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1. Aanleiding 

In 1998 is aan de Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking Leiden en omstreken (Gevulei) met als 
kerntaak de afvalverwijdering, 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). In deze plustaak participeren thans vijf van de acht Gevulei-gemeenten, te weten: Leiden, 
Leiderdorp, Zoeterwoude, 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 inzameling van wit- en bruingoed en huisraad en de (wettelijk verplichte) 
inname van wit- en bruingoed. Het kringloopbedrijf verzorgt de inzameling op 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 verwerkingskosten. 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 
In 2012 heeft het Algemeen Bestuur van de Gevulei besloten de gemeenschappelijke regeling per 1-1-
2016 op te zeggen. De nieuwe afvalcontracten voor restafval, grof afval en GFT zijn in 2013 door 
Servicepunt 71 aanbesteed en worden voortaan beheerd door Servicepunt 71 (voor het 
verwerkingscontract voor GFT geldt dit al per 2014, voor restafval en grof afval gaat dit geschieden vanaf 
2016). De directie Gevulei heeft de opdracht gekregen om zorg te dragen voor de vereffening van het 
vermogen van Gevulei per 1 januari 2016 en in overleg te treden met de deelnemende gemeenten over de 
afwikkeling van de Gemeenschappelijke Regeling Gevulei. Om besluitvorming over voortbestaan en de 
positionering van kringloopbedrijf Het Warenhuis mogelijk te maken heeft de directie Gevulei opdracht 
gekregen om op basis van een deugdelijke onderbouwing, met nadrukkelijke aandacht voor de milieu- en 
de sociale werkgelegenheidsdoelstelling , een toekomstplan op te stellen. In januari 2014 is hiervoor de 
notitie “Warenhuis 2016” uitgebracht. 
 
Conclusies notitie “Het Warenhuis 2016”. 
Aan de directie Gevulei is meegegeven dat het bedrijf 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. Uit de in de notitie opgenomen meerjarige exploitatiebegroting blijkt dat Stichting 
het Warenhuis 2016 kostendekkend kan opereren, onder het voorbehoud dat lopende contracten en 
afspraken continueren en de stichting een startkapitaal krijgt voor noodzakelijke investeringen. Met een 
stichting als rechtsvorm zal de arbeidsrechtelijke situatie van de vaste medewerkers weliswaar wijzigen 
maar de stichting heeft de regie of dit substantieel plaatsvindt of niet. Doordat de CAO Kringloopbranche 
niet algemeen verbindend is, kan de stichting de vaste medewerkers een materieel gelijkwaardig 
arbeidsvoorwaardenpakket bieden als onder de Gevulei.  
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2. Besluitvorming 

In het bestuurlijk overleg van de Gevulei is afgesproken om in 2014 aan de colleges een ontwerpbesluit 
voor te leggen over het oprichten van een stichting voor Het Warenhuis in 2016. De colleges van Leiden, 
Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude nemen een definitief 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. 

2.1 Ontwerpbesluit 2014 

In het voorjaar van 2014 hebben de colleges van de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude een 
ontwerpbesluit genomen over de continuering van de taken van kringloopbedrijf het Warenhuis na de 
beëindiging van de GR Gevulei per 1-1-2016. De colleges hebben het volgende besluit genomen: 

Besluiten: 
1.  Het voornemen uit te spreken het besluit te nemen om: 

a. de werkzaamheden van Kringloopbedrijf Het Warenhuis voort te zetten na beëindiging van de 
gemeenschappelijke regeling Gevulei per 1 januari 2016 en als gemeenten Leiden, Leiderdorp, 
Oegstgeest en Zoeterwoude gezamenlijk per 1 januari 2016 een stichting voor het kringloopbedrijf 
Het Warenhuis op te richten; 

b. aan de stichting “Het Warenhuis 2016” twee doelstellingen toe te kennen: een milieudoelstelling, te 
weten het realiseren van product- en materiaalhergebruik en een sociale doelstelling, te weten 
werkgelegenheid bieden voor diegene met een afstand tot de arbeidsmarkt; 

c. voor de stichting een bestuur in te stellen dat wordt gevormd door meerdere personen, waarbij het 
bestuur de directe leiding gaat geven aan de werknemers van de stichting; 

d. voor de stichting een Raad van Toezicht in te stellen, met leden die zijn benoemd door de 
deelnemende gemeenten; 

e. het Algemeen Bestuur van de Gevulei te verzoeken om voor 1 juli 2014 de gevolgen in beeld te 
brengen van de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking Leiden en omstreken 
per 1 januari 2016 en dit te rapporteren aan de deelnemende gemeenten van de gemeenschappelijke 
regeling; 

f. de gemeentesecretaris / algemeen directeur te verzoeken om ultimo 2014 in samenspraak met de 
gemeentesecretarissen van de onder besluitpunt 1a genoemde gemeenten op basis van de notitie 
“Het Warenhuis 2016” en het rapport over de liquidatie Gevulei de personele, financiële en juridische 
consequenties voor de stichting nader uit te werken in een bedrijfsplan met een kostendekkende 
exploitatie en concept statuten voor de Stichting het Warenhuis 2016; 

