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De nieuwe opzet voor het Warenhuis is op 27 oktober 2014 besproken in het Politiek Forum. D66 
heeft toen een serie vragen gesteld die voor een deel tot tevredenheid konden worden 
beantwoord. Een paar vragen konden op dat moment nog niet beantwoord worden.  
 
Uitkomst van het debat was dat het College de ruimte kreeg om verder te gaan op de 
aangegeven weg, maar dat de Raad de definitieve plannen ter becommentariëring zou krijgen 
voordat tot daadwerkelijke oprichting van de Stichting zou worden overgegaan. De nieuwe 
stichting moet met ingang van 1 januari 2016 gaan functioneren.  
 
Vragen: 
 

1. Wat is op dit moment de feitelijke stand van zaken m.b.t. de oprichting van de Stichting 
Het Warenhuis 2016? 
De feitelijke stand van zaken op dit moment is dat de Leidse raad het bij u voorliggende 
voorstel reeds op 18 juni jl. besloten heeft. Daarnaast is er door de Leidse 
gemeentesecretaris een kwartiermaker aangesteld welke de definitieve oprichting van de 
stichting ter hand neemt. 
 

2. Is in het verdere onderzoek en overleg sinds vorig jaar bevestigd dat de 
stichtingsconstructie inderdaad de beste constructie is voor het gegeven doel van de 
stichting, en een betere constructie is dan bijv. een gemeenschappelijke regeling? 
Ja, er is nog een onderzoek gedaan naar een bepaalde vorm van een 
gemeenschappelijke regeling welke praktisch toepasbaar leek, echter deze constructie 
bleek onwerkbaar te zijn voor de andere 2 deelnemers (Leiden en Zoeterwoude) 
aangezien deze reeds besloten hadden het kringloopbedrijf op afstand te willen zetten. 
 

3. Welke stappen zijn vóór 1 januari 2016 nog noodzakelijk om te komen tot daadwerkelijk 
oprichting van de stichting, welke partijen zijn hiervoor verantwoordelijk en wanneer krijgt 
de Leiderdorpse raad de definitieve voorstellen ter becommentariëring voorgelegd (het 
“uiten van wensen en bedenkingen”, zie artikel 160 van de Gemeentewet, lid 2 en 3)?  
De wensen en bedenkingen vanuit de Leiderdorpse raad zijn reeds geuit tijdens de 
behandeling van het ontwerpbesluit in het politiek forum van 27 oktober 2014. 
Deze luidde als volgt: 
- de stichting moet een Raad van Toezicht krijgen; 



- er mogen niet meer mensen in vaste dienst komen dan het vaste personeelsbestand dat 
vanuit het huidige bedrijf overgaat naar de stichting; 
- een bedrijfsplan en ondernemingsplan dienen eerst aan het Politiek Forum te worden 
aangeboden alvorens de stichting daadwerkelijk wordt opgericht. 

  
 De eerste twee punten zijn verwerkt in het bedrijfsplan en met het aanbieden van deze 

stukken in het Politiek Forum van 31 augustus 2015 zijn aan al deze wensen en 
bedenkingen voldaan. 

 
De nu nog te nemen stappen zijn als volgt: 
- Het voorliggende voorstel moet door zowel de gemeenteraad van Leiderdorp en 

Zoeterwoude worden besloten.  
- De concept statuten moeten op relevantie worden gecorrigeerd.  
- De leden van de Raad van Toezicht moeten formeel  worden aangesteld door de 

colleges van de deelnemende gemeenten.  
- Hierna kan de stichting worden opgericht. 
 

4. Het is bekend dat er in de regio Leiden meerdere partijen zijn (zowel commerciële als 
niet-commerciële) die zich bezig houden met inzamelen en verkopen van tweedehands 
wit- en bruingoed en huisraad. Op grond van welke argumenten is vastgesteld dat de 
nieuwe stichting hierop het uitsluitend recht kan worden gegeven zonder in strijd te 
komen met de wet? 
De gezamenlijke colleges schatten in dat andere marktpartijen de sociale en 
milieudoelstellingen die samenhangen met deze diensten (zie ook hoofdstuk 
marktverkenning bedrijfsplan) niet op gelijke wijze zouden kunnen verlenen (‘marktfalen’). 
Daarnaast gaat het niet om nieuwe dienstverlening waarmee ondernemers omzet 
mislopen, maar puur om het continueren van de taken die Het Warenhuis nu ook al onder 
de vlag van de Gevulei uitvoert (‘proportionaliteit’). 
 

5. Als het inderdaad mogelijk zou blijken dat de stichting het uitsluitend recht verkrijgt op 
inzameling en verkoop van tweedehands wit- en bruingoed en huisraad, is het dan 
praktisch mogelijk hierop toezicht te houden? 
Jazeker, het bestuur van de stichting laat jaarlijks een jaarverslag opmaken welke door 
een externe deskundige wordt onderzocht. Dit jaarverslag wordt daarna tezamen met de 
bevindingen van de externe deskundigen aan de Raad van Toezicht voorgelegd ter 
vaststelling. 

 


