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Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m november 2013

Geachte leden van de raad,
Bijgaand treft u ter informatie de financiële maandrapportage DPE Next tot en met november
2013 aan, waarvan ons college kennis heeft genomen.
In de maandrapportage DPE Next tot en met november 2013 is een totale financieringsbehoefte
DPE Next tot en met eind november 2013 van Ç! 38.478.770 verantwoord. Op basis hiervan is
sprake van een financieringstekort van C 4.900.148 per ultimo november 2013 , in relatie tot de
door de gemeente gefaseerd betaalbaar gestelde schadeloosstelling à fonds perdu van in totaal
C 22.078.622 tot en met november 2013 , de uitbetaalde bijdrage voor de bomen en beplanting
van in totaal C 2.500.000 en de betaalbaar gestelde (provinciale) bijdragen van in totaal C
7.200.000 en de provinciale lening van C 1.800.000 tot en met november 2013.
In het kader van de gewijzigde tijdelijke procedure is, als aanvulling op het bestedingsplan DPE
Next, door DPE de daadwerkelijk liquiditeitsbehoefte DPE Next per 13-12-2013
ad. C 4.551.882,38 voor de maand december 2013 en januari 2014 aangeleverd.
Op basis van de door DPE overlegde rapportage en de door ons beoordeelde en geaccordeerde
liquiditeitsbehoefte van DPE Next per 13-12-2013 ad. C 4.551.882,38 is de opgeschorte termijn
van december 2012 ad. C 1.146.918, de opgeschorte termijn van april 2013 ad. C 1.754.008 en
de geplande reguliere betaaltermijn van december 2013 ad. C 1.754.008, voor een totaalbedrag
van C 4.654.934, betaalbaar gesteld.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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