2. Dit voorgenomen besluit aan de raad voor te leggen met het verzoek zijn wensen en/of bedenkingen 
hierover ter kennis van het college te brengen. 

2.2 wensen en bedenkingen gemeenteraden 

In 2014 hebben de colleges van de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude het ontwerpbesluit 
genomen om het kringloopbedrijf per 1 januari 2016 te privatiseren. In de gemeenteraden van de 3 
gemeenten is het ontwerpbesluit besproken en hebben de raden hun wensen en bedenkingen kenbaar 
gemaakt.  
 
Het college van de gemeente Zoeterwoude heeft op 11 februari 2014 het ontwerpbesluit genomen. De 
gemeenteraad van Zoeterwoude heeft geen wensen en bedenkingen geuit. De gemeenteraad heeft op 24 
april 2014 zonder hoofdelijke stemming conform voorstel college besloten tot het oprichten van een 
stichting voor kringloopbedrijf Het Warenhuis per 1 januari 2016. 
 
Het college van de gemeente Leiden heeft op 25 februari 2014 het ontwerpbesluit genomen. Tijdens de 
behandeling in de Leidse raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van 4 september 2014 bleek 
dat er een wens was om de stichting de ‘ANBI status’ te geven. De portefeuillehouder Onderwijs, Sport en 
Duurzaamheid heeft toegezegd de mogelijkheid om aan de stichting de ‘ANBI status’ te geven, nader uit te 
werken.  
De volgende wensen hebben een meerderheid in de Leidse gemeenteraad:  
- er wordt aangedrongen op het aannemen van de beste kandidaat als directeur, dit hoeft niet per 

definitie een ambtenaar van een van de deelnemende gemeenten te zijn;  
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- de nu geldende arbeidsvoorwaarden zullen een op een in de nieuwe organisatie moeten worden 
overgenomen;  

- de personeelsleden die op het moment van overgang in dienst zijn, zullen in principe moeten worden 
overgenomen in de nieuwe stichting. 

 
Het college van de gemeente Leiderdorp heeft op 11 maart 2014 het ontwerpbesluit genomen. Op 6 
oktober 2014 is het besluit behandeld in het Politiek Forum van Leiderdorp. De gemeenteraad heeft de 
volgende wensen en bedenkingen geuit: 
- 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. 
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3. (Wettelijke) kaders 

Het Warenhuis wordt omgevormd tot een stichting, hiermee verandert de relatie van Warenhuis en de nu 
deelnemende gemeenten. Het Warenhuis in zijn nieuwe vorm komt op grotere afstand van de 
deelnemende gemeenten te staan dan nu het geval is. 
Op deze veranderende verhoudingen zijn een aantal (wettelijke) kaders van toepassing. In deze paragraaf 
wordt beschreven welke kaders van toepassing zijn en hoe met deze kaders omgegaan dient te worden 
met het oog op de omvorming van het Warenhuis tot een stichting.  

3.1 Het bevoordelingsverbod overheidsbedrijven Wet Markt en Overheid 

De mededingingswet schrijft voor dat de gemeente gehouden is aan het bevoordelingsverbod 
overheidsbedrijven, “indien meer dan de helft van de leden van het bestuur of het toezichthoudend orgaan 
wordt benoemd door een of meer publiekrechtelijke rechtspersonen of door leden of aandeelhouders die 
een publiekrechtelijke rechtspersoon zijn” . Dit betekent een verbod op: 
- (directe of indirecte) toekenning van staatsmiddelen (leningen en garanties mogen alleen voor 

marktconforme tarieven worden verstrekt); 
- niet marktconform voordeel (goedkoop verhuren ruimten, niet marktconforme tarieven); 
- selectiviteit (niet gericht voordelen toeschuiven die andere bedrijven niet hebben). 

