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1. Is er al bekend of en zo ja op welke wijze de gemeenten directe invloed krijgen op de te vormen 

stichting? 
 
Dit zal tussen de deelnemende gemeenten nader uitgewerkt moeten worden en uiteindelijk statutair 
moeten worden bepaald. 
 

2. Op welke wijze heeft de gemeente meer flexibiliteit in de uit te oefenen invloed? 
Een stichting is zelfstandig en staat op afstand van de gemeente. Er is dus geen AB en DB meer waar 
besluiten worden genomen. De mate van invloed wordt via statutaire bepalingen vastgelegd. Deze 
moeten worden uitgewerkt in het bedrijfsplan.  
Kan Leiderdorp het nog tegenhouden wanneer een meerderheid in het AB van de huidige GR in de 
statuten op laat nemen dat een deel van het financiële risico bij de deelnemende gemeenten blijft 
liggen? Is Leiderdorp dan door die statuten gebonden?  
 
Het vigerende bestuur van de Gevulei is niet gerechtigd besluiten te nemen die betrekking hebben op 
de situatie na beëindiging van de GR Gevulei. 
 

3. Wat zijn de gevolgen voor de gemeente Leiderdorp wanneer bij faillissement of anderszins de 
Stichting wordt ontbonden? 
 
De financiële risico’s zijn in een stichting statutair bepaald. In dit geval kunnen de financiële risico’s 
nooit hoger uitvallen dan de eventuele liquidatiekosten van het Warenhuis welke nu al voor rekening 
van de deelnemende gemeenten zijn. 
 

4. Er wordt gesproken over een Raad van Toezicht. Waaruit gaat die Raad bestaan en welke echte 
sturingsbevoegdheden krijgt die Raad? 
 
Ook dit zal tussen de deelnemende gemeenten nader uitgewerkt moeten worden en uiteindelijk 
statutair moeten worden bepaald. 
 

5. Wat wordt het tijdpad, eerst een conceptbedrijfsplan en dan de formele oprichting van een stichting of 
andersom? 
 
Allereerst zullen de deelnemende gemeenten afzonderlijk van elkaar moeten beslissen tot de 
oprichting van een stichting. Daarna zal er gezamenlijk een bedrijfsplan worden geschreven zodat de 
stichting uiteindelijk officieel kan worden opgericht. 


