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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
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NIEUW REIJERWAARD

HOOFDSTUK 1 Inleiding
Bij deze treft u de jaarrekening van de 
gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) 
aan voor het jaar 2018. Dit is de zevende jaarrekening 
van GRNR sinds de oprichting per 1 januari 2012. Het 
verslagjaar 2018 komt overeen met het kalenderjaar 
2018. Alle genoemde bedragen staan vermeld in € 1.000 
tenzij anders aangegeven.

Deze jaarrekening is afgestemd op de begroting 2018 
van GRNR welke is vastgesteld in de vergadering van het 
Algemeen Bestuur van 26 juni 2017. De begroting is niet 
tussentijds gewijzigd Het Besluit Begroting & 
Verantwoording (BBV) heeft als uitgangspunt gediend 
voor het opstellen van de jaarrekening.

De juridische structuur van de GRNR vloeit voort uit de in 
2011 door de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en 
Rotterdam ingestelde gemeenschappelijke regeling die 
op 1 januari 2012 in werking is getreden.
Op 19 november 2012 heeft het Algemeen Bestuur 
ingestemd met een eerste wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling, die bestaat uit een 
wijziging met betrekking tot het benodigde quorum tijdens 
een bestuursvergadering. De gemeenteraden van de 
deelnemende gemeenten hebben met de wijziging 
ingestemd. De 1e wijziging is op 3 oktober 2013 in 
werking getreden.
Op 13 oktober 2014 heeft het Algemeen Bestuur 
ingestemd met een tweede wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling, die bestaat met name uit 
wijzigingen door de vernieuwde Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen en het rechtsgebied. De 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hebben 
met deze wijziging ingestemd. De 2e wijziging is op 1 
januari 2016 in werking getreden.

De juridische structuur van de GRNR bevat de volgende 
organen:

Algemeen Bestuur (AB)
Het Algemeen Bestuur bestaat uit tien leden, 
aangewezen uit de raden van de deelnemende 
gemeenten De raad van Barendrecht en Ridderkerk 
hebben elk vier leden uit hun midden, de wethouders en 
de burgemeester aangewezen die elk voor zich één stem 
hebben in het AB van de GRNR. De raad van Rotterdam 
heeft twee wethouders aangewezen die elk twee 
stemmen hebben in het AB van de GRNR.
Wijziging in vertegenwoordiging Barendrecht: de heer 
Luijendijk is vervangend lid geworden (AB maart 2018).
In juli 2018 heeft een bestuurswissel plaatsgevonden 
vanwege de gemeenteraadsverkiezingen.

Dagelijks Bestuur (DB)
Het Dagelijks Bestuur kende in 2018 een samenstelling 
van drie leden (conform 2e wijziging regeling). De leden 
van het Dagelijks Bestuur worden zodanig gekozen dat 
vanuit de leden van het Algemeen Bestuur welke 
afkomstig zijn van de colleges van burgemeester en 
wethouders van de deelnemende gemeenten, elke 
deelnemende gemeente één DB-lid levert. Elk DB-lid 
heeft één stem. Op 9 juli 2018 heeft een bestuurswissel 
plaatsgevonden vanwege de gemeenteraadsverkiezingen

Voorzitter
De Voorzitter is gekozen door het Algemeen Bestuur uit 
hen die tevens zijn aangewezen als lid van het Dagelijks 
Bestuur. De plaatsvervangende voorzitter wordt door het 
Algemeen Bestuur gekozen uit hen die tevens zijn 
aangewezen als lid van het Dagelijks Bestuur en niet zijn 
aangewezen als Voorzitter. De voorzitter 
vertegenwoordigt de GRNR in en buiten rechte. De 
voorzitter is voorzitter van het Algemeen en Dagelijks 
Bestuur.
Het voorzitterschap rouleert jaarlijks. In het eerste helft 
van het jaar 2018 was de heer Van der Linden voorzitter 
van de GRNR en de heer Smit plaatsvervangend 
voorzitter. Daarna was mevrouw De Jonge voorzitter van 
de GRNR en de heer Van Os plaatsvervangend 
voorzitter.

Secretaris en Directeur
De secretaris en directeur worden door het Algemeen 
Bestuur benoemd. Het zijn onverenigbare functies. De 
secretaris mede ondertekent alle stukken die van het 
Algemeen en van het Dagelijks Bestuur uitgaan.
De directeur is onder toezicht van het Dagelijks Bestuur 
verantwoordelijk voor de administratie, het beheer van 
vermogenswaarden en het jaarlijks opmaken van de 
rekening.

1.1 Bepalingen mbt de rekeningscyclus
Het Dagelijks Bestuur heeft het jaarverslag behandeld in 
de vergadering op 6 maart 2019. De jaarrekening is 
voorzien van een onderzoek door een accountant 
conform artikel 29 lid 2. Het Algemeen Bestuur stelt het 
jaarverslag vast in de vergadering op 18 maart 2019.

Het Algemeen Bestuur onderzoekt de rekening zonder 
uitstel en stelt haar vast vóór 1 juli van het jaar volgend 
op het jaar waarop de rekening betrekking heeft. De 
deelnemende gemeenteraden worden in kennis gesteld 
van de vastgestelde jaarrekening De vastgestelde 
jaarrekening wordt tevens vóór 15 juli met alle 
bijbehorende stukken ter kennisneming gezonden aan 
Gedeputeerde Staten.
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NIEUW REIJERWAARD
Grondexploitatie
De grondexploitatie GRNR wordt een keer perjaar 
geactualiseerd en vastgesteld in de Algemeen 
Bestuursvergadering van de GRNR. De meest recente 
actualisatie van de grondexploitatie is vastgesteld in het 
AB van 29 oktober 2018. Deze grondexploitatie dient als 
onderbouwing van de waardering van de balanspost 
‘Onderhanden werk'. Immers de grondexploitatie moet 
inzichtelijk maken of de huidige waarde van het 
onderhanden werk opgenomen is en tot welk resultaat 
dat zal leiden.

HOOFDSTUK 2 JAARVERSLAG

2.1 Programma verantwoording
De doelstelling van het beleid is het binnen diens 
rechtsgebied ontwikkelen en realiseren van minimaal 90 
hectare bedrijventerrein op de locatie Nieuw Reijerwaard 
met de daarbij horende ontsluiting en het daarbij horende 
groen.

2.1.A Wat is er bereikt in 2018?
De activiteiten in 2018 bestonden wederom uit 
grondverwerving, engineering, uitvoering en tevens ook 
uit verkoopwerkzaamheden. Een vervolg is gegeven aan 
het bouwrijpmaken van het terrein in de vorm van het

aanbrengen van voorbelasting van de volgende fase. In 
2018 is GRNR verder gewerkt aan het Woonrijpmaken in 
verband met de eerste uitgifte. Dit heeft te maken met de 
uitvoeringsfase waarin de GRNR zich bevindt. 
Overeenstemming is bijna bereikt over de verkoop van 
diverse kavels.

Voor het boekjaar 2018 zijn de volgende activiteiten 
uitgevoerd:
1. Planologische activiteiten;
2. Sloop en bodemonderzoeken uitvoeren;
3. Gronden verwerven;
4 Activiteiten ten behoeve van de voorbereiding van 

de realisatie (bouwrijp maken);
5. Activiteiten in verband met de uitvoering van civiel 

technische werkzaamheden (zoals grondwerk);
6. Activiteiten ten behoeve van de afwerking van het 

gebied (Woonrijp maken);
7. Activiteiten in verband met uitgifte van gronden, 

waaronder marketing, sales & acquisitie en
8. Doorlopende activiteiten van het projectbureau.
De activiteiten worden behandeld door vermelding van 
‘begroting’ en ‘rekening’. Onder begroting wordt vermeld 
wat er in de vastgestelde begroting (AB van 26 juni 2017) 
opgenomen stond als uit te voeren werkzaamheden. 
Onder rekening wordt vermeld wat uitgevoerd is in 2018 
ofwel de huidige stand van zaken van werkzaamheden.

Begroting 2018
Vastgesteld in AB op 26 juni 2017

Rekening
2018

Ad 1 Planologische activiteiten
Het inpassingsplan is vastgesteld en onherroepelijk.
Planologische wijzigingen tijdens het project kunnen 
noodzakelijk blijken.
1.1 Inpassingsplan.

In 2018 zal een eerste wijzigingsplan voor het 
aanpassingsplan in procedure worden 
gebracht door de provincie.

In 2018 is het wijzigingsplan ten behoeve van dubbelbestemmingen 
archeologie vastgesteld. Dit betekent dat er op het overgrote deel van 
de gronden geen dubbelbestemming meer zit, behoudens de gronden 
van Molendijk.

1.2 Exploitatieplan. In 2018 is begonnen met de herziening van het exploitatieplan

Ad 2 Sloop en bodemonderzoeken uitvoeren
Naast de planologie moet nog meer onderzoeken 
uitgevoerd worden. Voor 2018 wordt gedacht aan:
2.1 Sloopwerkzaamheden.

Aangekochte opstallen moeten gesloopt 
worden.

In 2018 zijn de volgende opstallen gesloopt: Voorweg 1, 7, 7a, 14 en 
27.

WERK00985 - VERG01539 Jaarstukken 2018 GRNR
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NIEUW REIJERWAARD
Begroting 2018
Vastgesteld in AB op 26 juni 2017

Rekening
2018

2.2 Milieukundige onderzoeken.
Aangekochte opstallen moeten onderzocht 
worden.

Diverse bodemonderzoeken zijn uitgevoerd aan de Krommeweg. 
Tevens een tankonderzoek aan Krommeweg 8. Verkennend 
bodemonderzoek en asbestinventarisatie bij diverse aangekochte 
percelen uitgevoerd. Een fundatie- en asfaltonderzoek is uitgevoerd 
aan de Verbindingsweg.