 
Reikwijdte wet Markt en Overheid  
De wet Markt en overheid is zoals hierboven beschreven van toepassing op overheidsbedrijven. 
Aangezien bij (de oprichting van) Stichting het Warenhuis 2016 het bestuur en/of het toezichthoudende 
orgaan door de gemeenten benoemd worden, is het Warenhuis een overheidsbedrijf en moet daarom 
voldoen aan de in de wet gesteld kaders. Deze overwegende overheidsinvloed maakt het een verbonden 
partij; de overheid moet alle partijen gelijk behandelen en mag niet de ene boven de andere bevoordelen. 
Een kringloopbedrijf is een economische activiteit; de Wet markt en overheid is van toepassing. 
  
Gevolgen en besluiten 
De exploitatie van de toekomstige Stichting het Warenhuis 2016 berust op een deel op de rechtstreekse 
voortzetting van bestaande contracten tussen gemeenten en het Warenhuis. Om deze contracten te 
continueren, kan de gemeenteraad het Warenhuis een activiteit van ‘algemeen belang’ verklaren in het 
kader van de Mededingingswet en dit bekrachtigen door middel van een raadsbesluit. Alle aan het 
Warenhuis deelnemende gemeenten moeten dit besluit nemen. De gemeenteraad zal in dit geval moeten 
besluiten dat de activiteiten plaatsvinden in het kader van het Algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h 
van de Mededingingswet, zesde lid. 
Tegen dit raadsbesluit is rechtsbescherming (bezwaar en beroep) mogelijk indien marktpartijen het daar 
niet mee eens zijn. Het is dus van belang dat in het raadsbesluit goed wordt gemotiveerd waarom het een 
activiteit van algemeen belang is.  
De ACM (Autoriteit Consument en Markt) draagt zorg voor toezicht en handhaving en kan klachten in 
behandeling nemen. Als overtreding van de wet wordt geconstateerd kan een dwangsom worden 
opgelegd. 
 

3.2 Aanbestedingsbeleid 

Het aanbestedingsbeleid heeft als doelstellingen het “het realiseren van doelmatige aanbestedingen met 
het beleid” en “het streven naar eenduidigheid en transparantie in de benadering van de markt, zodat 
ondernemingen gelijke kansen en een gelijke behandeling krijgen”. 
 
Wat betreft de aanbestedingsplicht kan de Aanbestedingswet van toepassing zijn. De automatische 
gunning het ophalen wit/ bruingoed en het beheer en de verkoop van in beslag genomen fietsen in het 
kader van het “Fiets Fout = Fiets Weg” beleid is niet noodzakelijk gegarandeerd. Om te bewerkstelligen 
dat deze diensten aan het warenhuis worden gegund, zijn de volgende oplossingen voorhanden: (1) quasi-
inbesteden en (2) het uitsluitend recht. 
 
Quasi-inbesteden (voorbeeld is SP71) 
Bij de constructie van de stichting kan eventueel quasi-inbesteden aan de orde zijn, waarbij aan twee 
voorwaarden moet worden voldaan. Een aanbestedende dienst mag zonder aanbestedingsprocedure een 
overheidsopdracht gunnen aan een andere partij (rechtspersoon) als aan de volgende twee voorwaarden 
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beide is voldaan: i) De aanbestedende dienst oefent op die partij (opdrachtnemer) toezicht uit als ware 
het een eigen onderdeel en ii) die partij verricht het merendeel van zijn werkzaamheden voor die 
aanbestedende dienst. 
  
Uitsluitend recht verstrekken 
Een andere uitzonderingspositie binnen het aanbestedingsrecht is het verstrekken van een uitsluitend 
recht aan de stichting door alle aanbestedende diensten, die gebruik maken van de diensten van de 
stichting. Op grond van art. 2.24 onder a van de Aanbestedingswet kan een aanbestedende dienst aan een 
andere aanbestedende dienst een uitsluitend recht gunnen. Gunnen wil in ieder geval zeggen dat een 
gemeente het uitsluitend recht kan verstrekken bij bestuurlijk besluit aan de stichting.  
Echter, het is mogelijk dat als een desbetreffende sector is geliberaliseerd een alleenrecht wellicht niet 
verenigbaar is met het EU-recht. Bekijk in dat geval of sprake is van een Europese richtlijn die een 
bepaalde sector liberaliseert. Als dat het geval is zal de toekenning van een alleenrecht door een 
aanbestedende dienst aan een andere aanbestedende dienst in die marktsector meestal niet verenigbaar 
zijn met het EU-recht. Huishoudelijke afval is een geliberaliseerde markt, terwijl het ophalen van 
huishoudelijk afval wel wordt gezien als wettelijke taak van de overheid. 
 
