaal 1 jaar oud). Deze zijn geactualiseerd op basis van de boekwaarden en de actuele kennis 
over de planning van het project. 
 
3. Spelregels voor de bepaling en bestemming van het resultaat van de grondexploitaties 
De raad heeft een kaderstellende en controlerende rol op het grondbeleid en als afgeleide daarvan, 
de grondexploitaties. De rol wordt vormgegeven door o.a. het vaststellen van de uitgangspunten 
voor het financiële beleid op de grondexploitaties 
 
Algemene uitgangspunten 
Als basis voor het financieel beleid van de grondexploitaties gelden enkele algemene 
uitgangspunten. 
• De gemeenteraad is primair verantwoordelijk voor het beleid en kaderstelling van alle 

gemeentelijke activiteiten en dus ook voor de grondexploitaties. Het college is verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de grondexploitaties en de planning en verantwoording ervan.  

• Jaarlijks stellen wij de grondexploitaties bij en leggen ze ter vaststelling aan u voor.  
U stelt op basis van de actuele grondexploitaties krediet beschikbaar. 

• De informatievoorziening over de grondexploitaties gebeurt via de planning-en-controlcyclus. 
Tevens informeren wij u afzonderlijk over een project mede op basis van een grondexploitatie 
of een exploitatieovereenkomst. 

• Het totaal aan grondexploitaties is minimaal kostendekkend. Resultaten op een grondexploitatie 
worden gemuteerd op voorzieningen (resultaatbepaling) of reserves (resultaatbestemming).  

• Bij het bepalen van de resultaten geldt het voorzichtigheidsprincipe: 
- Tekorten (voorzienbare risico's en verliezen) worden genomen zodra deze bekend zijn. 

Voor de tekorten treffen wij een voorziening ten laste van het rekening- resultaat van het 
jaar.  

- Winsten worden genomen zodra deze zijn verwezenlijkt. Dit kan zijn bij het gereed komen 
van het project, maar ook tussentijds wanneer bijvoorbeeld een deel van de grond is 
verkocht. De winsten brengen wij ten gunste van het rekeningresultaat van het jaar.  

• Voorwaarden voor (tussentijdse) verlies- en winstneming zijn: 
- Er wordt winst of verlies genomen bij de liquidatie of afsluiting van een project. 
- Zodra negatieve plansaldi zichtbaar zijn, worden die gedekt door een voorziening. 
Er wordt tussentijds winst genomen indien: 
- de boekwaarde van een complex minus de nog te maken kosten een blijvend positief saldo 

vertoont;  
- de maximale winstneming 75% is van het te behalen resultaat;  
- er een actuele grondexploitatie door u is vastgesteld (maximaal een jaar oud). 
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Som van de grondexploitaties ten minste kostendekkend! 
Uitgangspunt is dat het totaal aan grondexploitaties voor de gemeente minimaal kosten- dekkend is. 
Alle projecten dienen in principe zichzelf te bedruipen. In de praktijk zien wij dat sommige 
projecten winst maken en andere verlies geven. Daarom is er een reserve grondexploitatie, waarin 
de resultaten van alle projecten grondexploitatie en exploitatieovereenkomsten worden verevend. 
De grondexploitatie beïnvloedt niet de algemene middelen in de gemeentebegroting. 
 
Weerstandsvermogen voor de grondexploitaties 
Jaarlijks verkrijgen wij op basis van de geactualiseerde grondexploitatieberekeningen, een 
voortschrijdend inzicht in de actuele financiële situatie van de grondexploitaties. Daarnaast brengen 
wij marktrisico's en projectspecifieke risico's in beeld. Marktrisico's zijn algemene risico's die 
invloed hebben op alle projecten, zoals het risico dat de rente stijgt of dat de economie verslechtert. 
Projectspecifieke risico's zijn risico's die gerelateerd zijn aan de betreffende locaties, zoals het risico 
dat bodemverontreiniging wordt aangetroffen. Wij kwantificeren de risico's zoveel mogelijk. 
Negatieve geprognosticeerde plansaldi worden in de begroting afgedekt door het treffen van 
voorzieningen en risico's worden afgedekt door het vormen van een reserve grondexploitatie.  
 
Cascademodel voor omgang met de reserve grondexploitaties 
Om de relatie tussen de reserve grondexploitatie en de algemene reserve van de gemeente te 
regelen, werken wij volgens het zogenaamde cascademodel. Dat model werken wij hieronder verder 
uit. De reserve grondexploitatie wordt gevoed uit de afsluiting van positieve plannen en tussentijdse 
winstnemingen. Hieruit kunnen vervolgens de nodige voorzieningen in de grondexploitaties 
worden getroffen. Ook is het een buffer voor de risico's in de grondexploitaties. De omvang van de 
reserve grondexploitatie houdt dus direct verband met de verwachte verliezen en winsten en de 
risico’s op de grondexploitaties.  
 