2.3 Onderzoeken in verband met Flora & Fauna In 2018 zijn broedvogels onderzocht.

2.4 Archeologische onderzoeken. In 2018 zijn geen archeologische onderzoeken uitgevoerd.

Ad 3 Gronden verwerven
Om de grond uit te kunnen geven, zal de GRNR 
eerst de gronden moeten verwerven. In 2018 zal 
GRNR wederom gronden en opstallen verwerven.
In 2018 kunnen zowel minnelijke als 
onteigeningsprocedures voorkomen.
Activiteiten die uitgevoerd worden per te kopen 
percelen zijn voorbereiding grondaankoop, 
overdracht bij notaris en sloop opstallen.

In 2018 zijn de onderhandelingen voortgezet over nog te verwerven 
objecten. De juridische levering van Voorweg 33, Voorweg 39 en 
Verbindingsweg 42 heeft plaatsgevonden waarbij het voornaamste 
deel van de koopsommen is betaald. De restantbetalingen in verband 
met de feitelijke levering is verricht voor levering van Dierensteinweg 
16-22 te Barendrecht. Het betreft een stuk grond waar 4 woningen 
op hebben gestaan van de Greenery ten behoeve van de aanleg van 
IJsselmondse Knoop. Tenslotte zijn er definitieve uitspraken 
gekomen op de onteigening van Voorweg 7, Voorweg 23 en
Voorweg 25 zodat deze geheel betaald zijn. Voorschotbedragen zijn 
betaald voorde onteigening van Voorweg 20 (deel) en een aantal 
percelen openbaar gebied van het Waterschap.

Ad 4 Bouwrijpmaken
Voordat gronden verkocht worden, moet er bouwrijp 
worden gemaakt. Deze activiteit is wel afhankelijk 
van de uitkomst van de activiteiten verwerving 
gronden.

4.1 In 2018 zal het bestek voor het bouwrijpmaken 
vijfde en zevende fase worden opgestart.

In 2018 is Kroeze begonnen met het bouwrijpmaken fase zeven en 
fase twee A en het aanbrengen voorbelasting op fase vijf.

4.2 Het wegdeel/kruispunt voorbelasten van fase 
twee afronden

In 2018 zijn de gemalen P59 en P-59-1 aangelegd

4.3 Het verder uitvoeren van wegdeel fase drie

4.4 Het afronden van wegdeel fase vier

4.5 In 2018 is het gebied van grondwal, waterpartijen en de tuinen voor 
de bewoners Rijksstraatweg ter hand genomen. Het grondwerk van 
de 100m zone is gereed, met uitzondering van de aanplant van het 
groen. Vrijkomende grond uit het gebied is verwerkt in de grondwal.
Het zuidelijke gedeelte van de grondwal is nu voorzien van genoeg 
grond. Het noordelijke gedeelte van de grondwal is nog niet gereed

WERK00985 - VERG01539 Jaarstukken 2018 GRNR
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Foto: Op 22 maart 2018 is de onderdoorgang onder de 
Rijksstraatweg geopend. Een groot civieltechnisch werk waarbij 
gekozen is voor een unieke oplossing voor het behoud van de 
waterkering dmv een waterkehngsdeur

5.1 Afronden ontwerpen van de infrastructurele 
werken, inclusief reconstructie IJsselmondse 
Knoop en Verbindingsweg.

Ingenieursbureau Waal & Partners heeft het ontwerpen en 
voorbereiden van diverse civiele werken uitgevoerd. Onder andere 
het aanpassen van Definitief Ontwerp van de Verbindingsweg, de 
afvoerende persleiding vanuit de gemalen, het bestek van de 
Verbindingsweg en het bestek van Bouwrijpmaken fase zeven en 
twee A. Voor het gedeelte van de groene zone (tussen tuinen 
bewoners en onderhoudspad) is een groenplan opgesteld.

In 2018 zijn grote voorbereidende stappen gezet voor de 
IJsselmondse Knoop: opstellen variantenstudie, bepalen 
verkeerskundige voorkeursvariant, het opstellen Voorlopig Ontwerp 
IJsselmondse knoop en het opstellen Programma van Eisen 
IJsselmondse knoop

5.2 Verleggen kabels en leidingen Verbindingsweg 
en IJsselmondse Knoop

In 2018 zijn de meeste kabelsen leidingen van de Verbindingsweg 
verlegd. In 2018 is nog niet begonnen met het verleggen van 
leidingen in de IJsselmondse Knoop in afwachting van keuze 
verkeerskundige variant.

5.2 Aanbesteding van infrastructurele werken. In 2018 is het bestek opgesteld voor de reconstructie
Verbindingsweg en rioolgemalen in het gebied.

Ad 6 Woonrijp maken
6.1 In 2018 worden de werkzaamheden voor het 
woonrijp maken afgestemd met de bouw van 
nieuwe bedrijven in het gebied.

In 2018 is de onderdoorgang onder de Rijksstraatweg opgeleverd 
door de aannemer. In samenwerking met de BAR is het 
Lancastermonument heringericht.

Ad 7 Verkoopactiviteiten
In 2018 zullen activiteiten voortgezet worden om 
verkoop van de gronden te bevorderen.

De directeur heeft samen met een bestuursdelegatie van de GRNR 
de beurs Fruit Logistica in Berlijn bezocht. Hiervoor is 
promotiemateriaal ontwikkeld in de vorm van een advertentie.

In 2018 zijn de modellen van uitgiftedocumenten opgesteld: 
(voor)reservering, koopovereenkomst en algemene voorwaarden. 
Verder zijn vele gesprekken gevoerd met mogelijke vestigers. Niet 
alleen zijn er gesprekken gevoerd, maar er is ook getekend. Er is 
een koopovereenkomst gesloten met Heembouw ten behoeve van 
de nieuwbouw voor Bakker Barendrecht. Tevens is een 
voorreserveringsovereenkomst getekend dooreen klant. In 2019 
worden de plannen verder uitgewerkt en komen ze tot een definitieve 
vestigingskeuze. In samenwerking met gemeente Rotterdam is een
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Begroting 2018
Vastqesteld in AB op 26 juni 2017

Rekening
2018
aanbieding op maat gedaan op de onderwerpen mobiliteit, 
werkgelegenheid en grond. Voor het aspect duurzaamheid is Engie 
ook betrokken bij dit traject. Begin 2019 wordt de levering van grond 
aan Van der Valk verwacht.

7.2 De in 2015 ingezette afspraken met makelaars 
zullen worden vervolgd - de afspraak is gemaakt 
voor drie jaar en loopt tot eind 2018.

De overeenkomst met makelaar JLL is per 1-11-2018 beëindigd. JLL 
is dhe jaar lang de exclusieve makelaar Eind 2018 wordt gewerkt 
met meerdere makelaars (waaronder JLL).

7.3 Het Marketing, Sales & Acquisitieplan wordt 
halfjaarlijks geactualiseerd.

In 2018 is de marketing aanpak voor Nieuw Reijerwaard herzien en 
op basis van de herziene versie een merkstrategie opgezet.
Daarnaast is een periodieke voortgangsverantwoording voor de 
acquisitie opgezet.

7.4 In 2018 zullen activiteiten worden vervolgd om 
het Foodcenter Reijerwaard als totaal te versterken. 
Het bestaande agro/vers/food-cluster gaat een 
prominentere plaats innemen in de marketing van 
het totale gebied. Het doel is om afspraken te 
maken met de gemeenten Ridderkerk en
Barendrecht over een gezamenlijke 
marketingstrategie.

In 2018 is gewerkt aan het versterken van het ‘merk’ Foodcenter 
Reijerwaard Het bestaande agro/vers/food-cluster gaat een 
prominentere plaats innemen in de marketing van het totale gebied.
Er is samen met ondernemers, gemeenten en provincie gewerkt aan 
een nieuwe merkstrategie voor het hele gebied BT Oost, 
Verenambachten Nieuw Reijerwaard. In een drietal bijeenkomsten is 
nagedacht waar het gebied voor staat en hoe het gebied zich gaat 
presenteren. Op basis hiervan is een merk ontwikkeld, met een 
huisstijl en positionering. Er is gekozen voor de benaming Dutch
Fresh Port. In december 2018 is gestart met het vertalen van het 
bijpassende logo en huisstijl in een website, een bouwbord bij de 
entree van het gebied en overige middelen. Het nieuwe merk wordt 
begin 2019 gepresenteerd tijdens een kick off bijeenkomst en als 
eerste bij de Fruit Logistica in Berlijn in februari 2019 gebruikt. Deze 
integrale positionering van het gebied wordt in 2019 verder 
uitgewerkt.

Foto: Samen met ondernemers, gemeenten en provincie is gewerkt 
aan een nieuwe merkstrategie voor het hele gebied

7.5 In 2018 zal parkmanagement in de meest brede 
zin van het woord daadwerkelijk tot activiteiten 
leiden.

In 2018 is een parkmanager (Park Concepts) aangesteld die de 
basisdienstverlening heeft uitgewerkt en op basis daarvan de 
ledenbijdrage heeft bepaald Ook is een keuze gemaakt voor de 
rechtsvorm. Een notaris is bezig met het opstellen van de statuten en 
de ledenovereenkomsten. Het moet begin 2019 gereed en opgericht 
zijn. Van Gelder is de eerste vestiger die lid (en tevens bestuurder) 
wordt van de parkmanagementorganisatie. Naar verwachting zal het 
per Q3 2019 zijn.

7.6 Met ondernemers van het hele Foodcenter 
Reijerwaard zullen de eerste resultaten van de 
samenwerking op het gebied van gecombineerd

In 2018 is een onderzoek uitgevoerd naar de meest geschikte locatie 
voor een truckparking met parkeerplaats. Hierbij is gekeken naar de 
marktontwikkelingen op het gebied van tanken, duurzame
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Begroting 2018 Rekening
Vastqesteld in AB op 26 juni 2017 2018
transport zichtbaar worden. brandstoffen, alsmede naar hinderwetcategorieën en de plaatselijke
De wachtparkeervoorziening voor vrachtwagens tankstations. Dit onderzoek is de basis voor de verdere aanbesteding 
binnen het Foodcenter Reijerwaard zal geopend van het tankstation. Dit moet in 2019 gestalte krijgen, 
worden, zodat er lucht ontstaat op de bestaande 
bedrijventerreinen.