Conclusie  
Gekozen wordt om aan de op te richten stichting een uitsluitend recht te verstrekken, hiertoe moet in de 
besluittekst voor de raad moet worden opgenomen dat een uitsluitend recht voor de diensten “inzameling 
wit- en bruingoed en huisraad” en “beheer van in beslag genomen fietsen in het kader van het Fiets Fout = 
Fiets beleid” wordt gegund aan Stichting het Warenhuis 2016. Dit moet worden gemotiveerd door middel 
van een verordening.  
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4. Personeel  

4.1 Gehanteerde uitgangspunten 

Algemeen 

De Gemeenschappelijke Regeling Gevulei (hierna: Gevulei) houdt per 1 januari 2016 op te bestaan. In de 

Stichting het Warenhuis 2016 (hierna: Het Warenhuis) worden de werkzaamheden op het gebied van de 

kringloop voortgezet. Het Warenhuis is een uitvoerende organisatie met een geringe personeelsformatie 

en relatief veel medewerkers die via derden (DZB, Participatiecentrum, reclassering, vrijwilligers etc.) 

werkzaamheden verrichten voor Het Warenhuis. 

 

Uitgangspunten P&O beleid 

Uitgangspunten voor het te voeren personeelsbeleid: 

 De CAO Kringloopbranche  

 relatie met organisatiedoelstellingen 

 de cultuur van de nieuwe organisatie  

 

4.2 P&O beleid 

Inleiding  

Voor alle medewerkers die bij Het Warenhuis aan het werk gaan, zal er sprake zijn van een aantal 

veranderingen: 

1) arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van Het Warenhuis; 

2) plaatsing bij de Stichting; 

3) personeelsbeleid van de Stichting; 

4) de cultuur van de Stichting. 

 

Uitwerking beleid 

Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie 

Gegeven de rechtsvorm van de nieuwe organisatie – een Stichting – kan het personeel dat vanuit de 

Gevulei wordt geplaatst bij Het Warenhuis niet de status van ambtenaar behouden.  

Het Warenhuis zal een eigen arbeidsvoorwaardenpakket moeten hebben. Voor Het Warenhuis zal de CAO 

Kringloopbranche als basis gelden.  

 

CAO Kringloopbranche 

In een cao worden de belangrijkste arbeidsvoorwaarden vastgelegd. Voor Het Warenhuis is gekozen voor 

de cao Kringloopbranche. Bij de keuze is een afwegingskader voor ogen gehouden dat bestond uit de 

volgende onderdelen: passendheid bij kerntaken; bijdrage aan concurrentiepositie; betaalbaarheid 

dienstverlening en toekomstgericht –met name op mobiliteit-. De inhoud van de cao en CAR-UWO 

verschillen van elkaar. Enkele verschillen zijn: 

 

 cao kringloopbranche CAR-UWO 

pensioenregeling Interpolis ABP 

full time arbeidsduur 40 uur per week 36 uur per week 

leeftijdsverlofdagen 3 dagen  4 dagen 

loondoorbetaling bij 

ziekte 

Eerste 52 weken 100% Eerste 26 weken 100% 
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Sociaal plan 

Een sociaal plan is bedoeld om regelingen en voorzieningen te treffen voor de medewerkers die getroffen 

worden door de privatisering. De verplichting om een sociaal plan op te stellen is opgenomen in het 

sociaal statuut van Leiden d.d. 11 april 2013 artikel 1:2 lid 1. 

Met het sociaal plan geeft de werkgever aan op welke wijze de sociale en financiële gevolgen van de 

privatisering worden opgevangen. Het sociaal plan is een nadere uitwerking van het sociaal kader zoals is 

vastgesteld door het college van B&W van Leiden d.d. 20 december 2011. Dit sociaal kader is van 

overeenkomstige toepassing voor deze privatisering.  

Het arbeidsvoorwaardenpakketten van de CAR-UWO en de CAO Kringloopbranche worden vergeleken. 

Het totaalpakket zal in redelijkheid materieel vergelijkbaar zijn. De datum van de privatisering is de 

peildatum voor het vaststellen van de verschillen. De overbrugging van de verschillen in de 

arbeidsvoorwaardenpakketten worden in het sociaal plan opgenomen. Ook wordt in het sociaal plan een 

plaatsingsprocedure bij Het Warenhuis opgenomen. 

Het sociaal plan wordt door de Gevulei in overleg met een werknemersdelegatie opgesteld en vastgesteld 

door het DB van de Gevulei.  