Voorzieningen in de grondexploitaties 
Zodra een geprognosticeerd plansaldo van een project negatief is, nemen wij dit verlies door het 
treffen van een voorziening voor het project. Het Besluit begroting en verantwoording schrijft voor 
dat zo'n voorziening ten laste van het boekjaar komt.  
De voorzieningen zijn dus van invloed op het resultaat van de jaarrekening voor de 
grondexploitatie (resultaatbepaling). De raad besluit om het rekeningresultaat van de 
grondexploitatie te muteren op de reserve grondexploitatie (resultaatbestemming). Hoewel de 
voorzieningen bestemd zijn voor specifieke projecten, worden deze in beginsel geregistreerd in en 
toegevoegd aan één algemene voorziening grond- exploitaties. Daarmee wordt een voorziening niet 
onmiddellijk toegevoegd aan de begroting van het afzonderlijke project. Zo willen wij de prikkel 
inbrengen om te  
streven naar optimale resultaten van de projecten. 
 
Reserve grondexploitaties 
De risico's kunnen worden onderscheiden in marktrisico's en projectspecifieke risico's. Ter dekking 
van marktrisico's is het gebruikelijk om een percentage (bijvoorbeeld 10%) van de boekwaarde te 
reserveren. Voor Doetinchem betekent dat 10% van € 39 miljoen is circa € 4 miljoen gewenste 
reserve voor marktrisico's. Daarnaast zijn er de projectspecifieke risico's. Deze zijn nu slechts 
beperkt in beeld. In 2007 worden alle grondexploitaties volgens een uniform model geactualiseerd, 
waarbij ook een systematische risicoanalyse voor de komende jaren plaatsvindt. Aan de hand 
daarvan berekenen wij de gewenste reserve voor deze risico's.  
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Ons voorstel is om de grens van 10% van de boekwaarde als minimaal benodigde reserve 
grondexploitatie aan te houden. Dit betekent dat de reserve minimaal € 4 miljoen dient te zijn. 
Aangezien de projectspecifieke risico's onvoldoende in beeld zijn, kunnen wij de bovengrens van de 
reserve nog niet aangeven. In de programma- begroting 2008 doen wij u een voorstel voor de 
bovengrens. 
 
Reserve strategische aankopen 
In het kader van haar grondbeleid verwerft de gemeente soms onroerende zaken (objecten en 
gronden) zonder dat op deze locaties al sprake is van een vastgestelde grondexploitatie. Hiermee 
wordt ingespeeld op mogelijkheden die zich in de markt aandienen. Doel ervan is het innemen van 
strategische posities om voor de gemeente gewenste ontwikkelingen te bevorderen. Uitgangspunt 
hierbij is dat wanneer het niet lukt om de gewenste ontwikkeling op te starten, de onroerende zaak 
minimaal voor de aankoopprijs weer wordt verkocht. Bij deze manier van handelen dient er wel 
dekking beschikbaar te zijn voor de jaarlijkse beheer- en rentekosten. Hiervoor is een reserve 
strategische aankopen gewenst.  
Wanneer wij voor een gebied een project in gang zetten en een grondexploitatie opstellen, komen 
de gemaakte kosten van de strategische aankoop (aankoopbedrag, beheer- en rentekosten) ten laste 
van het project. Dat geldt ook voor de kosten die eerder ten laste van de reserve strategische 
aankopen zijn gebracht.  
Ons voorstel is om voor 2007 een bedrag van € 400.000 te storten in de reserve strategische 
aankopen. De reserve wordt gevoed uit de reserve grondexploitatie. 
In de programmarekening 2007 wordt het functioneren van de reserve geëvalueerd, op basis 
waarvan u besluit over het vervolg van dit instrument. Structureel besluit de raad in de planning-en-
controlcyclus bij de paragrafen grondbeleid over de reserve strategische aankopen. Bij de 
programmabegroting en -rekening informeren wij u vertrouwelijk over de strategische 
ontwikkelingen. 
 
