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betreft : Toekomst kringloopbedrijf Het Warenhuis

Geachte leden van de raad ,

Per 1 januari 2016 houdt de Gemeenschappelijke Regeling VuilvenNerking Leiden en
omstreken (Gevulei) op te bestaan. Onderdeel van de Gevulei is kringloopbedrijf Het
Warenhuis. De gemeenten Leiderdorp, Leiden en Zoeten/voude hebben de intentie
uitgesproken om door te gaan met kringloopbedrijf “Het Warenhuis” in de vorm van een
stichting.

De gemeenten Leiderdorp, Leiden en Zoetenivoude hebben hiervoor gezamenlijk een
ontwerp-besluit opgesteld. Het ontwerp-besluit is als bijlage aan deze brief toegevoegd,
evenals een memo van het college “Toekomst kringloopbedrijf Het Warenhuis".

Het ontwerp-besluit betreft het voornemen om per 1 januari 2016 de stichting Het Warenhuis
op te richten. De stichting kent twee doelstellingen: een milieudoelstelling (het realiseren van
product- en materiaalhergebruik) en een sociale doelstelling (werkgelegenheid bieden voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt). Voor de directe leiding aan de werknemers van
de stichting wordt door de deelnemende gemeenten een bestuur ingesteld, voor het toezicht
op de stichting wordt een Raad van Toezicht ingesteld.

Het Algemeen Bestuur van de Gevulei krijgt het verzoek om de gevolgen in beeld te brengen
van de liquidatie van de Gevulei. De gemeenten Leiderdorp, Leiden en Zoeterwoude krijgen
het verzoek om de personele, financiële en juridische consequenties voor de stichting nader
uit te werken in een bedrijfsplan en statuten voor de Stichting Het Warenhuis 2016. De
gemeente Oegstgeest is eveneens betrokken bij de gesprekken over de toekomst van
kringloopbedrijf Het Warenhuis. Oegstgeest neemt een besluit over eventuele deelname aan
de stichting "Het Warenhuis 2016” nadat een onderzoek naar alternatieven om de beide
doelstellingen van het kringloopbedrijf te realiseren is afgerond.

Bezoekadres
Willem-Alexanderlaan 1
2351 DZ Leiderdorp
Postbus 35
2350 AA Leiderdorp
telefoon (071) 545 85 00
info@leiderdorp.nl
wwW.leiderdorp.nl
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Wij willen u dit besluit, op basis van artikel 160 lid 2 Gemeentewet, voorleggen ter bespreking
voor wensen en bedenkingen in de commissie Ruimte. We zijn voornemens om daarna een
definitief besluit te nemen. Voor de goede ordewijzen wij erop dat het besluit tot oprichten van
een stichting goedkeuring behoeft van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.
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Memo

Postregistratienummer: 2014|00295

Aan: Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp
CC:
Van: College van burgemeester en wethouders
Datum: 4 maart 2014
Betreft: Toekomst kringloopbedrijf Het Warenhuis

1. Doel

ln een bestuurlijk overleg hebben wethouders van de gemeenten Leiden, Leiderdorp,
Oegstgeest en Zoeterwoude (de Servicepunt71 gemeenten) de intentie uitgesproken om
door te gaan met kringloopbedrijf “Het Warenhuis” in de vorm van een stichting. Het Bestuur
van de Gevulei heeft dit door de directie Gevulei nader laten uitwerken in de notitie “Het
Warenhuis 2016". Besluitvorming over de toekomst van Het Warenhuis, na 1 januari 2016, is
geen taak van het Dagelijks Bestuur Gevulei, maar van de deelnemende gemeenten. ln het
bestuurlijk overleg van de Gevulei is afgesproken om nog vóór de
gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 aan de colleges een besluit voor te leggen
over het oprichten van een stichting voor Het Warenhuis in 2016. De colleges van Leiden,
Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude nemen hiervoor een besluit tot de oprichting van en
de deelneming in de stichting, nadat de Gemeenteraad het ontwerpbesluit is toegezonden en
in de gelegenheid is gesteld haar wensen en bedenkingen ter kennis van het College te
brengen. Voorts behoeft het besluit de goedkeuring van Gedeputeerde Staten.