 

Personeelsbeleid van Het Warenhuis  

De doelstelling van het personeelsbeleid van de nieuwe organisatie is het planmatig managen van het 

personeel zodat nu en in de toekomst, op het juiste moment, tegen de gewenste kosten, gekwalificeerde, 

optimaal gemotiveerde medewerkers de kwantitatief en kwalitatief gewenste bijdrage kunnen leveren 

aan de doelstellingen van het bedrijf, binnen de daartoe geëigende organisatie- en bedrijfscultuur. Het 

personeelsbeleid dient nader uitgewerkt te worden. De directie van Het Warenhuis heeft hierin een eigen 

bevoegdheid en verantwoordelijkheid. Centraal staat de visie die Het Warenhuis heeft op de rol en 

betrokkenheid van medewerkers. Hierbij kan worden gedacht aan de inrichting van goed 

werkgeverschap. Dat als volgt kan worden weergeven: 

 

 Opleidingen en bevorderen van doorstroom 

Bij Het Warenhuis zullen voor de toekomstige werkzekerheid en ontwikkelingsmogelijkheden voor 

medewerkers verschillende ontwikkelingsactiviteiten in Het Warenhuis een belangrijke rol spelen: 

o Het opleiden binnen Het Warenhuis, om de kennis, vaardigheden en attitudes die een 

medewerker nodig heeft om een bepaalde taak of functie naar behoren te vervullen; 

o Het opzetten van om- bij- en herscholingscursussen, gericht op het geschikt maken van 

werknemers voor andere functies en/of werkvelden; 

o Loopbaanbegeleiding gericht op het ontwikkelen van de capaciteiten van werknemers die in 

potentie geschikt worden geacht voor zwaardere functies; 

 

 Doelgroepenbeleid 

Bij Het Warenhuis is plaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uitgangspunt is dat de 

formatie voor deze groep medewerkers bij de Gevulei ook in Het Warenhuis zoveel mogelijk 

gehandhaafd blijft. 

 

Het Warenhuis zal met DZB als uitvoerder van de Participatiewet, nauw samenwerken. Ook zal er 

worden samengewerkt met re-integratiebedrijven en andere instanties die mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt. kansarmen helpen te starten- of terug te keren in het arbeidsproces. 

 

Waar kansen liggen in de organisatie als opstap naar een reguliere baan, zullen die worden geboden. 

Naast het beleid voor kansarmen, wil de nieuwe organisatie ook een leerwerkplek omgeving zijn voor 

onderwijsinstellingen. 

Jaarlijks zal in het sociaal jaarverslag van Het Warenhuis verantwoording worden afgelegd over het 

gevoerde doelgroepenbeleid. 
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De cultuur van Het Warenhuis  

Het oprichten van Het Warenhuis heeft tot doel om verder door te ontwikkelen tot een slagvaardige, 

flexibele en meer bedrijfsmatige organisatie. De medewerkers en leiding van Het Warenhuis hebben een 

sleutelrol in het behalen van die doelstellingen. Een slagvaardige, flexibele en bedrijfsmatige organisatie 

wordt gemaakt door de mensen die er werken.  

Na de oprichting van Het Warenhuis zal -onder leiding van de directeur- verder in de organisatiecultuur, 

worden geïnvesteerd. Voorstelbaar is dat de onderstaande aspecten daarbij worden afgewogen en 

meegenomen.  

 Integriteit is een begrip dat hoog in het vaandel van Het Warenhuis zal staan. 

 De wijze van communiceren is afgestemd op de verschillende doelgroepen die werkzaam zijn bij 

Het Warenhuis. 

 Iedereen draagt bij aan het eindresultaat van de organisatie. De nadruk wordt gelegd op een 

positieve werkhouding.  

 Er wordt een grotere mate van flexibiliteit en inzetbaarheid verwacht. Naast de eigen 

afgebakende taken kan het voorkomen dat er ook andere werkzaamheden worden verwacht 

 De nieuwe organisatie zal nog meer prestatiegericht worden.  

 

4.3 Plaatsing personeel 

Inleiding 

Plaatsing bij Het Warenhuis gaat gepaard met ontslag bij de Gevulei. De aanstelling bij de Gevulei wordt 

vervangen door een arbeidsovereenkomst bij Het Warenhuis. Voor de plaatsing zal de 

plaatsingsprocedure uit het sociaal plan van toepassing zijn. Er wordt vanuit gegaan dat alle medewerkers 

in principe worden geplaatst. De functies bij Het Warenhuis zullen gelet op de omvang van de organisatie 

eerder generalistisch zijn dan specifiek.  