7.7 In 2017 is een concessieovereenkomst 
gesloten met ENGIE over het produceren en 
exploiteren van duurzame energie in het gebied. 
Onderdeel van die overeenkomst is het oprichten 
van 3 windturbines. In 2018 zal de eerste 
windturbine draaien.

In 2018 is de vergunningaanvraag voorde windmolens ingediend. 
Beroepstermijn loopt 30 januari 2019 af. Zodra de vergunning 
definitief is, worden de windmolens besteld en geplaatst.
De LOI voor DC-net is geaccordeerd door Gemeente Ridderkerk, 
GRNR en ENGIE. Dit betekent dat de plannen voor het grootste 
gelijkstroomnet van Europa verder kunnen worden uitgewerkt. 
Onderdeel van het DC-net is de openbare verlichting.
Verder lopen er trajecten voor de uitwerking van de volgende 
projecten: PV-pauzelandschap, biovergister, warmte net vanuit 
Rotterdam.
Tenslotte wordt ENGIE in contact gebracht met (potentiële) vestigers. 
In het traject met een mogelijke vestiger is ENGIE nauw betrokken bij 
het verlagen van de stichtings, - en operationele kosten door het 
bekijken welk dienstenpakket zij kunnen aanbieden.

Ad 9 Activiteiten van Projectbureau
In de uitvoeringsorganisatie vinden veel reguliere 
activiteiten plaats daaronder valt te verstaan:
9.1 Opstellen producten voor de Planning & 

Control-cyclus. Voor 2018 bestaat het uit 
jaarrekening 2017, begroting 2019 en twee 
tussentijdse rapportages.

In 2018 is de jaarrekening 2017 vastgesteld (AB 12 maart 2018). De 
begroting 2019 is vastgesteld (AB 9 juli 2018). Verder zijn twee 
tussentijdse rapportages behandeld (DB 19 september 2018 en 12 
december 2018).

9.2 Afsluiten financieringen. Monitoren kasstromen In 2018 zijn de rekening courant en de langlopende leningen ingezet 
gedurende het jaar om financieringstekorten voor de financiering. In 2018 wordt tevens gebruik gemaakt van
tijdig te onderkennen. kasgeldleningen.

In 2018 wordt de kasgeldlimiet overschreden. De toezichthouder 
heeft ontheffing verleend voor 2018.

9.3 Vaststellen grondexploitatie. In 2018 wordt de De grondexploitatie is geactualiseerd en vastgesteld op 29 oktober 
grondexploitatie tweemaal geactualiseerd. 2018.

9.4 Organiseren van minstens 12 vergaderingen In 2018 hebben plaatsgevonden:
van Dagelijks Bestuur en 2 vergaderingen van - 3 vergaderingen van het Algemeen Bestuur (op 12 maart, 9 juli
Algemeen Bestuur in een jaar. en 29 oktober). De vergadering op 9 juli was de eerste met het

nieuwe bestuur als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen in 
maart 2018. Tijdens deze vergadering zijn de leden van het 
dagelijks bestuur benoemd, namelijk mw. T.F. de Jonge vanuit
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Begroting 2018 Rekening
Vastqesteld in AB op 26 juni 2017 2018

Barendrecht en dhr. van Os vanuit Ridderkerk. Op 29 oktober 
2018 is mw. B.C. Kathmann vanuit Rotterdam benoemd.
12 vergaderingen van Dagelijks Bestuur ( op 17 januari, 7 
februari, 21 februari, 9 juli, 29 augustus, 19 september, 12 
oktober, 14 november en 12 december). Vanwege de 
gemeenteraadsverkiezingen zijn er geen vergaderingen geweest 
van maart tot en met juni.

2.1 B Wat heeft het gekost in 2018?
Het jaar 2018 kent de volgende baten en lasten.

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2018

Rekening
2018

Totaal lasten € 26.703
(primitief) 
€ 40.645

(gewijzigd)
€ 40.645 € 22.409

Totaal baten € 4 485 € 37.278 € 37.278 € 12.974
Mutatie
OHW €22.218 € 3.367 € 3.367 € 9.435
Gereal. totaal
saldo van baten
en lasten €0 €0 €0 €0
Vennoot
schapsbelasting €0 €0 €0 €0
Reserve mutatie €0 €0 €0 €0
Gerealiseerd
resultaat €0 €0 €0 €0

Duidelijk blijkt dat de verkopen van kavels achterblijven, 
hierdoor behoeft minder uitgaven te worden gedaan aan 
bouwrijpmaken, plankosten etc. Zie paragraaf 3.3 voorde 
verdere toelichting en specificatie van de lasten en baten.

2 1 C Heffing vennootschapsbelasting
In de jaarrekening 2018 is geen rekening gehouden met
een heffing vennootschapsbelasting.

2.2 Paragrafen

2.2.A Iniejdmg
Het Besluit Begroting & Verantwoording Provincies en 
Gemeenten (kortweg: BBV) schrijft de vorm en inhoud 
van de begroting en het jaarverslag voor. Hierin is een 
aantal paragrafen verplicht in zowel de begroting als het 
jaarverslag.

In het hiernavolgende worden de paragrafen benoemd en 
uitgewerkt dan wel wordt gemotiveerd aangegeven 
waarom het bestuur de paragrafen niet van toepassing 
acht.

2.2 B Paragraaf lokale heffingen 
De GRNR geniet geen inkomsten uit lokale heffingen 
aangezien het opleggen van lokale heffingen niet tot de 
taken van de gemeenschappelijke regeling behoort. Deze 
paragraaf is daarom niet van toepassing.

2.2.C Paragraaf Weerstandsvermogen en 
risicobeheersing

Onder weerstandsvermogen wordt verstaan de mate 
waarin de GRNR in staat is om financiële tegenvallers op 
te vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid 
veranderd moet worden. De GRNR heeft nog geen eigen 
vermogen opgebouwd waarmee ze risico’s kan afdekken. 
Wel heeft ze een positieve grondexploitatie waarmee ze 
een deel kan opvangen (onder andere de post 
onvoorzien). Uitgangspunt is dat de grondexploitatie 
sluitend is en blijft. Alle activiteiten binnen de GRNR zijn 
daarop gebaseerd. Mocht dat onverhoopt niet voldoende 
zijn dan is in de gemeenschappelijke regeling Nieuw 
Reijerwaard opgenomen dat de deelnemende gemeenten 
voor elk 33,3% garant staan in geval van tegenvallers. 
Evenzo ontvangen de deelnemende gemeenten elk 
33,3% bij een eventuele winstverdeling.

De ontwikkeling van de GRNR zit in de fase van 
planvorming en uitvoering. Bij de oprichting van de 
GRNR is een risicoanalyse uitgevoerd en een second 
opinion op de grondexploitatie.
Bij elke herziening van de grondexploitatie wordt een 
volledige risicoanalyse (inclusief Monte Carlo simulatie) 
uitgevoerd. In januari 2016 heeft wederom een second 
opinion op de grondexploitatie en risicoanalyse plaats
gevonden. Risico’s en risicoanalyse zijn nader 
beschreven in paragraaf 2.2.H (paragraaf Grondbeleid). 
Financiële kengetallen zijn een hulpmiddel voor versneld 
inzicht in de financiële stand van zaken van GR Nieuw 
Reijerwaard. De volgende financiële kengetallen worden 
opgenomen:

A. Netto schuldquote;
B Netto schuldquote voor alle verstrekte leningen
C. Solvabiliteitsratio;
D. Structurele exploitatie ruimte
E. Belastingcapaciteit en
F Grondexploitatie

Ad A en B. Netto schuldquote.
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de 
schuldenlast ten opzichte van de inkomsten. GRNR kent 
geen doorgeleende gelden zodat het kengetal hetzelfde 
is voor inclusief en exclusief doorgeleende gelden.
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a. Vaste schulden
b. Netto vlottende schuld
c. Overlopende passiva
d. Financiële activa
e. Uitzettingen <1 jaar
f. Liquide middelen
g. Overlopende activa
h. Totale baten 
Netto schuldquote 
(= (a+b+c-d-e-f-g)/h x 100%)

Ad C Solvabiliteitsratio 
Dit kengetal geeft inzicht in mate waarin GRNR met eigen 
vermogen is gefinancierd.

Rekening Rekening
2017 2018

a. Eigen vermogen € 0 € 0
b. Balanstotaal €135.508 €148.228
Solvabiliteit 0% 0%
(= a/b x 100%)1

Ad D. Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal geeft het structurele evenwicht van de
jaarrekening weer.

Rekening Rekening
2017 2018

a. Totale structurele lasten € 26.703 € 22.409
b. Totale structurele baten € 4.485 € 12.974
c. Totale structurele toevoeging reserves € 0 €0
d. Totale structurele onttrekking reserves € 0 €0
e. Totale baten €4.485 € 12.974
Structurele exploitatieruimte -495% -73%
(= ((b-a)+(d-c))/e x 100%)

Inde begroting 2018 is het meerjarig overzicht 
opgenomen van de structurele exploitatieruimte:

Structurele exploitatieruime
2018 2019 2020 2021

- Structurele lasten 40.645 49.573 32.036 19.159
+ Structurele baten 37.278 56.652 38.496 42.172
+ Reserve toevoeging 0 0 0 0
- Reserve onttrekking 0 0 0 0
/Totale Baten 37.278 56.652 38.496 42.172
Structurele expl.ruimte -9% 12% 17% 55%

Ad E. Belastingcapaciteit.
Niet van toepassing voor GRNR omdat belastingheffing 
niet mogelijk is.

Ad F. Grondexploitatie
Dit kengetal geeft een indicatie van risico’s van de 
boekwaarde van de bouwgronden op de totale baten van 
GRNR.

Rekening Rekening
2017 2018

a. Niet in exploitatie genomen bouwgronden € 0 € 0
b. Bouwgrondexploitatie €134.258 €143.694
c. Totale baten € 4.485 € 12.974
Grondexploitatie 2.993% 1.108%
(= (a+b)/c x 100%)

Deze kengetallen laten zien dat GRNR voor 100% 
bestaat uit een grondexploitatie, welke volledig 
gefinancierd is met vreemd vermogen en nog geen eigen 
vermogen heeft opgebouwd. De kengetallen 
weerspiegelen de verhoudingen die zich in één jaar 
voordoen terwijl een grondexploitatie gezien moet worden 
als een totaalbeeld van alle jaren. De grondexploitatie 
voor het totale project kent een positief saldo en dit komt 
niet tot uitdrukking in bovenstaande kengetallen welke 
zich op één jaar richten.