62. Bestaand kader

- Gemeentewet, artikel 160, 2e lid
Algemeen Bestuur Gevulei Besluit 2012-004
Gemeente Leiderdorp: Beëindiging GR Gevulei (2012i01369)
Gemeente Leiden: Consultatie toekomst Gevulei (B&W 12.0155)
Gemeente Leiden: Beleidskader verbonden partijen (RV 13.0016)
Gemeente Oegstgeest: Toekomst Gevulei (12.01353)
Gemeente Zoeterwoude: beëindiging gemeenschappelijke Regeling Gevulei (Z11-

ooeas-219a)

Overwegingen3.

Aanleiding
ln 1998 is aan de Gemeenschappelijke Regeling Vuilvenlverking Leiden en omstreken
(Gevulei) met als kerntaak de afvalvenNijdering, een zgn. 'plustaak' toegevoegd: het
Kringloopbedrijf Het Warenhuis. Het Warenhuis kende vanaf de start twee doelstellingen:
een milieu doelstelling (het realiseren van product- en materiaalhergebruik) en een sociale
doelstelling (werkgelegenheid voor diegene met een afstand tot de arbeidsmarkt). ln deze
plustaak participeren thans vijf van de acht Gevulei-gemeenten, te weten: Leiden,
Leiderdorp, Zoetenlvoude, Oegstgeest en Kaag en Braassem. Het Warenhuis wordt
geëxploiteerd voor rekening en risico van de deelnemende gemeenten. Het Warenhuis
verzorgt ten behoeve van de vijf deelnemende gemeenten de (wettelijk verplichte)
gescheiden inzameling van wit- en bruingoed. Het kringloopbedrijf verzorgt de inzameling op
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het huisadres of bij de betreffende gemeentedepots van herbruikbare goederen en/of
afgedankt wit- en bruingoed. Zo nodig worden reparaties aan deze goederen uitgevoerd en
vervolgens worden de goederen verkocht in de kringloopwinkel. De deelnemende
gemeenten betalen een vergoeding voor het ophalen van grof huishoudelijk afval vanwege
de door hen bespaarde inzamel- en vervverkingskosten. Voor het opgehaalde wit- en
bruingoed betalen de gemeenten een vergoeding voor de inzamelkosten. De ingezamelde
hoeveelheden worden per gemeente gewogen, zodat de vergoedingen op basis van
daadwerkelijke gewichten in rekening kunnen worden gebracht. Een inkomstenbron is voorts
de producentenvergoeding per ton van WeCycle voor het ingezamelde wit- en bruingoed.

Besluit opheffing Gevulei
ln het licht van de aflopende Gevulei afvalcontracten lag er een organisatorisch vraagstuk.
Een aantal van de aan Gevulei deelnemende partijen had al in een eerder stadium
aangegeven haar verdere positie over een deelname aan gemeenschappelijke regeling voor
de periode ná 2015 te willen heroverwegen. Aan deze herovervvegingen lagen verschillende
motivaties ten grondslag. Om bijvoorbeeld te komen tot een goede aanbesteding van nieuwe
afvalcontracten of aansluiting bij een ander bestaand samenwerkingsverband, was het van
belang duidelijkheid te hebben over hoe de Gevulei eruit zou komen te zien na 2015 en hier
tijdig een eigen positie over in te nemen.

Na een periode van onderzoek door de Gevulei heeft dit proces ertoe geleid dat in 9 mei
2012 in het Algemeen Bestuur Gevulei het volgende besluit is genomen:
1. het contract met Delta Milieu B.V. voor de veniverking van huishoudelijk restafval en

grof huishoudelijk afval voor 31 december 2012 op te zeggen;
2. de Gemeenschappelijke Regeling per 1 januari 2016 op te heffen;
3. dit besluit voor te leggen aan de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten;
4. de deelnemende gemeenten te adviseren over te gaan tot het via het Servicepunt71

voorbereiden van een aanbesteding voor het verwerken van het huishoudelijk afval;
5. de directie Gevulei opdracht te geven om zorg te dragen voor de vereffening van het

vermogen van Gevulei per 1 januari 2016 of zoveel later als noodzakelijk en daartoe
in overleg te treden met de deelnemende gemeenten over de afwikkeling van de
Gemeenschappelijke Regeling Gevulei;

6. de directie Gevulei opdracht te geven om voor 1 januari 2014 op basis van een
deugdelijke onderbouwing, met nadrukkelijke aandacht voor de milieu- en de sociale
werkgelegenheidsdoelstelling, besluitvorming over voortbestaan en positionering van
kringloopbedrijf Het Warenhuis mogelijk te maken.