Voor de plaatsing van de medewerker wordt een functieboek en formatieplan opgesteld. Deze worden, 

voorafgaand aan de plaatsingsprocedure, opgesteld. Het formatieplan geeft het aantal en soort functies 

aan met de bijbehorende functiewaardering. In het functieboek staan de functies die in Het Warenhuis 

voorkomen. Voor het opstellen van het functieboek wordt gebruikt gemaakt van de functieprofielen uit de 

CAO Kringloopbranche.  

 

Formatie en bezetting 

Het bezettingsplan van de Gevulei en het formatieplan van Het Warenhuis zijn niet identiek.  

Het bezettingsplan voorziet in functies die niet zijn opgenomen in het formatieplan van de Gevulei, maar 

wel worden opgenomen in het formatieplan van Het Warenhuis. 

 

Het besturingsmodel (zie paragraaf 4.4) voorziet in een dagelijks bestuur dat wordt gevormd door een 

Algemeen directeur en Operationeel directeur. Deze functies komen dan in de plaats van de functies van 

bedrijfsleider en plv. bedrijfsleider. 

 

Er wordt een functie van Job-coach aan de organisatie toegevoegd met als doel de leidinggevenden te 

ondersteunen zodat Het Warenhuis nog beter in staat zal zijn om een optimale begeleiding op de 

werkvloer te garanderen. Hiermee wordt ingespeeld op de veranderde omstandigheden i.v.m. de 

participatiewetgeving.  

 

De functiebenaming uit de oude situatie blijft ook van toepassing in de nieuwe situatie, het functiegebouw 

uit de cao Kringloopbranche biedt hiertoe de ruimte. 
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Het leidinggevend team van Het Warenhuis wordt ingevuld met eigen medewerkers, zeven in totaal. Dit 

aantal wordt aangevuld met een aantal vaste medewerkers (4.2 fte) en ca. 100 mensen afkomstig vanuit 

verschillende disciplines; waaronder DZB, Participatiecentrum, reclassering, vrijwilligers etc. 

 

bezetting- en formatieplan zoals wordt voorzien per 1-1-2016 
 
Bezetting per 31-12-2015 Formatie per 1-1-2016 

Functienaam/ 

WAS 

Schaal 
Car-
uwo  

fte 

 
in 
uren 

Formatie 
budget1 

Functienaam 

WORDT 
Schaal 
 CAO 

fte 

 
in 
uren 

Formatie 
budget  

Bedrijfsleider 11 1  36 € 81.480 vervallen     

     Bestuurder H 0,90 36  € 73.958 

Plv. bedrijfsleider 
(= nu payroll) 

9 1  36 € 64.320 Vervallen      

     Bestuurder G 0,90 36 € 54.972 

Coördinator 
logistiek / inname 

5 1  36 € 43.440 
Coördinator 
logistiek / inname 

F 0,90 36 € 43.621  

Coördinator 
technische dienst / 
FFFW 

5 1  36 € 43.440 

Coördinator 
technische dienst / 
FFFW  
 

F 0,90 36 € 43.621 

     
Job-coach / medew. 
personeelszaken 
vacature 

F 0,45 18 € 21.811 

Meew. voorman 
Inname / log  
(= nu payroll) 
 

3 1  36 € 39.120 
Meew. voorman 
Inname / log 
vacature 

E 0,90 36  € 36.180 

Meew. voorman 
Winkel  
(= nu payroll) 
 

3 0,89  32 € 34.733 
Meew. voorman 
Winkel  
vacature 

E 0,80 32  € 32.160 

Meew. voorman 
FFFW 
(= nu payroll) 
 

3 1  36 € 39.120 
Meew. voorman 
FFFW 
vacature 

E 0,90 36 € 36.180 

Algemeen 
medewerker  

1 5,2 186 € 170.976 
Algemeen 
medewerker 

C 3,75 150 € 103.924 

Totalen  12,3 408 € 516.629   10,4 416 € 446.427 

 

 

In kolom formatie 1-1-2016 is gerekend met de loonschalen zoals die gelden in de CAO-kringloopbranche 

(peildatum januari 2015). De berekening is op basis van de verschillende eindtreden. (Bron: BDO 

salarisadministratie) 

                                                           
1
 salarispeil april 2015 
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De vergelijking is op basis van een 36-urige werkweek. Er is in de berekening geen rekening gehouden 

met een eindejaarbonus van 5% voor de medewerkers die nu in vaste dienst zijn. (deze kosten worden 

opgenomen in de sociaal-plan kosten. = € 18.200,-) 

Uitgangspunt in deze berekening is dat de stichting zich aansluit bij het pensioenfonds voor de 

detailhandel. (wellicht dat hier ook nog een compensatieregeling van toepassing gaat zijn) 

 

4.4 Besturingsmodel  

De hoofdstructuur van Het Warenhuis is opgebouwd uit een Raad van Toezicht, bestaande uit drie leden 

en een dagelijks bestuur. De gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude zijn vertegenwoordigd in de 

Raad van Toezicht (RvT). 