2.2. D Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 
Op de balans van de GRNR komen geen 
kapitaalgoederen voor, aangezien de gronden welke tot 
ontwikkeling worden gebracht als onderhanden werk 
opgenomen worden bij de voorraden. Ze staan niet 
duurzaam ten dienste van de bedrijfsuitoefening van de 
gemeenschappelijke regeling.

2.2. E Paragraaf Financierinosparaoraaf
In het besluit van de gemeenschappelijke regeling is in 
artikel 34 bepaald dat de behoefte aan financiële 
middelen geregeld kan worden door middel van een door 
één van de deelnemende gemeenten aan te bieden 
rekening courant of bij een bancaire instelling.
De GRNR betrekt de benodigde financiële middelen 
rechtstreeks van de BNG. In 2012 heeft GRNR een 
bankrekening bij Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 
afgesloten met een rekening courantfaciliteit van 
€ 33.400. In 2018 is gebruik gemaakt van de rekening 
courantfaciliteit en een vaste geldlening van in totaliteit 
€ 80.000 om te voldoen aan de financieringsbehoefte. 
Tevens zijn in 2018 meerdere kasgeldleningen 
afgesloten. Per 31 december 2018 is voor € 33.000 
kasgeldlening afgesloten met een looptijd van drie 
maanden.

Kasgeldlimiet
De GRNR mag niet onbeperkt kort-geld aantrekken. Om 
te voorkomen dat er teveel kort-geld wordt geleend 
waardoor teveel renterisico op korte termijn wordt 
gelopen is de kasgeldlimiet ingesteld. De kasgeldlimiet is 
een percentage (8,2%) van het totaal van de primitieve 
begroting. Voor de GRNR komt dat uit op € 3.333 (=
8,2% van € 40.645) in 2018.

Onder kasgeld wordt in deze verstaan het saldo van alle 
kortlopende schulden (<1 jaar) plus alle variabele 
leningen, liquide middelen en de vorderingen op korte 
termijn. Het verloop van het kort geld is voor 2018 als 
volgt verlopen:

Rekening Rekening
2017 2018

€ 80.000 € 80.000
€ 48.445 € 58.088
€ 7.063 €10.139

€0 €0
€44 € 1.020
€0 €0

€1.206 €3.513
€ 4.485 € 12.974
2.993% 1.108%
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Gemiddelde
kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4

Liquiditeiten € -33.350 € -33.682 € -36.296 € -42.928
Kasgeldlimiet
Ruimte:

€ 3.333 € 3.333 € 3.333 € 3.333

- boven limiet €0 €0 €0 €0
- onder limiet €-30.017 € -30.349 € -32.963 € -39.595

In 2018 heeft GRNR zich boven de kasgeldlimiet 
bewogen. GRNR heeft ontheffing van de kasgeldlimiet 
verkregen voor 2018 van de toezichthouder.

Renterisiconorm
Naast kortlopende gelden heeft de GRNR met name 
langlopende gelden nodig om in de financieringsbehoefte 
te voorzien op lange termijn. Langlopende gelden zijn 
leningen met een looptijd langer dan 1 jaar.

Ook voor de langlopende leningen bestaat een norm om 
te voorkomen dat er teveel renterisico op langlopende 
leningen wordt gelopen. Deze norm heet de 
renterisiconorm. Deze renterisiconorm bestaat uit de eis 
dat de som van de aflossingen en de rentewijzigingen in 
een bepaald jaar kleiner moet zijn dan 20% van de 
begroting van een bepaald jaar. Bij het begrotingstotaal 
van € 40.645 wordt de renterisiconorm voor 2018 
€ 8.129. In 2018 zijn zowel het bedrag aan aflossing 
geldlening als het bedrag aan renteherziening € 0, 
waardoor het renterisico in 2018 € 0 is. Daarmee zijn we 
binnen deze norm gebleven.

2.2.F Bedriifsvoerinqsparaqraaf 
Bedrijfsvoering bestaat traditioneel uit de onderdelen 
personeel & organisatie, financiën en informatisering & 
automatisering.

De GRNR heeft zelf geen personeel in dienst. De ICT 
(hardware, software en serverruimte) wordt extern 
gehuurd. Voorts heeft de GRNR een gemeubileerde 
ruimte in het gemeentehuis van Ridderkerk gehuurd tot 1 
april 2015. Daarna heeft GRNR haar intrek genomen in 
tijdelijke huisvesting aan de Verbindingsweg 38 dus ‘op 
locatie' in het gebied NR zelf.

De leden van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur 
waaronder ook de Voorzitter, samengesteld uit de 
colleges van B&W en de gemeenteraden van de drie 
deelnemende gemeenten, ontvangen van de GRNR geen 
vergoeding.

Het Algemeen Bestuur heeft een directeur extern 
ingehuurd vooreen marktconform tarief. Secretaris wordt 
ingehuurd van de gemeente Ridderkerk / BAR- 
organisatie tegen het gemeentelijk inhuurtarief.
Voor de exploitatie van de GRNR worden nog de 
volgende kosten gemaakt:

• Huisvesting. Sinds april 2015 is de GRNR 
gehuisvest aan Verbindingsweg 38 in Nieuw 
Reijerwaard.

• Informatisering & automatisering. De ICT-omgeving 
bestaat uit hardware, software en een eigen externe 
server en wordt geheel extern ingehuurd.

• Diverse functionarissen zijn in 2018 ingehuurd voor 
diverse werkzaamheden

In de gemeenschappelijk regeling Nieuw Reijerwaard is 
opgenomen dat ze zelf personeel aan mag nemen. 
Vooralsnog worden alle medewerkers ingehuurd. Er 
wordt ingehuurd bij zowel de gemeenten als extern.

Rechtmatigheid
Om de rechtmatigheid intem te kunnen voorbereiden en 
om de accountant op rechtmatigheid te kunnen laten 
controleren, is een normenkader opgesteld. Het 
normenkader bestaat uit een overzicht van de geldende 
externe en eigen regelgeving met betrekking tot 
financiële beheerhandelingen, bestaande uit relevante 
regelgeving van hogere overheden (externe regelgeving) 
en van de gemeenschappelijke regeling zelf (interne 
regelgeving).

Het normenkader voor de controle 2018 is vastgesteld 
door het Algemeen Bestuur op 16 maart 2015. Het 
normenkader is de basis voor de interne controle en de 
procesbeschrijvingen die worden opgesteld. Alleen op die 
wijze kan worden geborgd dat er overeenkomstig de 
regelgeving wordt gehandeld. Het normenkader is ook 
door de accountant gebruikt bij diens onderzoek naar de 
rechtmatigheid.

2.2. G Paragraaf Verbonden Partijen
Een samenwerking is een verbonden partij als GRNR er 
zowel financieel als bestuurlijk belang in heeft, door 
financiële en bestuurlijke inbreng ter beschikking te 
stellen.

De GRNR kan volgens het besluit van de 
gemeenschappelijke regeling in andere rechtspersonen 
of samenwerkingsverbanden deelnemen. In 2018 heeft 
GRNR geen deelname in een verbonden partij opgestart.

2.2. H Paragraaf Grondbeleid
Visie en doelstelling
Het beleid van GRNR heeft tot doel het realiseren van 
minimaal 90 hectare bedrijfsterrein in Nieuw Reijerwaard. 
GRNR voert een actief grondbeleid. De ontwikkeling is 
vooral gericht op de invulling van agro/vers/food 
logistieke bedrijvigheid.

Aan- en verkopen van grond
GRNR koopt alle gronden binnen het rechtsgebied. Deze 
gronden zullen door GRNR zelf worden bewerkt, zodat 
deze als bouwrijpe grond kan worden verkocht aan 
geïnteresseerde ondernemers.
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In 2018 zijn gronden verworven. In 2018 is de eerste 
kavel uitgegeven. De grondpositie was per 1 januari 2018 
107,11 ha en is per 31 december 2018 toegenomen tot 
116,89 ha.

Grondexploitatie
In de vergadering van 29 oktober 2018 is de 
grondexploitatie 2018 vastgesteld met prijspeil 1 januari 
2018. De grondexploitatie is herzien naar prijspeil 1 
januari 2019. Deze grondexploitatie eindigt op een 
resultaat van € 281 op contante waarde per 01-01-2019. 
Deze grondexploitatie is een opstelling die een zo 
getrouw mogelijk beeld geeft van de huidige 
verwachtingen, gebaseerd op ramingen en kengetallen.

In de grondexploitatie zijn alle planontwikkelingskosten, 
grondaankopen, sloop-/saneerkosten, de kosten van 
bouw- en woonrijp maken en apparaatskostenA/TA 
verwerkt. Aan de opbrengstenkant staan de inkomsten uit 
subsidies en grondverkopen aan bedrijven opgenomen.

De actuele grondexploitatie met prijspeil 01/01/2018 kent 
de volgende karakteristieken: 

looptijd tot 2027 
rentepercentage 1,51 % 
indexering kosten en opbrengsten: 2% jaarlijks 
Boekwaarde GREX per 01-01-2019 € 141.235 (01- 
01-2018 € 130.244)
Restant raming nominaal tot einde looptijd 
€ 128.233; bestaande uit€ 146.021 lasten en 
€ 274.244 baten.
Netto Contante Waarde 01-01-2018 € 291 positief 
(2017 €410).

De boekwaarde grondexploitatie wijkt af van de 
boekwaarde in de jaarrekening. Dit heeft te maken met 
de andere verwerking van de balanspost overlopende 
passiva. Voor de bepaling van de boekwaarde in de 
jaarrekening worden de overlopende passiva verwerkt en 
bij de grondexploitatie niet. De grondexploitatie is 
gebaseerd op kasstromen terwijl de jaarrekening op basis 
van het stelsel van baten en lasten wordt opgesteld.