Scenario's toekomst Warenhuis
Per 1 januari 2016 houdt de Gevulei op te bestaan en dit betekent ook het einde van het
kringloopbedrijf Het Warenhuis als plustaak van de gemeenschappelijke regeling. De directie
van de Gevulei heeft daarom drie verschillende scenario`s (1. “stoppen", 2.
"verkoop/overnamewaardig maken" 3. “doorgaan") uitgewerkt om inzichtelijk te maken wat
dit voor consequenties heeft voor het kringloopbedrijf en de hieraan betrokken gemeenten.

Scenario 1 “stoppen”:
- gemeenten participeren niet in een kringloopbedrijf;
- de bedrijfsvoering van Het Warenhuis dient te worden afgebouwd;
- er moet een oplossing komen voor het personeel, het wagenpark en andere materiele

goederen;
- de gemeenten moeten weer zelf de wettelijke verplichting voor de inzameling van wit-

en bruingoed op zich nemen met bijvoorbeeld een overslaglocatie op de
gemeentewerf;

- hergebruik van goederen dient verzorgd te worden via andere kanalen;
- of, en in welke mate de oorspronkelijke doelstellingen nog kunnen worden behaald

hangt of van de markt en ligt buiten de invloedssfeer van de gemeenten.
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Scenario 2: verkoop/overnamewaardig maken:
- Het Warenhuis wordt voortgezet als een zelfstandig commercieel opererend

kringloopbedrijf;
- het kringloopbedrijf krijgt volledige zelfstandigheid met de taken en bevoegdheden die

nodig zijn om goede bedrijfsresultaten te kunnen halen en de bedrijfsvoering wordt
volledig overgelaten aan Het Warenhuis;

- verkoop/overname Warenhuis kan aan de orde zijn;
- gemeenten kunnen desgewenst indirect toezicht uitoefenen op Het Warenhuis.

Scenario 3: Doorgaan:
- doorzetten van de bedrijfsvoering van Het Warenhuis onder overheidsregie;
- Het Warenhuis wordt zelfstandig gemaakt;
- de deelnemende gemeenten hebben een belangrijke rol bij het bestuurlijk toezicht;
- er is waarborg van en sturing op de doelstelling van het kringloopbedrijf.

Alle scenario's in ogenschouw nemende heeft het bestuurlijk overleg van de Gevulei het
besluit genomen om scenario 3 “doorgaan” nader uit te werken.

Gemeenschappelijke regeling of stichting
Doordat het vigerende bestuur van de Gevulei niet gerechtigd was/is om besluiten te nemen
die betrekking hebben op een situatie ná beëindiging van de gemeenschappelijke regeling,
vond in april 2013 wederom een bestuurlijk overleg plaats met de gemeenten Leiden,
Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeten/voude (de zgn. SP71- gemeenten). De gemeenten gaven
aan dat het doorgaan van het kringloopbedrijf afhankelijk is van de financiële gevolgen en
risico's. Dit bestuurlijk overleg kwam tot de conclusie dat de meest voor de hand liggende
rechtsvorm een nieuwe gemeenschappelijke regeling of een stichting zou moeten zijn. De
bestuurders verzochten de directie om deze twee rechtsvormen nader uit te werken. Bij de
uitwerking werd speciaal om aandacht gevraagd voor de ondeniverpen personeel, financiën,
en risico's. ln oktober 2013 kwam dit bestuurlijk overleg weer bijeen en presenteerde de
directie Gevulei een gedetailleerde uitwerking van deze twee rechtsvormen, waarvan in
onderstaand overzicht de meest belangrijke verschillen zijn weergegeven:

Wie stelde
rechtsvorm in?