Kenmerkend voor het proces van strategisch aankopen is dat de gemeente snel en vertrouwelijk 
dient te handelen. Immers, openbare besluitvorming over voorgenomen strategische aankopen 
speelt marktpartijen in de kaart en schaadt onze onderhandelings- positie. De reguliere openbare 
procedure van circa 10 weken om te komen tot een college- en raadsbesluit achten wij dan geen 
geschikt besluitvormingstraject. Daarom stellen wij u de volgende procesgang voor: 
• De raad stelt een principekrediet voor het doen van strategische aankopen beschikbaar van € 5 

miljoen. De rentekosten ervan worden gedekt uit de reserve strategische aankopen. De 
aankoop zelf wordt op termijn gecompenseerd door opbrengsten uit verkoop of ontwikkeling. 

• Zodra wij een strategische aankoop overwegen, informeren wij de raadscommissie 
vertrouwelijk over ons voornemen. Nadat de commissie heeft ingestemd, verwerft de gemeente 
het strategische object. Zonder deze specifieke toestemming vinden geen strategische aankopen 
plaats. 

• Als de overeenkomst is gesloten en de gemeente tot betaling overgaat, vragen wij u om het 
specifieke krediet beschikbaar te stellen, als onderdeel van het in principe beschikbare krediet 
van € 5 miljoen. De rentekosten van het krediet en eventuele beheerkosten komen ten laste van 
de reserve strategische aankopen. 
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Algemene reserve 
Voor de reserve grondexploitatie wordt een boven- en een ondergrens vastgesteld. Die grens hangt 
nauw samen met de risico's in de komende jaren van de grondexploitatie.  
Daarom dienen deze grenzen te worden gerespecteerd als noodzakelijke buffer voor de 
grondexploitatie. Zodra de bovengrens wordt overschreden, vervalt de specifieke bestemming en 
worden de middelen toegevoegd aan de algemene reserve. Anderzijds kan het voorkomen dat de 
reserve grondexploitatie de vastgestelde ondergrens bereikt. Als geen verdere bijsturing op de 
grondexploitatie mogelijk is, dient u te besluiten om uit de algemene reserve middelen te 
bestemmen voor deze bestemmingsreserve.  
 
Figuur 1  Het cascademodel grondexploitatie 

Grondexploitaties

Reserve grondexploitatie

Algemene reserve

Reserve

strategische aankopen

Cascademodel grondexploitatie

 
4. Verwachte ontwikkeling reserve grondexploitaties 
In de onderstaande tabel wordt het saldo van de reserve grondexploitaties benaderd. Dit is niet 
meer dan een benadering, omdat niet alle grondexploitaties vastgesteld zijn, de grondexploitaties 
niet geüniformeerd zijn en niet alle grondexploitaties voldoende uitgewerkt zijn. Door de 
grondexploitaties in te bedden in de planning-en-controlcyclus worden de hieraan verbonden 
risico's beter beheersbaar. De reserve grondexploitatie dient minimaal 10% van de boekwaarde te 
zijn, zijnde € 4 miljoen. Hieraan wordt voldaan door winstneming ten laste van de grondexploitatie 
Dichteren. Deze is ten opzichte van de schatting in de programmabegroting 2008 verruimd en bijna 
gemaximaliseerd tot de in de spelregels genoemde 75% van het te behalen resultaat, om iets boven 
de gewenste reserve uit te komen. De winstneming Dichteren kan slechts verantwoord plaatsvinden 
indien de betreffende grondexploitatie actueel is. Mede daarom stellen wij u voor, de herziene en 
geactualiseerde grondexploitatie Dichteren vast te stellen. 
 

Saldo reserve grondexploitaties per 1 januari 2006 (in):   310.229 

Saldi af te sluiten complexen:  3.183.454 

Winstnemingen (Dichteren, vaststellen grondexploitatie noodzakelijk)  6.000.000 

Raadsbesluit bijdrage Oosseld  (2.825.000) 

Raadsbesluit bijdrage Ruimzicht/Rietveld  (285.000) 

Voorziening verliesgevende projecten  (2.244.211) 

Verwachting saldo reserve grondexploitaties per 31-12-2006  4.139.471 

 



 

6 
 
 Doetinchem, 6 december 2006, nr. 201 
 
 
Schatting toekomstige reserve grondexploitaties  
De toekomstige reserve grondexploitaties wordt beïnvloed door het saldo per  
31 december 2006, de reserve voor strategische aankopen en de toekomstige resultaten op de 
afzonderlijke projecten. Daarnaast kunnen in de komende jaren diverse risico's (markt en 
projectgebonden) geëffectueerd worden. Om welk bedrag dit kan gaan, is onbekend. Er bestaat 
geen goede schatting van, omdat slechts voor enkele projecten een risicoanalyse bestaat. De 
toekomstige reserve grondexploitaties kan hierdoor niet worden geraamd. 
 