De grondexploitatie bestaat uit de volgende onderdelen:

Planontwikkelingskosten
Planontwikkelingskosten moeten gemaakt worden om de 
nieuwe inrichting planologisch mogelijk te maken.

Verwerving
Het gehele gebied van ca. 140 ha. moet verworven 
worden. In 2012 is gestart met de verwerving door 73,44 
ha. te verwerven. Inmiddels heeft GRNR het merendeel 
in bezit. Tot 2027 zal de rest verworven worden.

Slopen/saneren
De opstallen op geworven grond moet gesloopt worden. 
Gronden moeten eventueel gesaneerd worden als ze niet 
schoon zijn.

NIEUW REIJERWAARD
Bouwrijp maken
Gronden moeten bouwrijpgemaakt worden ten behoeve 
van de nieuwe inrichting. De gronden ten zuiden en 
noorden van de Verbindingsweg (westelijk deel) worden 
als eerste bouwrijpgemaakt. In een latere fase volgt de 
rest van het terrein.

Woonrijp maken
Na het bouwrijpmaken wordt de grond woonrijp gemaakt. 
Woonrijpmaken vindt gedurende de gehele looptijd van 
de exploitatie plaats.

Plankosten
Voor de dagelijkse gang van zaken binnen de Regeling 
worden personele kosten gemaakt voor de directeur en 
secretaris, huisvesting e.d. Daarnaast moet al naar 
gelang de fase waarin het project zich bevindt 
vakmedewerkers worden ingehuurd voor het uitvoeren 
van de grondaankopen, planologische wijzigingen, 
bouwrijp maken etc.

Grondverkopen
De totale te verkopen oppervlak bedraagt 96,4 ha. In 
2018 worden de eerste grondverkopen verwacht.

Subsidies
Subsidies worden verwacht van Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag (voormalig Stadsregio Rotterdam), 
Provincie Zuid-Holland en het rijk. In 2014 zijn de eerste 
subsidiebijdragen ontvangen.

Risico’s in de grondexploitatie
In Nieuw Reijerwaard zijn de eerste kavels beschikbaar 
voor uitgifte. Er moeten nog gronden worden verworven; 
er lopen twee onteigeningsprocedures.
Aan de grondexploitatie die in oktober 2018 
geactualiseerd is, ligt een raming voor de civiele kosten 
(bouw- en woonrijpmaken) ten grondslag. De 
verwervingskosten zijn gebaseerd op de taxatie die 
gemaakt is ten behoeve van het exploitatieplan.

Aan de ramingen van grondexploitaties kleeft altijd een 
inherent risico. Het verwachte resultaat is gebaseerd op 
de huidige inzichten met betrekking tot de looptijd van de 
grondexploitaties, het renteverloop en de ontwikkelingen 
op de markt voor bedrijventerreinen. Verandering van 
inzichten omtrent de uitvoerbaarheid leidt veelal tot 
wijzigingen in het financiële beeld van grondexploitaties. 
Bij elke actualisatie van de grondexploitatie wordt ook de 
risicoanalyse geactualiseerd.

Risicoanalyse vindt onder meer plaats door middel van 
Monte Carlo-simulatie. Middels een Monte-Carlosimulatie 
kan het risicoprofiel van een grondexploitatie worden 
bepaald, in de vorm van de bandbreedte waarbinnen het 
resultaat is gelegen. Daartoe wordt voor verschillende 
invoergegevens in de grondexploitatie een bandbreedte 
gedefinieerd waarbinnen deze kan bewegen. In de 
grondexploitatie opgenomen kosten en opbrengsten
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kunnen immers in de praktijk zowel mee- als tegenvallen. 
Tevens wordt aangegeven wat de meest waarschijnlijke 
waarde is, hetgeen over het algemeen de waarde is 
welke in de grondexploitatie is opgenomen. De 
bandbreedte van het resultaat met een 90% 
betrouwbaarheidsinterval bevindt zich tussen € -27.700 
en € 11.000.
Daarnaast wordt een berekening gemaakt van de 
minimaal benodigde verkoopprijs gezien alle verplichte 
kosten. Op dit moment vormt de verkoopprijs het grootste 
risico. Er is geen reden om te twijfelen aan het realiseren 
van de eerder geprognosticeerde opbrengsten. Het 
uitgevoerde marktonderzoek in september 2018 toont 
aan dat er marktconforme prijsstelling wordt gehanteerd. 
Verder zijn er vele gesprekken gevoerd met potentiële 
klanten dus de vraag in de markt is duidelijk aanwezig. 
Het Dagelijks Bestuur van GRNR heeft er vertrouwen in 
het kunnen verkopen van de gronden tegen de 
verkoopprijs. Dit is ook een noodzakelijke voorwaarde 
voor het kunnen realiseren van een uiteindelijk positief 
projectresultaat omdat de vrije ruimte in de 
grondexploitatie sterk is afgenomen en momenteel nog 
beperkt aanwezig is. Als de in de toekomst te realiseren 
verkoopprijzen later zijn dan ingerekend in de 
grondexploitatie, dan heeft dat directe impact op het 
geprognotiseerde resultaat van de grondexploitatie en 
daarmee mogelijk op de waardering van de 
grondexploitatie. Hierdoor zullen verkopen onder de 
huidige verkoopprijs snel leiden tot een negatief saldo. 
Mocht het noodzakelijk zijn, dan zijn er nog 
mogelijkheden om kosten te beperken als gevolg van 
bestuurlijke keuzes die gemaakt kunnen worden.

In 2018 is de Wet op de Vennootschapsbelasting ook van 
toepassing op de grondexploitatie van GRNR. De 
regelgeving is echter nog zodanig onduidelijk over de 
toepassing op de grondexploitatie van de GR. Om deze 
reden wachten we op duidelijkheid vanuit jurisprudentie. 
Tevens zijn we eind 2018 in gesprek gegaan met de 
Belastingdienst over onze fiscale positie. Zolang er geen 
uitspraak is gedaan door de Belastingdienst, met ons of 
via jurisprudentie, zien we de VPB-plicht tot die tijd als 
mogelijk risico.

Winst en verliesneming grondexploitatie
In de Gemeenschappelijke Regeling van 1 januari 2012 is 
opgenomen dat er sprake kan zijn van tussentijdse 
winstneming gedurende de looptijd van de GR. Eventuele 
winstneming gebeurt in overeenstemming met de eisen 
van de commissie BBV. Vooralsnog vindt geen 
winstneming plaats.

HOOFDSTUK 3 JAARREKENING

In deze jaarrekening wordt verslag uitgebracht over de 
periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. 
De richtlijnen volgens het BBV worden gevolgd. Alle 
genoemde bedragen staan vermeld in € 1.000

De waardering van de activa en passiva en de bepaling 
van het resultaat vindt plaats op basis van historische 
kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders 
is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen 
tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar 
waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden 
slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn 
gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong 
vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in 
acht genomen indien zij voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden.

Balans
Voorraden onderhanden werk, waaronder bouwgronden 
in exploitatie
De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden 
zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de 
lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de 
kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen 
worden toegeregend (zoals grondaankopen en kosten 
van bouw- en woonrijpmaken) alsmede een redelijk te 
achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en 
beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden 
slechts genomen indien en voor zover die met voldoende 
mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt 
kunnen worden. Zolang daarvan gen sprake is, worden 
de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de 
vervaardigingskosten in mindering gebracht.

Uitzettingen met een looptijd korter dan 1 iaar 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde. Indien van toepassing op vorderingen en 
overlopende activa onder aftrek van een voorziening voor 
mogelijke oninbaarheid.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen onderscheidt zich in beginsel naar 
algemene reserve en overige reserves. De algemene 
reserve is de resultante van de met de grondexploitatie 
behaalde resultaten. De overige reserves betreffen een 
specifieke bestemming uit de algemene reserve.

Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale 
waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste 
schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar 
of langer.

3.1 Grondslagen voor waardering en resultaat Vlottende passiva
Algemene grondslagen voor het opstellen van de De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen
jaarrekening nominale waarde.
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Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

3.2 Overzicht van baten en lasten
Hieronder is het overzicht van baten en lasten voor 2018 
opgenomen.

Rekening Begroting Begroting Rekening
2017 2018 2018 2018

Lasten (primitief) (gewijzigd)

Totaal lasten €26.703 € 40.645 €40.645 € 22.409

Baten
Totaal baten € 4.485 €37.278 €37.278 € 12.974

Mutatie OHW €22.218 €3.367 €3.367 € 9.435
Gereal. totaal saldo
van baten en lasten € 0 €0 €0 €0

Vennoot
schapsbelasting € 0 €0 €0 €0
Reserve mutaties € 0 €0 £0 €0
Gerealiseerd resultaat€ 0 €0 €0 €0

3.3 Toelichting overzicht van baten en lasten in
de jaarrekening

3.3.A Inleiding
In het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten 
en Provincies wordt voorgeschreven dat er een 
toelichting wordt gegeven op de gerealiseerde algemene 
dekkingsmiddelen, de aanwending van het bedrag voor 
onvoorzien, de incidentele baten en lasten en structurele 
reservemutaties. Voor 2018 is het voorgaande niet van 
toepassing. Alle baten en lasten hebben een relatie met 
de grondexploitatie en zijn dientengevolge structurele 
mutaties.

Lasten 2018 Begroot Realisatie

Incidentele lasten €0 €0
Structurele lasten € 40.645 €22.409
Totale lasten €40.645 €22.409

Baten
Incidentele baten €0 €0
Structurele baten € 37.278 €12.974
Totaal baten €37.278 €12.974

3.3.B Analyse bearotinqsrechtmatiqheid 
In 2018 is weliswaar de eerste kavel verkocht, maar 
waren meerdere verkopen voorzien. De bij een 
grondverkoop behorende uitgaven (zoals bouw- en 
woonrijpmaken en voorbereiding/engineering en overige 
VTA) zijn zoveel mogelijk gefaseerd in lijn met de 
grondverkopen. Hierdoor zijn er wel uitgaven geweest 
voor bouw en woonrijpmaken etc maar niet zoveel als 
begroot was omdat een deel van de werkzaamheden 
samenhangt met het opleveren van bouwrijpe kavels

3.3. C Lasten
Grondverwerving
Hieronder vallen kosten voor verwerving van grond. Het 
verschil met de begroting komt doordat minder is 
aangekocht dan begroot. In 2018 is minder grond 
aangekocht dan begroot.

