
Plaa telijk Belang Terschelling

AMENDEMENT

Voorstel nr. 2015-8

Onderwerp: Boekwaarde voormalige dancing Dellewal

De raad van de gemeente Terschelling in vergadering bijeen d.d. 27-10-2015

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De boekwaarde van de grond van de voormalige dancing Dellewal is te hoog en moet
afgeboekt worden. Er dient een voorziening noodzakelijke afboekingen gemaakt te worden
en boeken daar dit jaar het bedrag € 322.750 wat we kunnen missen, zonder geweld te doen
aan de afgesproken minimum reserve, zijnde het verplichte weerstandsvermogen.

Toelichting:

De begroting moet gebaseerd zijn op feitelijke waarden.
> Na de afwijzing van de Raad in 2013 de grond te verkopen aan een gegadigde, heeft

de raad als randvoorwaarden o.a. meegegeven : woningbouw als uitgangspunt.
Hierop heeft het college begin 2014 een aantal scenario’s uitgewerkt en uit deze
eerste QuickScan blijkt, dat met geen één van de scenario’s de huidige boekwaarde
van de locatie Dellewal kan worden gedekt.
Zoals in de nota van uitgangspunten wordt weergegeven zou een aanzienlijk deel
van de boekwaarde moeten worden afgewaardeerd.

> Met de meest gunstige scenario wordt een totale opbrengst verwacht van ruim 1.3
miljoen, c.a. € 800.000 lager dan de huidige boekwaarde.
Helaas is de financiële ruimte om het hele bedrag dit jaar af te boeken niet groot
genoeg, maar kan er wel begin mee gemaakt worden, zijnde de aangegeven ruimte
voor wensen 2015 en 2016.

Financiële dekking voor de afboeking:

Gezien het feit dat de begroting een afspiegeling moet zijn van de werkelijke waarden, zal de
algemene reserve aangesproken moeten worden. Om niet onder door de raad bepaalde
minimum te komen zullen er dus zaken geschrapt moeten worden.
Wat je niet hebt kun je ook niet uitgeven.
De volgende zaken komen dan hiervoor in beeld:

1) Het wensenlijstje van de coalitie voor 2015: € •47OO0
2) Het wensenlijstje van de coalitie voor 2016: € 275.750

Totaal ten laste van de exploitatierekening € .322.5O
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