Hoe de rechtsvorm
te
besturen ?

Hoe directe invloed
verkrijgen?

Hoe ligt het
financieel risico? ~

Gemeenschappelijke regeling

Colleges en Gemeenteraad

via een verplicht Algemeen Bestuur
en Dagelijks Bestuur
de bestuurders komen voort uit de
deelnemende gemeenten
via de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen
via het Bestuur
via het Directie statuut

deelnemende gemeenten dragen
(naar rato) gezamenlijk risico

Stichting

Colleges (voorhangprocedure)

door oprichter aan te wijzen
bestuurders (ergo: keuze-vrijheid in
bestuurders)

via statutaire bepalingen (notariële
akte)
via het stichtingsbestuur
via het Directie statuut

risico binnen de stichting is statutair
bepaald
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Hoe de rechtsvorm
te
verantwoorden?

Hoe ligt het
toezicht?

Hoe in relatie tot
personeel?

Welke rechtspositie
personeel?

DB leden richting AB leden -

AB leden richting eigen College
College richting Gemeenteraad

verplichte meldingen (jaarrekening,
begroting) bij Gedeputeerde Staten

éénzijdig aanstelling als ambtenaar

volgt arbeidsvoonivaardenregeling van
de Gemeente Leiden

stichtingsbestuur
Individuele leden aan eigen college
(evt. via bepalingen)

géén

arbeidsovereenkomst

CAO Kringloopbranche (optioneel)

Op basis van de uitwerking tussen een eventuele nieuw op te richten gemeenschappelijke
regeling of stichting, werd door de bestuurders de voorkeur uitgesproken voor een stichting
als meest ideale rechtsvorm voor de continuïteit van kringloopbedrijf Het Warenhuis. De
redenen hiervoor waren:
- Bij een stichting is er keuzevrijheid in samenstelling (bij een GR is sprake van een

verplicht AB en DB, elk bestaande uit leden van de deelnemende
gemeentebesturen);

- Een stichting geeft gemeenten meer flexibiliteit in de invloed die ze kunnen uitoefenen
op de bedrijfsvoering, besluiten en behalen beoogde doelen van de rechtsvorm dan
een GR;

- Bij een GR is het financieel risico geheel voor de deelnemende gemeenten, bij een
stichting is het risico statutair bepaald;

- Een stichting geeft meer flexibiliteit in de personele uitwerking (bij een GR is de
aanstelling als ambtenaar, bij een stichting kan het personeel ook aanstelling bij CAO
kringloopbedrijven krijgen).

Op woensdag 9 oktober 2013 verzocht het bestuurlijk overleg vanuit de gemeenten Leiden,
Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude aan de directie Gevulei, om de stichting als nieuwe
rechtsvorm voor Het Warenhuis 2016 verder te concretiseren. Voor de besluitvorming over
kringloopbedrijf het Warenhuis heeft het Bestuur van de Gevulei dit door de directie Gevulei
nader laten uitwerken in de notitie “Het Warenhuis 2016".