5. Projecten (voor toelichting per project zie individuele kredietaanvragen) 
In het kader van de begrotingscyclus moeten wij voor alle projecten daadwerkelijk de kredieten 
2006/2007 bij u hebben aangevraagd. In bijlage 1 zijn de vertrouwelijke financiële overzichten 
opgenomen. Tevens worden u tegelijk kredietaanvragen per project aangeboden. Ten behoeve van 
het overzicht is er voor elk project zo'n document. Als de reeds aangevraagde kredieten echter 
voldoen, wordt dat slechts geconstateerd. 
 
Voor enkele projecten is in 2006 al een kredietaanvraag gedaan en wordt er nu weer een aanvraag 
gedaan. Dit komt doordat de oude kredietaanvraag meestal niet de periode tot einde 2007 betrof. 
Daarnaast waren er nog onduidelijkheden over de rente. Ook voor de rentekosten vragen wij 
krediet. Dit betekent dat een deel van de kredietaanvragen worden veroorzaakt door een inhaalslag 
voor de rente. 
 
A. Reguliere lopende grondexploitaties 
De reguliere lopende grondexploitaties zijn:  
� Wijnbergen woongebied (voorstel: € 2.489.000 verstrekken) 
� Wijnbergen bedrijventerrein (voorstel: € 821.000 verstrekken) 
� Dichteren (voorstel: € 1.089.000 verstrekken en de grondexploitatie vaststellen) 
� Vijverberg-Zuid (voorstel: kennisnemen van de stand van het krediet) 
� Medisch kwartier (voorstel: € 1.032.000 verstrekken) 
� Mosterdweg (voorstel: € 980.000 verstrekken) 
� Lage Horst III (voorstel: € 99.000 verstrekken) 
� Richtersbos-Noord (voorstel: € 2.622.000 verstrekken) 
� Richtersbos-Zuid/Akkermansbeek (voorstel: € 1.098.000 verstrekken en kennisnemen van het 

collegevoornemen om in de jaarrekening 2006 een voorziening te treffen van € 1.125.000 ten 
laste van de reserve grondexploitatie) 

� Verheulsweide, Tradecentrum (voorstel: € 286.000 verstrekken) 
� Land van Wehl (voorstel: € 468.000 verstrekken) 
� De Schil, Projectbureau (voorstel: instemmen met het ongedaan maken van het salderen van 

kosten en opbrengsten voor 1 januari 2005 en € 1.057.000 verstrekken voor de projecten van 
De Schil) 

� De Schil, Ruimzicht 
� De Schil, De Veentjes (incl. Amphion) 
� De Schil, Van Nispenstraat 
� De Schil, Heelweg 
� De Schil, Gaswal en stadssingels 
� De Schil, Veemarkt 
� De Schil, Lookwartier (incl. Hietlandtracé); was Connexxion-terrein 
� De Schil, Hamburgerbroek 
� Hessenveld (voorstel: € 872.000 verstrekken) 
� Revitalisering Keppelseweg (voorstel: € 6.764.000 verstrekken) 
� Keppelseweg uitgifte (voorstel: € 651.000 verstrekken) 
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B. Door te starten projecten 
Wij zijn bezig een kaart te produceren met daarop alle gemeentelijke eigendommen die niet als 
openbare ruimte in gebruik zijn. Vooruitlopend hierop kunnen projecten worden onderscheiden die 
op het moment stilliggen, maar waarvoor het wenselijk is om planvorming op te starten. Daardoor 
kunnen gronden die de gemeente in eigendom heeft, worden benut. In het totaaloverzicht van 
grondexploitaties zijn wij er voor deze projecten van uitgegaan dat de gemaakte kosten in ieder 
geval worden goedgemaakt door opbrengsten. Het is echter waarschijnlijk dat daadwerkelijke 
ontwikkeling van (een deel van) deze projecten meer opbrengsten genereert. De betreffende 
complexen zijn: 
� Bethlehemstraat (voorstel: € 295.000 verstrekken en kennisnemen van het college- voornemen 

om in de jaarrekening 2006 een voorziening te treffen ter dekking van het tekort); 
� Doesburgseweg Wehl (voorstel: € 190.000 verstrekken); 
� Lamsweerde Wehl (voorstel: € 32.000 verstrekken); 
� Nieuwe Kerkweg Wehl (voorstel: € 414.000 verstrekken); 
� samengevoegde complexen (restgronden) (voorstel: € 1.868.000 verstrekken); 
� Agruniekterrein. 
 