Slopen
Onder slopen vallen de sloop van opstallen en 
saneringskosten van aangekochte gronden. Het verschil 
met de begroting komt doordat minder is aangekocht dan 
begroot zodat ook minder gesloopt en gesaneerd hoeft te 
worden

BouwAAfoonniomaken
Onder Bouwrijpmaken vallen de (voorbereidings)kosten 
voor het bouwrijp maken van het terrein (grondwerk). 
Onder woonrijpmaken vallen de inrichtingskosten van het 
gebied. In 2018 is minder uitgegeven aan bouw- en 
woonrijpmaken dan begroot. Het verschil met de 
begroting komt doordat minder gronden zijn verkocht, 
zodat het bouwrijpmaken van kavels nog niet heeft 
plaatsgevonden.

Plankosten
Onder de plankosten worden alle kosten verstaan voor 
het maken van plannen en de inzet van personen voor 
het begeleiden van de uitvoering. Hierbij moet gedacht 
worden aan civieltechnische begeleiding bouw- en 
woonrijpmaken, juridische begeleiding van de 
grondaankopen, planologische begeleiding van de 
bestemmingsplanwijziging en de invulling van het 
projectbureau. In 2018 is minder uitgegeven dan begroot. 
Het verschil met de begroting komt doordat minder is 
aangekocht en verkocht dan begroot waardoor minder 
inzet benodigd is.

Rentekosten
In 2018 bestaan de rentekosten uit de rentelasten van 
rekening courant en kort- en langlopende leningen. Het 
verschil met de begroting komt doordat het 
rentepercentage lager is dan begroot.

3.3. D Baten 
Bedrijven
Opbrengsten betreffen de inkomsten uit grondverkopen 
voor bedrijven. In 2018 is de eerste verkoop gerealiseerd 
zodat er dit jaar opbrengsten uit grondverkoop zijn 
gegenereerd. Daarnaast is in 2018 met meerdere partijen 
bijna overeenstemming bereikt over grondverkopen.

Tijdelijk gebruik
In 2018 heeft GRNR voor twee percelen een 
verhuurcontract afgesloten. Deze zijn beide voor 31 
december 2018 afgelopen.

Bijdragen sanering
In 2018 zijn geen bijdragen van de voormalige eigenaars 
ontvangen voor het uitvoeren van saneringen.
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Bijdragen Subsidies
Deze inkomsten betreffen te ontvangen subsidies van 
Metro pool regio Rotterdam Den Haag (voormalig 
Stadsregio Rotterdam), van Provincie Zuid-Holland en 
van het Rijk. In 2018 zijn deze subsidies begroot.

In 2018 is de subsidie van € 9 miljoen van Provincie Zuid- 
Holland beschikt. De subsidie van het Rijk is via de 
provincie Zuid Holland ontvangen.

De subsidiegelden zijn verantwoord voor het bestede 
gedeelte. Onbestede subsidiegelden staan verantwoord 
onder overlopende passiva op de balans.

Verloop subsidie:
** Stand 31-12-2017 
Ontvangen subsidie Groene Inpassing 
Besteding:

• Infra - Rijk € 0
• Rijk € 843
• Groene inpassing € 5.256

Stand 31-12-2018

Mutatie onderpanden werk 
Alle bovenstaande lasten betreffen de kosten die leiden 
tot de vervaardiging van bouwrijpe grond. Na verrekening 
van de verkoopopbrengsten in enig jaar, blijft over de 
waardering van de grond die achter blijft. Dit betreft de 
waarde van het onderhanden werk. De mutatie bedraagt 
in 2018 €9.435.

3.4 Wet Normering Topfunctionarissen (WNT)
In 2013 is de Wet Normering Topfunctionarissen (WNT) 
in werking getreden. De WNT spreekt over beloningen, 
waar het bij GRNR gaat over vergoedingen voor 
detacheringen of inhuur. In onderstaande tekst is 
aangesloten bij de terminologie van de WNT.

GRNR kent in de organisatie meerdere 
topfunctionarissen: directeur, secretaris en de leden van 
het Algemeen en Dagelijks Bestuur.

De directeur wordt ingehuurd bij AWS Gebieds- en 
vastgoedontwikkeling. Voor de directeur is een beloning 
betaald van € 150 (kosten sociale verzekeringspremies, 
onkostenvergoedingen en beloningen betaalbaar op 
termijn bedragen allen nul). De beloning aan AWS 
Gebieds- en vastgoedontwikkeling valt binnen de 
normering WNT.

De secretaris wordt ingehuurd bij gemeente Ridderkerk 
voor 0,1 FTE Beloning secretaris voor geheel 2018 
bedraagt € 13,837 (kosten sociale verzekeringspremies, 
onkostenvergoedingen en beloningen betaalbaar op 
termijn bedragen allen nul). De beloning valt binnen 
normering WNT

€6.214 
€ 9.000

€ 6.099 
€9.115

NIEUW REIJERWAARD
Volgens de vastgestelde regeling van 
Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard artikel 
28 mogen de leden van het Dagelijks en Algemeen 
Bestuur geen bezoldiging ontvangen. In 2018 hebben de 
leden geen bezoldiging ontvangen. De leden van het 
Algemeen en Dagelijks Bestuur zijn onbezoldigd voor 0,1 
FTE (beloning, kosten sociale verzekeringspremies, 
onkostenvergoedingen en beloningen betaalbaar op 
termijn bedragen allen nul) en vallen binnen normering 
WNT. Dienstverband is voor de zittingsperiode van 4 jaar.

Leden Algemeen Bestuur 
Periode 1/1 -1/7:
H Dokter
L. J. Franzen 
J. Ipskamp 
J. Jippes
P.J. Langenberg 
L P. van der Linden
A. (Arno) Schippers
M. J.W Struijvenberg
V A. Smit 
D. Vermaat

Periode na 1/7:
J. Bokhove 
L.J. Franze 
W. Hofland 
T.F. de Jonge
B. C. Kathmann
P.J. van Nes-de Man 
L P. van der Linden 
H. van Os
A. J. Proos
V A. Smit

Leden Dagelijks Bestuur 
Periode 1/1 -1/7:
L. P. van der Linden
M. J.W. Struijvenberg
V A. Smit

Periode na 1/7:
T.J. de Jonge 
H. van Os
B. C. Kathmann

Directeur 
A.W. Schippers

Secretaris 
P.L. van Pagee
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3.4.A Verantwoordinqsmodel leidinggevende 

topfunctionarissen met en zonder 
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de 
functievervulling

Verantwoordingsmodel (* € 1) A. Schippers P.L van
Pagee

Functie directeur secretaris
Aanvang en einde functie
vervulling 2018 1/4-31/12 1/1-31/12
Omvang dienstverband (in FTE) 0,89 0.1
Dienstbetrekking? Nee Nee

Beloning (plus onkostenverg) €106.100 €13.837
Beloningen betaalbaar op termijn €0 €0
subtotaal € 106.100 €13.837
Individueel WNT maximum €126.000 € 18.900

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. n.v.t.
Totaal bezoldiging € 106.100 € 13.875
Motivatie overschrijding n.v.t. n.v.t.
Toelichting vordering onversch betaling n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2017:
C.J.M van C.J.M van P.L. van
Grunsven Grunsven Pagee

Functie directeur gewezen secretaris
directeur

Aanvang en einde functie
vervulling 2017 1/1-31/3 1/4-30/09 1/1-31/12
Omvang dienstverband
(in FTE) 1,0 1,0 0,1

Beloning €44.100 € 65.950 € 9.945
Belastbare onkostenverg. €0 €0 €0
Subtotaal €44 100 €65.950 €9 945

Individueel WNT maximum €45.250 €90.500 €18.100

Totale bezoldiging €44.100 €65.950 €9.945

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen 
overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 
een bezoldiging boven het individueel toepasselijk 
drempelbedrag hebben ontvangen.

3.4.B Verantwoordinqsmodel leidinggevende
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de 
periode kalendermaand 1 t/m 12 

Verantwoordingsmodel (* € 1) A Schippers
Functie directeur
Kalenderjaar
Aanvang en einde functie

2018 2017

vervulling 1/1-31/3 1/4-31/12
aantal kalendermaanden 3
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum:

9

Maximaal uurtarief €182 €176
Maximum in gehele periode 
Bezoldiging
Werkelijk uurtarief lager dan

€ 57.300 € 202.500

het maximum uurtarief? ja ja
Bezoldiging in de periode € 43.900 € 92.800
Totale bezoldiging kalendermaand
1 t/m 12 € 136.700
-/- onverschuldigd betaald € 0
Totale bezoldiging (excl BTW) € 136.700
Reden waarom overschrijding is toegestaan n.v.t.
Toelichting vordering onversch betaling n.v.t.
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3.5 Balans per 31 december 2018

De balans van GRNR ziet er per 31 december 2018 als volgt uit:

ACTIVA
2017 2018

PASSIVA
2017 2018

Vaste Passiva
Eigen Vermogen € 0 € 0
Het gerealiseerde resultaat 
volgend uit het overzicht van 
baten en lasten in de 
jaarrekening
Vaste schulden met een 
rentetypische looptijd van 1 
jaar of langer

€ 0 € 0

Onderhandse leningen van 
binnenlandse banken en ov. 
financiële instellingen

€ 80.000 € 80.000

Vlottende Activa Vlottende Passiva
Voorraden Vlottende schulden met een

rentetypische looptijd 
korter dan 1 jaar:

Onderbanden Werk, €134.258 €143.694 -Overige schulden € 716 € 1.697
waaronder bouwgronden in 
exploitatie

- Banksaldi € 27.729 €21.391
Uitzettingen met een 
rentetypische looptijd 
korter dan 1 jaar:

- Uitzettingen in ’s Rijks € - € - -Kasgeldlening aangegaan bij € 20.000 € 35.000
schatkist met een 
rentetypische looptijd korter 
dan één jaar 
- Overige vorderingen € 44 € 12

openbare lichamen

- Vorderingen op openbare 
lichamen

€ - € 1.008

Liquide middelen 
Overlopende activa

€ - € -
Overlopende passiva

- Overige nog te ontvangen € 770 € 777 - Verplichtingen die in het € 849 € 1.024
bedragen en de vooruit begrotingsjaar zijn
betaalde bedragen die ten opgebouwd en die in een
laste van volgende volgend begrotingsjaar tot
begrotingsjaren komen betaling komen, muv jaarlijks 

terugkerende arbeidslasten 
gerelateerde verplichtingen 
van vergelijkbaar volume

-De van de Europ. en Nederl. € 436 € 2.736 -De van overheidslichamen
overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedr.
ontvangen voorschotbedr. die voor uitkeringen met een
ontstaan door voorfmanc. op specifiek bestedingsdoel die
uitkeringen met een specifiek dienen ter dekking van lasten
bestedingsdoel. van volgende begrotingsjaren €6.214 €9.115

Overige bedragen ten bate 
van volg. begrotingsjaren

€0 €0

Totaal Activa €135.508 €148.228 Totaal Passiva €135.508 €148.228
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3.5.A Toelichting op de balans

ACTIVA 
Vlottende activa
Voorraden onderhanden werk, waaronder bouwgronden in 
exploitatie
De balanspost voorraden onderhanden werk bedraagt 
€ 143.694. Boekwaarde 1 januari 2018 is € 134.258 en 
conform de rekening van baten en lasten per 31 december 
2018 verhoogd met € 9.435. Het betreft bouwgronden in 
exploitatie. De vastgestelde grondexploitatie met prijspeil 1 
januari 2018 dateert van 29 oktober 2018 en sluit op € 291 
positief.

Restant raming nominaal tot einde looptijd € 128.233; 
bestaande uit € 146.021 lasten en € 274.244 baten. Aan de 
ramingen van grondexploitaties kleeft altijd een inherent 
risico. Het verwachte resultaat is gebaseerd op de huidige 
inzichten met betrekking tot de looptijd van de 
grondexploitaties, het renteverloop en de ontwikkelingen op 
de markt voor bedrijventerreinen. Verandering van inzichten 
omtrent de uitvoerbaarheid leidt veelal tot wijzigingen in het 
financiële beeld van grondexploitaties.
Bij elke actualisatie van de grondexploitatie wordt ook de 
risicoanalyse geactualiseerd.

Risicoanalyse vindt onder meer plaats door middel van Monte 
Carlo-simulatie. Middels een Monte-Carlosimulatie kan het 
risicoprofiel van een grondexploitatie worden bepaald, in de 
vorm van de bandbreedte waarbinnen het resultaat is 
gelegen. Daartoe wordt voor verschillende invoergegevens in 
de grondexploitatie een bandbreedte gedefinieerd waarbinnen 
deze kan bewegen. In de grondexploitatie opgenomen kosten 
en opbrengsten kunnen immers in de praktijk zowel mee- als 
tegenvallen. Tevens wordt aangegeven wat de meest 
waarschijnlijke waarde is, hetgeen over het algemeen de 
waarde is welke in de grondexploitatie is opgenomen. De 
bandbreedte van het resultaat met een 90% betrouwbaar
heidsinterval bevindt zich tussen € -27.700 en € 11.000.

Daarnaast wordt een berekening gemaakt van de minimaal 
benodigde verkoopprijs gezien alle verplichte kosten. Op dit 
moment vormt de verkoopprijs het grootste risico. Er is geen 
reden om te twijfelen aan het realiseren van de eerder 
geprognosticeerde opbrengsten. Het uitgevoerde 
marktonderzoek in september 2018 toont aan dat er 
marktconforme prijsstelling wordt gehanteerd.

Verder zijn er vele gesprekken gevoerd met potentiële klanten 
dus de vraag in de markt is duidelijk aanwezig. Het Dagelijks 
Bestuur van GRNR heeft er vertrouwen in het kunnen 
verkopen van de gronden tegen de verkoopprijs. Dit is ook 
een noodzakelijke voorwaarde voor het kunnen realiseren van 
een uiteindelijk positief projectresultaat omdat de vrije ruimte 
in de grondexploitatie sterk is afgenomen en momenteel nog 
beperkt aanwezig is. Als de in de toekomst te realiseren 
verkoopprijzen later zijn dan ingerekend in de

grondexploitatie, dan heeft dat directe impact op het 
geprognotiseerde resultaat van de grondexploitatie en 
daarmee mogelijk op de waardering van de grondexploitatie. 
Hierdoor zullen verkopen onder de huidige verkoopprijs snel 
leiden tot een negatief saldo. Mocht het noodzakelijk zijn, dan 
zijn er nog mogelijkheden om kosten te beperken als gevolg 
van bestuurlijke keuzes die gemaakt kunnen worden.

Nadere toelichting over de grondexploitatie is opgenomen 
onder 2.2.H Paragraaf Grondbeleid.

Uitzettingen met een looptijd van korter dan 1 jaar:
* Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische 
looptijd van één jaar of langer.

Op dagbasis buiten ’s Rijks
Q1 Q2 Q3 Q4

Schatkist gehouden middelen €0 €0 €0 €0
Drempelbedrag €305 €305 €305 €305
Ruimte onder drempelbedrag €305 €305 €305 €305
Overschrijding drempelbedrag €0 €0 €0 €0

* Overige vorderingen
Per 31 december 2018 bestaat de vorderingen ter grootte van 
€ 12 voor een reserveringsvergoeding.

* Vorderingen op openbare lichamen.
Per 31 december 2018 bestaat de vorderingen ter grootte van 
€ 1.008 voor betaling van jaarschijf 2019 van de subsidie 
Groene inpassing.

Liquide middelen
De liquide middelen staan openomen met een sado van € 0 
omdat het een negatief saldo heeft en om die reden 
opgenomen is aan de passivazijde van de balans.
Kas €0
Bank €0
Totaal Liquide Middelen € 0 (activa)

Overlopende activa
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde 
bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 
Overlopende activa van totaal € 3.513 bestaande uit 
vooruitbetaalde bedragen van € 5, nog te ontvangen van 
overheidslichamen vanuit uitkeringen met specifieke 
bestedingsdoelen € 2.736 en overige nog te ontvangen 
gelden € 772. De van Europese en Nederlandse 
overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen ad 
€ 2.736 die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met 
een specifiek bestedingsdoel, uitgesplitst naar:

1. Europese overheidslichamen € 0
2. Het Rijk en € 0
3. Overige Nederlandse overheidslichamen (PZH) € 2.736
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Het verloop van deze nog te ontvangen subsidie ziet er als 
volgt uit:

Stand subsidie 1 januari 2018 €0
Beschikte subsidie 2018 € 9.000
Ontvangen in 2018 € 6.264
Nog te ontvangen subsidie € 2.736
Stand subsidie 31 december 2018 € 2.736

PASSIVA 
Eigen vermogen
Het eigen vermogen als zijnde het gerealiseerde resultaat 
volgend uit het overzicht van baten en lasten in de 
jaarrekening is € 0. GRNR heeft immers nog geen winst 
gemaakt.

Het onderdeel van de Europese en Nederlandse 
overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor 
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter 
dekking van lasten van volgende begrotingsjaren omvat de 
post vooruit ontvangen subsidiegelden. De van Europese en 
Nederlandse overheidslichamen nog te bestede bedragen ad 
€ 9.115 die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met 
een specifiek bestedingsdoel, uitgesplitst naar:
1. Europese overheidslichamen € 0
2. Het Rijk en € 0
3. Overige Nederlandse overheidslichamen (PZH) € 9.115

Het verloop van deze subsidies (van overige Nederlandse 
overheidslichamen) ziet er als volgt uit:

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar en 
langer
In 2013 heeft GRNR een vaste geldlening afgesloten van 
€ 55.000 met een looptijd tot 2021. In 2016 is een vaste 
geldlening afgesloten voor € 25.000 met een looptijd tot 2022. 
Rentelasten bedragen jaarlijks € 1.374, waarvan in 2018 
€ 622 als transitorische rentelasten verantwoord is.

Stand lening 1-1-2018 € 80.000
Aangegane leningen € 0
Aflossing €0
Stand lening 31-12-2018 € 80.000

Vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 
1 jaar overige schulden
Het betreft het totaal aan crediteuren per 31 december 2018. 

Banksaldi
Voor het geldverkeer is een rekening courantovereenkomst 
met BNG gesloten. De post liquide middelen geeft het saldo 
weer op de bankrekening. GRNR kent een negatief saldo op 
de bankrekening en heeft dientengevolge geen geld in de 
schatkist uitgezet.

Kasgeldleningen
In oktober is een kasgeldlening afgesloten bij BNG voor 
€ 35.000 met een looptijd van 3 maanden.

Overlopende passiva
De specificatie van de post overlopende passiva luidt als
volgt:
Transitorische rente € 622
Nog te ontvangen facturen € 402
Vooruit ontvangen subsidiegelden € 9.115
Overige vooruit ontvangen bedragen €0
Totaal €10.139

Stand subsidie 1 januari 2018 
Ontvangen subsidie 
Besteding:
b. Rijk-infra
c. Rijk
d. Groene inpassing 
Totale besteding
Stand subsidie 31 december 2

€6.214
€ 9.000

€ 0 
€828 

€ 5.256
€ 6.099

8 €9.115

3.5.B Niet in de balans opqenomen rechten en plichten

Meerjarige verplichtingen
GRNR heeft een aantal verplichtingen. Deze zijn:
• GRNR heeft een tweejarig contract afgesloten met AWS

Gebieds- en vastgoedontwikkeling voor de inhuur van de 
directeur. De openstaande verplichting per 31-12-2018 
tot einde looptijd 1-4-2019 bedraagt € 41.

• GRNR heeft per 31-12-2018 ruim € 6.069 ( € 6.945 2017)
aan openstaande verplichtingen ofwel verstrekte 
opdrachten welke doorlopen naar 2019.