Het verdient aanbeveling, omwille van good governance, een dagelijks bestuur te benoemen bestaande uit 

meerdere personen. Het dagelijks bestuur wordt hierbij gevormd door een Algemeen directeur en een 

Operationeel directeur.  

De RvT draagt zorg voor het toezicht op het beleid van het dagelijks bestuur en op de algemene gang van 

zaken binnen Het Warenhuis. De onderlinge verhoudingen tussen RvT en dagelijks bestuur worden in de 

statuten geregeld, waarbij de stelregel is, dat het dagelijks bestuur bestuurt en de RvT controleert. 

 

4.5 Bedrijfsvoeringstaken 

Zoals elke bij elke organisatie, zijn ook bij Het Warenhuis taken op het gebied van bedrijfsvoering. De 
meest voor de hand liggende taken op het gebied van bedrijfsvoering zijn: Personeel, Financiën en 
Automatisering. 

Om inzicht te krijgen in de omvang van de benodigde uren voor deze bedrijfsvoeringstaken, staat 

hieronder een tabel met de begrote en gerealiseerde uren en de totale kosten. 

 

taken Begrote  

uren 

Gerealiseerde  

uren 

tarief Totale kosten 

Financiële administratie  375 396 € 65 € 25.740 

Administratieve ondersteuning 100 45 € 46 € 2.070 

Beleid 50 35 € 65 € 2.275 

Financieel medewerker 100 70 € 65 € 4.550 

P&O-adviseurs 150 119 € 65 € 7.735 

Personeelsadministratie 65 14 € 46 € 620 

Totaal 840 679  € 42.990 

 bron: jaarrapport 2013 van de Gevulei 

 

De personele taak wordt ondergebracht bij de functie van Job-coach. De (financieel) administratieve taken 

worden uitgevoerd door Het Warenhuis zelf in plaats van deze uit te besteden. Korte lijnen werken 

doorgaans efficiënter. De formatie hoeft hiervoor niet uitgebreid te worden. 

 

4.6 Medezeggenschap 

Bij Het Warenhuis staan er 12 personeelsleden op de formatie. Hiernaast werken er ongeveer 100 
personen die via derden werkzaamheden verrichten voor Het Warenhuis.  

Ondernemingen zijn o.g.v. artikel 2 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), verplicht om een 

Ondernemingsraad (OR) op te zetten indien er meer dan 50 personen werkzaam zijn.  

De WOR spreekt over aantal personen en niet over aantal fte. Ook inleenkrachten worden meegeteld voor 

zover zij minstens 24 maanden in de organisatie werken. Het is daardoor voorstelbaar dat de WSW-
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medewerkers die via DZB werkzaam zijn bij het Warenhuis, meetellen als ‘medewerker’ in het kader van 

de WOR.  

Ondernemingen met 10 tot 50 werknemers kunnen vrijwillig een OR opzetten. Als ze dat niet willen, 

kunnen ze een personeelsvertegenwoordiging (PVT) instellen. Een PVT is verplicht als de meerderheid 

van de werknemers daarom vraagt. Heeft een onderneming 10 tot 50 werknemers en geen OR of PVT, dan 

moet de directie het personeel regelmatig inspraak en informatie geven op personeelsvergaderingen (PV).  
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5. Marktanalyse het Warenhuis 

Afbakening 
In deze marktanalyse is de positie van Kringloopwinkel het Warenhuis in de Leidse regio beschreven. 
 