Conclusies notitie “Het Warenhuis 2016".
Het bestuurlijk overleg Gevulei heeft Het Warenhuis mee gegeven dat het bedrijf, wanneer
de Gevulei op 1 januari 2016 ophoudt te bestaan, op eigen benen zal moeten staan en een
minimaal kostenneutrale exploitatie moet zien te realiseren. Om dit zo optimaal mogelijk te
kunnen verwezenlijken is er voor Het Warenhuis een rechtsvorm nodig die de mogelijkheden
biedt om commerciële activiteiten te ontplooien maar tevens voldoende (rechts-) zekerheid
biedt ten aanzien van het huidige personeel en de maatschappelijke doelstellingen van het
kringloopbedrijf Het Warenhuis. Een stichting als rechtsvorm voldoet hier aan doordat de
stichting volledig aan het economisch verkeer kan deelnemen, behaalde winsten
terugvloeien in de stichting en hiermee ten goede komen aan de vereiste milieu- en sociale
doelstellingen en doordat deze rechtsvorm ruime potentie aan de deelnemende gemeenten
biedt om te bepalen in welke mate men invloed wil hebben op de aansturing van die stichting
en daarmee (eventuele) risico”s af te bakenen.
Met een commerciële ondernemingslust waarbij economische bedrijfsprincipes en een
strakke bedrijfsvoering essentieel zijn, toont de meerjarige exploitatiebegroting aan dat
stichting Het Warenhuis 2016 een gezond bestaansrecht kent. De twee elementaire
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aandachtspunten daarbij zijn de succesvolle continuering (of verscherping) van lopende
contracten en afspraken, naast de realisatie van de financieringsbegroting (ook: het
startkapitaal). Met een stichting als rechtsvorm zal de arbeidsrechtelijke situatie van de 15
(vaste) medewerkers weliswaar wijzigen (eenzijdig aanstellingsbesluit versus
arbeidsovereenkomst) maar de stichting heeft de regie of dit substantieel plaatsvindt of niet.
Doordat de CAO Kringloopbranche (momenteel) niet algemeen verbindend is, kan de
stichting deze medewerkers derhalve een identiek salarispakket bieden als onder de
Gevulei, waarmee het aantal bezwaren tegen het ontslagbesluit naar verwachting nihil zal
zijn. Tevens biedt de stichting een mogelijkheid tot aansluiting bij het ABP- pensioenfonds en
is de stichting -in tegenstelling tot de Gevulei- géén eigenrisicodrager in de zin van de WW-
uitkering.

4. Afstemming
De gemeenten Leiderdorp (Eric van Zundert) en Leiden (Paul de Lorme van Rossem)
hebben het collegevoorstel voor de vier gemeenten opgesteld. het concept is voorgelegd
aan beleidsmedewerkers van de gemeente Oegstgeest en Zoetenivoude.
Voor de formulering van de financiële, personele en organisatorische consequenties
alsmede de juridische consequenties uit het voorstel is advies gegeven door Servicepunt 71
(Corrina van der Gaag, Cock van Vliet en Max Waaning) en de gemeentejurist van de
gemeente Leiden (John Olivier). Het concept collegevoorstel is voorgelegd aan de directie
Gevulei (Frans Pot, Jan Wessendorp) en afgestemd met de beleidsmedewerker Gevulei
(Bart Groen) en Stedelijk Beheer van de gemeente Leiden (Ralph Veelenturf).
Stedelijk Beheer van de gemeente Leiden heeft aangegeven dat zij als beheerder na willen
kunnen gaan of de afvalbeheertaken (inzameling en veniverking van huisraad en wit- en
bruingoed) op deze manier het meest kosten-efficiënt georganiseerd worden. Stedelijk
beheer heeft hiervoor als voonivaarde gesteld dat er een ondernemingsplan moet worden
opgesteld.
De gemeente Oegstgeest heeft aangegeven dat het college van Oegstgeest eind 2013 heeft
besloten een aantal alternatieven voor de doorstart van Het Warenhuis te willen
onderzoeken op haalbaarheid en deze alternatieven onderling te willen vergelijken. Het
betreft alternatieven zoals het samenwerken met Katwijk of met (lokale) initiatieven vanuit de
samenleving, het in eigen beheer oprichten van een kringloopwinkel of het helemaal stoppen
met kringloopactiviteiten. Om deze reden kan wethouder Roeffen op dit moment niet de
verantwoording nemen dit gezamenlijk opgestelde conceptbesluit in het college van
Oegstgeest te agenderen. Daarnaast is in Oegstgeest i.v.m. de verkiezingen geen
raadsvergadering gepland in maart, waarmee definitieve vaststelling in deze gemeente
sowieso niet voor de verkiezingen plaats zou kunnen vinden.