• GRNR heeft toegezegd een financiële bijdrage te leveren 
aan de rotonde Spooriaan in het verlengde van de 
onderdoorgang. Indicatie van de kosten bedraagt
€ 3 700. In de grondexploitatie zijn deze kosten voorzien. 
De onderbouwing ontbreekt nog zodat de omvang van de 
kosten nog niet zeker is en door GRNR nog niet 
onderzocht kon worden. Om die reden is geen rekening 
gehouden met deze nog te ontvangen factuur in de 
jaarrekening.

• Notitie waardecreatie en beheer is op 29 oktober 2018 in
AB GRNR vastgesteld. Deze notitie behandelt de 
verdeling van de beheerkosten en OZB-opbrengst van 
GRNR. In de gemeenteraad Ridderkerk moet het nog 
behandeld worden. Om die reden is de notitie nog niet 
verwerkt in de jaarrekening 2018.

Het onderdeel van de verplichtingen die in het begrotingsjaar 
zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot 
betaling komen omvat de post transitorische rente en nog te 
ontvangen facturen.

Vennootschapsbelasting
Vanaf 2016 moeten gemeenten en andere publiekrechtelijke 
rechtspersonen vennootschapsbelasting gaan betalen over 
de winst die ze met hun ondernemingsactiviteiten maken. De
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vennootschapsheffing moet jaarlijks worden bepaald op basis 
van de fiscale grondslag. Hierin zijn de standpunten van de 
Belastingdienst betreffende het wel of niet in aanmerking 
mogen nemen van baten en lasten voor de fiscale 
winstbepaling van groot belang. Op grond van deze 
standpunten dient allereerst bepaald te worden of de GR met 
haar activiteiten door de “ondernemerspoorf gaat. GR heeft 
bepaald dat het niet voldoet aan het profiel om door de 
ondernemerspoort te komen. Om deze reden is er geen 
vennootschapsbelasting geheven en is er geen 
belastingaangifte verricht. De GR stemt het standpunt in 2019 
af met de belastingdienst.

Dit houdt in dat de in deze jaarstukken in de staat van baten 
en lasten vermelde vennootschapsbelastingconsequentie 
gebaseerd is op een aanname en derhalve in de jaren 2017 
en verder tot correcties kan leiden. Deze onzekerheid is per 
heden niet te kwantificeren naar een bedrag, maar zal naar 
mening van de GR waarschijnlijk niet tot een materiele 
afwijking leiden.

HOOFDSTUK 4 OVERIGE GEGEVENS

4.1 Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die vermelding
vereisen in deze paragraaf.

4.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Ons oordeel

Wij hebben de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening
2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw
Reijerwaard te Ridderkerk gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

• geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 
een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling 
van zowel de baten en lasten over 2018 als van de 
activa en passiva van de Gemeenschappelijke 
Regeling Nieuw Reijerwaard per 31 december 2018 in 
overeenstemming met het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en 
lasten alsmede de balansmutaties over 2018 in alle 
van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot 
stand gekomen in overeenstemming met de begroting 
en met de in de relevante wet- en regelgeving, 
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke 
regeling, opgenomen bepalingen zoals opgenomen in 
het normenkader dat is vastgesteld door het algemeen 
bestuur op 18 maart 2019.

De jaarrekening bestaat uit

1. het overzicht van baten en lasten over 2018;
2. de balans per 31 december 2018;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde 

grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands 
recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, 
het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), 
de controleverordening die is vastgesteld door het algemeen 
bestuur op 10 maart 2014 met kenmerk VERG00434 en het 
Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2018 
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van de Gemeenschappelijke Regeling 
Nieuw Reijerwaard zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten 
(ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij 
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie 
voldoende geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 
hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a 
WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet 
gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd 
of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door 
een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele 
dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij 
andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader 
vereiste toelichting juist en volledig is.
Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij 
de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op 
€ 224.000. De bij onze controle toegepaste 
goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor 
onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen 
aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening 
opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften 
gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 
2018. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of 
mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de 
gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen 
materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.
Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij 
aan het algemeen bestuur tijdens onze controle 
geconstateerde afwijkingen boven de € 224.000 rapporteren 
alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om 
kwantitatieve of WNT-redenen relevant zijn.
Benadrukking van een onzekerheid in de waardering van 
de voorraden bouwgronden in
exploitatie voor negatieve prijsontwikkelingen van de nog 
te verkopen bedrijfskavels
Wij vestigen de aandacht op het onderdeel ‘Voorraden 
onderhanden werk, waaronder bouwgronden in Exploitatie' in 
de toelichting op de balans op pagina 18 van de jaarrekening 
waarin staat dat als de verkoopprijzen lager zullen zijn dan 
ingerekend in de grondexploitatie, dan heeft dat directe 
impact op het geprognosticeerde resultaat van de 
grondexploitatie en daarmee mogelijk op de waardering van 
de grondexploitatie. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg
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van deze aangelegenheid.

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen 
andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, 
omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

• het jaarverslag, waaronder de
programmaverantwoording en de paragrafen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van 
mening dat de andere informatie met de jaarrekening 
verenigbaar is zoals bedoeld in artikel 213 lid 3 sub d 
Gemeentewet en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis 
van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere 
informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze 
werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de 
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben 
niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 
de jaarrekening.
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen 
van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in 
overeenstemming met het BBV.
B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met 

betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en 
algemeen bestuur voor de jaarrekening
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en 
getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming 
met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk 
voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening 
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 
overeenstemming met de begroting en met de in de relevante 
wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de 
gemeenschappelijke regeling, opgenomen bepalingen zoals 
opgenomen in het normenkader dat is vastgesteld door het 
algemeen bestuur op 18 maart 2019.
In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk 
voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks 
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en 
regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks 
bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om de 
gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico’s 
vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen.
Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en 
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de risico’s kunnen worden opgevangen toelichten in de 
jaarrekening.
Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen 
van toezicht op het proces van financiële verslaggeving 
van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheid voor de controle van de 
jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en 
uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor 
het door ons te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen 
absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij

tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten 
en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht 
dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn 
op de economische beslissingen die gebruikers op basis van 
deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de 
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons 
oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch 
uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het 
controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur 
op 10 maart 2014 en het Controleprotocol WNT 2018, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

• het identificeren en inschatten van de risico’s
o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, 
o dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als 

gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel 
belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn 
gekomen,

het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle- 
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van 
materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. 
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid 
in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te 
leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of 
het doorbreken van de interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die 
relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in 
de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet 
als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit 
van de interne beheersing van de gemeenschappelijke 
regeling.

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 
grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte 
financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van 
de redelijkheid van schattingen door het dagelijks 
bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan.

• het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur 
gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke 
regeling in staat is de risico’s vanuit de reguliere 
bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie 
vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
gemeenschappelijke regeling haar financiële risico’s kan 
opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid 
van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de 
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd 
op de controle-informatie die verkregen is tot de datum 
van onze controleverklaring. Toekomstige
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gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe 
leiden dat de gemeenschappelijke regeling de financiële 
risico’s niet kan opvangen;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud 
van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen.

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft 
van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en 
of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten 
alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang 
zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere 
over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over 
de significante bevindingen die uit onze controle naar voren 
zijn gekomen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de interne beheersing.

Zoetenneer, 18 maart 2019 
Astrium Overheidsaccountants B V.

Was getekend: drs. N E. Lansbergen RA EMITA RE
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HOOFDSTUK 5 BIJLAGE TAAKVELDEN

Met ingang van de begroting 2018 moet de begroting in 
taakvelden worden vermeld. Omdat de Jaarrekening de 
verantwoording is van de begroting worden de taakvelden 
vanaf nu ook in de jaarrekening opgenomen.

Hieronder is de begroting opgenomen met vermelding van de 
betreffende taakvelden.

taakvelden
0.5 Treasury
* lasten
* baten

2018 begroot

1.865
1.865

1 380 
1.380

3.2 Fysieke bedrijfeinfra
* lasten 40.645 22.409
* baten 40.645 22.409

Overige taakvelden zijn voor GRNR niet van toepassing
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Raad van de gemeente Ridderkerk 
T.a.v. de heer J. van Straalen 
Postbus 271
2980 AG RIDDERKERK 
NEDERLAND

Contact Carin Sonneveld
Telefoon 0180-200032
E-mail sonneveld@nieuwreijerwaard.eu
Uw kenmerk
Ons kenmerk UIT/06538
Onderwerp Jaarrekening 2018
Bijlage(n) 1
Datum 25 maart 2019

Geachte heer Van Straalen,

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard heeft in de vergadering van 18 maart jl. de 
jaarstukken 2018 vastgesteld. Conform artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling ontvangt u de vastgestelde jaarstukken 
inclusief de controleverklaring van de accountant.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Dhr. A.W. Schippers 
Directeur GR Nieuw Reijerwaard

KAVELS VOOR VERS-LOGISTIEK Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard, Postbus 4010, 2980 GA RIDDERKERK
www nieuwreijerwaard eu, Bank NL41BNGH0285155172, BTW NL851492290B01, KvK 54921074
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Raad van de gemeente Rotterdam 
T a v. de heer VAM. Lorijn 
Postbus 70012

Contact Carin Sonneveld
Telefoon 0180-200032
E-mail sonneveld@nieuwreijerwaard.eu
Uw kenmerk

3000 KP ROTTERDAM 
NEDERLAND

Ons kenmerk UIT/06539
Onderwerp Jaarrekening 2018
Bijlage(n) 1
Datum 25 maart 2019

Geachte heer Lorijn

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard heeft in de vergadering van 18 maart jl. de 
jaarstukken 2017 vastgesteld. Conform artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling ontvangt u de vastgestelde jaarstukken 
inclusief de controleverklaring van de accountant.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Dhr. A.W. Schippers 
Directeur GR Nieuw Reijerwaard

KAVELS VOOR VERS-LOGISTIEK Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard, Postbus 4010, 2980 GA RIDDERKERK
www nieuwreijerwaard eu, Bank NL41BNGH0285155172, BTW NL851492290B01, KvK 54921074