C. Projecten met een grondexploitatie, met de intentie om deze ultimo 2006 af te sluiten 
Belangrijke actie van onze inventarisatie is het identificeren van projecten waar eigenlijk niets meer 
gebeurt. De volgende projecten met een grondexploitatie worden als gevolg van deze actie per 31 
december 2006 afgesloten: 
� De Happert Dimmendaal en bestemmingsplan Hietlandlaan 16-18 (voorstel: € 401.000 

verstrekken en het afsluiten van dit complex per 31 december 2006); 
� Stadscentrum (voorstel: € 690.000 verstrekken en het afsluiten van dit complex per 

 31 december 2006); 
� Dichterseweg-Burgemeester De Bruijnstraat (voorstel: € 1.050.000 verstrekken en het afsluiten 

van dit complex per 31 december 2006); 
� Acacialaan (voorstel: € 303.000 verstrekken en het afsluiten van dit complex per  

31 december 2006). 
 
D. Projecten met een exploitatieovereenkomst, met de intentie om deze ultimo 2006 af te sluiten 
De volgende projecten met een exploitatieovereenkomst worden als gevolg van de bovenstaande 
actie afgesloten per 31 december 2006: 
� Wehlsebeek Dichteren (voorstel: € 6.162 verstrekken en het afsluiten van dit complex per 31 

december 2006); 
� Langerak Snor (voorstel: € 6.669 verstrekken en het afsluiten van dit complex per  

31 december 2006); 
� Woningbouw Europaweg Dichteren (voorstel: € 19.308 verstrekken en het afsluiten van dit 

complex per 31 december 2006); 
� vier villa's Doetinchemseweg (voorstel: € 22.867 verstrekken en het afsluiten van dit complex 

per 31 december 2006). 
 
E. Overige projecten met een exploitatieovereenkomst  
Voor exploitatieovereenkomsten is het uitgangspunt dat de kosten worden vergoed door de 
zelfrealisator. In het kader van de rechtmatigheid dient u ook voor deze lasten krediet beschikbaar 
te stellen, mede omdat hieraan altijd risico's verbonden zijn. Het betreft de volgende projecten:  
� Binnen algemene dienst; 
� Akkerstraat/Kerkstaat/Spoorlijn ("De Banaan") (voorstel: € 112.000 verstrekken); 
� Perlstein (excl. stadscentrum) (voorstel: € 400.000 verstrekken); 
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� Pelgrimterrein Gaanderen (voorstel: € 366.000 verstrekken); 
� Rozengaardseveld-De Jongstraat*; 
� Torenallee Planoform IJsseltuinen (voorstel: € 523.000 verstrekken); 
� Landgoed 't Maatje; 
� Slothouwerstraat (voorstel: € 33.000 verstrekken); 
� Tectomat Langerak; 
� De Pas-Holterweg (voorstel: € 21.000 verstrekken); 
� Mholf/Jaartsveld*; 
� Golfbaan De Belder*. 
* Ons voorstel is om in de jaarrekening 2006 voorzieningen te treffen ter dekking van tekorten op 
deze projecten. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,   De burgemeester, 
 
ING. N. VAN WAART DRS. H.J. KAISER 
 
 
 

De raad besluit: 
1. kennis te nemen van de vertrouwelijke financiële overzichten/grondexploitaties (bijlage 1); 
2. de kredietaanvragen te honoreren; zie hiervoor de kredietaanvragen A, B, C, D en E (112e 

begrotingswijziging 2006); 
3. de in paragraaf 3 beschreven spelregels voor de bepaling en bestemming van het resultaat op de 

grondexploitaties vast te stellen, met als kernpunten: 
a. het cascademodel als instrument om het weerstandsvermogen voor de grond- 
  exploitatie in de gemeente Doetinchem te regelen; 
b. 10% van de boekwaarden van de grondexploitaties als ondergrens van de reserve 
  grondexploitaties; de bovengrens wordt bepaald in de programmabegroting 2008. 

4. per 1 januari 2007 een bedrag van € 400.000 te storten in de reserve strategische aankopen. Dit 
bedrag wordt onttrokken uit de reserve grondexploitatie. Uitvoering gebeurt bij de jaarrekening 
2006. Deze reserve dient ter dekking van de beheer- en rentekosten van strategische aankopen 
van de gemeente Doetinchem. 

5. Een principebesluit te nemen tot het beschikbaar stellen van een krediet van maximaal 
€ 5 miljoen voor het doen van strategische aankopen door het college. Het college doet deze 
aankopen met instemming van de raadscommissie. Na het sluiten van de koopovereenkomst 
voor de strategische aankoop stelt de raad een specifiek krediet beschikbaar op verzoek van het 
college. 
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