
 
 
 
 
 
Schriftelijke vragen van de fracties van VVD en PvdA aan het College van B&W, zoals 
bedoeld in artikel 41, eerste lid van het Reglement van Orde voor de vergadering van de 
Raad der Gemeente Leeuwarden.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Datum:  4 februari 2015 
Onderwerp: Vragen met betrekking tot de grondexploitaties gemeente Leeuwarden 
 
Geacht college, 
 
Transparant en gedegen financieel beleid wordt door de fracties van VVD en PvdA van groot 
belang gevonden om de risico’s voor de gemeente Leeuwarden helder inzichtelijk en 
daarmee samenhangende kosten voor de inwoners van de gemeente zo laag mogelijk te 
houden.  
Eén van de belangrijkste financiële risico’s voor gemeenten in Nederland is besloten in 
investeringen in grondposities die de afgelopen decennia zijn gedaan. 
Het is dan ook van groot belang dat de gemeenteraad goed geïnformeerd is en blijft over het 
gehele spectrum aan risico’s dat verband houdt met de grondposities van Leeuwarden. 
 
In het Financieel Dagblad van 4 februari 2015 wordt in een artikel (zie bijlage) aangegeven 
dat het financieel risico van gemeenten niet alleen in de waardering van de eigen 
grondposities is gelegen, maar ook in deelname in ontwikkelingsprojecten van andere 
partijen. Het artikel is gebaseerd op de ‘Monitor gemeentefinanciën 2014, Special: 
verbonden partijen’ van Deloitte. . In de monitor staat de Leeuwarden op plaats 4 voor wat 
betreft het aantal verbonden partijen, met een eigen grondpositie die wordt gewaardeerd op 
€140.063.000. Dit is per inwoner €1.469. 
  
De fracties van VVD en PvdA Leeuwarden stellen u daarom de volgende vragen:  
 

1. Kent het college het onderzoek van Deloitte waarnaar in het artikel van het Financieel 
Dagblad wordt verwezen? 
 

2. Het aantal verbonden partijen wordt in het onderzoek gesteld op 6 partijen in relatie 
tot gebiedsontwikkeling. Klopt dit beeld van het aantal verbonden partijen?  
 
 

3. Zo ja, kunt u een overzicht geven van deze verbonden partijen en de bestuurlijke en 
financiële inrichting  die hiervoor is gekozen? In welke projecten is er sprake van een 
belang van 50% of meer (in de vorm van participatie, garantstelling of lening) 

 
 
Het beheer van grondexploitaties in relatie tot deze ontwikkelingsprojecten en deelnemingen 
maakt geen deel uit van het geïnvesteerd vermogen van de gemeentelijke grondbedrijven. 



Gemeente loopt echter wel financiële risico’s over deze exploitaties. Dit additionele risico 
wordt landelijk berekend op €1,8 mrd.  

 

 
4.  Welke aanvullende risico’s (naast het risico dat de gemeente loopt op de eigen 

grondposities) loopt de gemeente Leeuwarden op deze ontwikkelingsprojecten met 
derde partijen? 
 

5. Op welke wijze is de risicobeheersing concreet vormgegeven? 
 

6. Is het in het artikel geschetste beeld dat de hoogte van genoemde investeringen niet 
inzichtelijk is omdat deze niet voorkomen op de gemeentelijke balans juist?  
 

7. Op welke wijze zijn deze risico’s opgenomen in de risicoparagraaf van de begroting? 
Is het aantal verbonden partijen inclusief de financiële risico’s naar uw mening 
transparant weergegeven?  

 
In het artikel wordt gesproken over planconcurrentie tussen eigen gebiedsontwikkelingen en 
ontwikkeling met verbonden partijen. Daarnaast wordt gesteld dat de gemeenten nog veel 
moeten afboeken, tot halveren aan, op de grondposities.  
 

8 Is er in Leeuwarden sprak van planconcurrentie in de gebiedsontwikkelingen? Op 
basis van welke criteria wordt dit geanalyseerd? 
 

9 In Leeuwarden is al een herziening geweest van de grondwaarde in de herziening 
van de grondexploitaties. Hoe beoordeelt het college de huidige grondwaarde in 
relatie tot de huidige en toekomstige ontwikkelingen?  

 
 

Zou het college de raad hierover op de kortst mogelijke termijn willen informeren? 
 
Namens de fracties van VVD en PvdA Leeuwarden, 
 
 
Pietrick Veenstra Richard Hoekstra 
VVD   PvdA



   
BIJLAGE 
 
Artikel Financieel Dagblad 4 feb. 15 
 

 



 