5. Financiëlemersoneleen organisatorische consequenties

Financiën
Een stichting is een rechtsvorm om economische activiteiten van Het Warenhuis 2016 verder
te (blijven) ontplooien tenivijl haar milieudoelstellingen en sociale doelstellingen blijven
gehandhaafd. De stichting dient zichzelf te bedruipen, oftewel kostendekkend te opereren.
Dit is als uitgangspunt opgenomen in het verzoek aan de deelnemende gemeenten om
nader uit te werken in een bedrijfsplan. De stichting berekent de kosten van haar
werkzaamheden aan de deelnemende gemeenten door op basis van de daadwerkelijk
geleverde diensten. Een stichting mag tevens vreemd vermogen aantrekken, zoals
sponsorgelden en subsidies. Dit geeft het kringloopbedrijf meer speelruimte dan in de
huidige situatie. Het financieel risico ligt niet bij de deelnemende gemeenten, maar bij het
stichtingsbestuur en is statutair bepaald. Bij faillissement wordt de stichting ontbonden.

Per 1 januari 2016 zal de gemeenschappelijke regeling Gevulei zijn opgeheven. Voor wat
betreft de financiële afwikkeling van deze regeling dient echter wel rekening te worden
gehouden met een aantal doorlopende kosten ná 1 januari 2016. Dit geldt in beperkte mate
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voor de kerntaak afvalverwerking; de verwachting is dat de gemeenten op de kerntaak met
de financiële afwikkeling een batig bedrag uitgekeerd krijgen welke a¿<omstig is uit de
reserves op deze taak. Voor de plustaak (kringloopwinkel Het Warenhuis) geldt dat de
doorlopende kosten na 1 januari 2016 substantiëler zijn. Te denken valt hierbij onder andere
aan de kosten voormalig personeel die doorlopen ná 2015. Het Warenhuis beschikt niet over
een reserve. De deelnemende gemeenten aan de plustaak (Leiderdorp, Leiden, Oegstgeest,
Zoetenivoude en Kaag en Braassem) dienen dan ook rekening te houden met kosten in de
afwikkeling, ook als ze niet deelnemen aan de stichting Het Warenhuis 2016. Zij zullen een
eindafrekening krijgen van hun aandeel in de doorlopende kosten door langlopende
verplichtingen of naheffingen na 1 januari 2016. Voor de deelnemende gemeenten aan Het
Warenhuis 2016 geldt dat voor de doorlopende kosten een voorziening worden gecreëerd
die kan worden opgenomen in de exploitatiebegroting van de stichting. Over de afwikkeling
van de Gevulei dient (nog) worden besloten door het Bestuur Gevulei. ln het dictum besluit is
opgenomen dat de Gevulei de gevolgen van de liquidatie in beeld moet brengen, zodat de
deelnemende gemeenten deze informatie kunnen gebruiken in het op te stellen bedrijfsplan.

De stichting Het Warenhuis 2016 zal bij de start genoodzaakt zijn om de nodige
investeringen ten behoeve van haar bedrijfsvoering te plegen. Het batig saldo van de
gemeenten Leiderdorp, Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude voor de kerntaak Gevulei per
1-1-2016 kan worden ingezet als startkapitaal aan de nieuwe stichting om voortvarend te
kunnen starten per 1-1-2016. Dit dient te worden uitgewerkt in het nog op te stellen
bedrijfsplan voor de nieuwe stichting.

Organisatorische aspecten
Een stichting heeft doorgaans een ideëel doel. De stichting mag materiele of commerciële
activiteiten uitvoeren en daarbij een winstoogmerk kennen. De eventuele behaalde winsten
moeten binnen de stichting blijven en aangewend worden voor haar doelstelling en mogen
niet worden uitgekeerd aan derden. Bestuurders en oprichters van een stichting zijn niet in
loondienst en vallen niet onder werknemersverzekeringen. De stichting kan wel werknemers
in dienst hebben.
De stichting heeft een sociale doelstelling voor inwoners van de regio. Het is wenselijk om de
samenwerking met andere bedrijven met een sociale doelstelling te intensiveren. Zo kan de
stichting kringloopbedrijf Het Warenhuis actief de samenwerking zoeken met regionale
bedrijven die medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben, zoals de
Maregroep en de Zijl Bedrijven.
Het voorstel voor de stichting een bestuur in te stellen dat wordt gevormd door meerdere
personen die directe leiding geven aan de stichting. ln het dictum besluit is hierover een
besluitpunt opgenomen. De rol van directeur kan worden belegd bij een ambtenaar van een
van de deelnemende gemeenten. Dit wordt door de gemeenten Leiderdorp, Leiden,
Oegstgeest en Zoetenivoude nader uitgewerkt in de statuten van de stichting.
ln een jaarlijkse cyclus van begroting, kwartaalcijfers afgezet tegen de begroting, de
jaarrekening en een één op één gesprek tussen de Raad van Toezicht en de externe
accountant, accountmanager bank wordt het financiële toezicht op de stichting Het
Warenhuis geborgd. Een stichting met Raad van toezicht geeft de deelnemende gemeenten
meer waarborgen voor een transparante, effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. ln het
dictum besluit is een besluitpunt opgenomen om over het instellen van een Raad van
Toezicht.

Personele aspecten
Binnen het huidige kringloopbedrijf Het Warenhuis is een 15- tal medewerkers in een vast
dienstverband aangesteld bij de Gevulei. Op dit personeel zijn de rechtspositieregelingen
van de gemeente Leiden van toepassing; dit betekent concreet dat de
Arbeidsvoonivaardenregeling gemeente Leiden (AVR) en het Sociaal Statuut Gemeente
Leiden van toepassing zijn. indien de huidige gemeenschappelijke regeling eindigt en er een
nieuwe rechtsvorm wordt opgericht, zal dit tot consequentie hebben dat er een ontslagbesluit
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moet volgen bij de huidige regeling (is: Gevulei) en er een aanstellingsbesluit moet volgen bij
de nieuwe rechtsvorm (is: stichting Het Warenhuis 2016).
Hoewel de medewerkers bezwaar kunnen maken tegen het ontslagbesluit van 31 december
2015, is de verwachting dat hiervan géén gebruik zal worden gemaakt. Immers, de positie
annex het werk van de medewerkers blijft behouden in de nieuwe rechtsvorm, stichting Het
Warenhuis 2016.
In het kader van een goed werkgeverschap wordt voorgesteld om de stichting de opdracht te
geven om de vaste werknemers van het huidige kringloopbedrijf over te nemen en ze een
vergelijkbaar arbeidsvoonlvaardenpakket aan te bieden middels aansluiting bij de
Arbeidsvoonivaardenregeling gemeente Leiden (AVR) en het Sociaal statuut gemeente
Leiden en aansluiting bij het ABP Pensioenfonds. Dit dient te worden uitgewerkt in het nog
op te stellen bedrijfsplan en te worden vastgelegd in de statuten voor de nieuwe stichting.

6. Juridische consequenties

De overgang van de werkzaamheden van een publiekrechtelijke organisatie
(gemeenschappelijke regeling) naar een privaatrechtelijke organisatie (stichting) is een
privatisering van het bedrijf. ln de statuten kan worden geregeld dat het bestuur
verantwoording aflegt aan de deelnemende gemeente(n). De bestuurders zijn niet
aansprakelijk voor schulden van de stichting, tenzij er sprake is van een onbehoorlijk
bestuur. Tot ontbinding van de stichting wordt overgegaan indien dat volgens de statuten
nodig is, als gevolg van een faillissement of door een besluit van de rechter. Ook het bestuur
kan tot ontbinding besluiten, de voorwaarden daarvoor zijn doorgaans in de statuten
geregeld. Dit dient te worden uitgewerkt in de nog vast te stellen statuten voor de nieuwe
süch¿ng.

7. Communicatie

De bekendmaking van het collegebesluit geschiedt middels de B&W besluitenlijst.

8. Medezeggenschag

De GR Gevulei heeft minder dan 50 werknemers in dienst. De GR heeft daarom geen
Ondernemingsraad. De werknemers dienen door de directie van de Gevulei geïnformeerd te
worden over de besluitvorming omtrent de toekomst van Het Warenhuis.

9. Evaluatie

De stichting Het Warenhuis dient jaarlijks bij het aanbieden van de jaarstukken verslag uit te
brengen van de uitgevoerde activiteiten en de geleverde prestaties.