5.1 De markt voor kringloopgoederen in de Leidse regio 

Het aanbod: kringloop- en tweedehandswinkels 
Het Warenhuis kent twee vestigingen; de hoofdvestiging aan de Willem Barentzstraat in Leiden en een 
nevenvestiging in de binnenstad van Leiden, waar met name kleine curiosa en brocante artikelen worden 
verkocht. 
In de regio Leiden zijn een relatief beperkt aantal grotere kringloopwinkels actief. Het Warenhuis is naar 
schatting de grootste kringloopwinkel in deze regio. De omzet van de winkel bedraagt jaarlijks ca. € 
800.000 (excl. BTW) en is relatief stabiel tot licht stijgend. Het assortiment van Het Warenhuis bestaat uit 
meubels, boeken/platen/dvd, elektrische apparaten, kleingoed, kleding, fietsen en seizoenartikelen. Het 
aanbod is kwalitatief goed; producten zijn schoon, heel, compleet en, (indien van toepassing), 
gecontroleerd op werking en eventueel gerepareerd, veelal met gebruikte onderdelen. De prijsstelling bij 
Het Warenhuis is gemiddeld, ten opzichte van andere kringloopbedrijven. 
Andere kringloopwinkels met een ideële doelstelling in Leiden zijn Kringloopproject Leiden 
(Volmolengracht), Kringloop in/Uit (Merenwijk, sluit per 1/1/2015) en een aantal kleinere 
kringloopbedrijven (Terre des Hommes, Groene kruis, Weggeefwinkel, de Regenboog etc). In Leiden is 
ook de grotere commerciële Kringloopwinkel Leiden gevestigd (Lammenschansweg). Dit bedrijf heeft ook 
een vestiging in Leiderdorp. Zoeterwoude heeft een kleine kringloopwinkel van Stichting het Graalhuis; in 
Oegstgeest is in 2014 een lokaal initiatief opgekomen voor oprichting van een kleinschalige 
kringloopwinkel. 
Hiernaast zijn er vele kleinere commerciële vintage, retro, tweedehands kleding en -meubelwinkels, en 
ook tweedehands wit- en bruingoedzaken in de regio. Iedereen is vrij om een commerciële 
kringloopwinkel te starten. De goederen voor deze winkels worden veelal ingekocht bij de ideële 
kringloopwinkels, de partijenhandel, via online platforms zoals marktplaats of men doet 
huisontruimingen. Er zijn geen omzetcijfers van andere kringloopwinkels in de regio bekend. 
Het Warenhuis ziet in deze regionale markt nog uitbreidingsmogelijkheden. 
 

Het aanbod: online markt 
Naast de fysieke detailhandel is er ook een grote online markt voor tweedehands goederen, van 
particulieren via platforms zoals Marktplaats, en van online winkels. Deze online markt is eerder een 
concurrent voor de commerciële kleinere winkels; omdat daar een duurder segment (design) goederen 
wordt aangeboden. Het Warenhuis begeeft zich ook op de online markt. Goederen worden verkocht via 
Marktplaats en via CataWiki (een online veilingmarkt). 

 

Bekendheid en klanttevredenheid 
Jaarlijks heeft Het Warenhuis een stabiel aantal betalende klanten. In 2014 waren dat circa 89.000 
betalende klanten (inclusief winkeltje binnenstad Leiden (circa 4.000), met een gemiddelde besteding van 
circa € 11,50 incl. BTW. 
Bij de Stadsenquête 2013 is navraag gedaan naar het Warenhuis en kringloop in het algemeen. Meer dan 
acht van de tien Leidenaren zijn bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en de helft heeft de 
winkel in het afgelopen jaar ook bezocht. De helft van de Leidenaren kent één of meerdere van de andere 
kringloopwinkels, een kwart heeft deze in het afgelopen jaar ook bezocht. Ook de bekendheid met en het 
bezoek aan andere kringloopwinkels is toegenomen vergeleken met 2009. Ruim de helft van de 
Leidenaren gaat ervan uit het komend jaar een kringloopwinkel te bezoeken. Dit aandeel ligt eveneens 
hoger dan in 2009.  
De bezoekers uit de gemeente Leiden zijn over het algemeen tevreden over Het Warenhuis, blijkt uit de 
Stadsenquête 2013 en uit het klanttevredenheidsonderzoek (november 2014). Bezoekers uit de Leidse 
regio beoordelen het warenhuis met een 7,9. 
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5.2 De vraag naar kringloopartikelen  

Ontwikkelingen  
De vraag naar kringloopartikelen is onderhevig aan trends en conjunctuur.  
Anno 2015 is er bij een groep inwoners met een lager inkomen behoefte aan laaggeprijsde goederen. Door 
aanblijvende laagconjunctuur is deze groep groeiende. In de laatste jaren zijn er steeds meer discounters, 
zoals Action, BigBazar in dit marktsegment. De kringloop onderscheidt zich door kwaliteit en relatief lage 
prijzen.  
Daarnaast is er een duidelijke trend om kwalitatief goed gemaakte producten, zoals meubels en kleding te 
waarderen en een tweede of derde leven te geven. Een groeiende groep consumenten vindt het niet nodig 
om nieuwe producten te kopen als er ook goede tweedehands artikelen voorhanden zijn. Eco is 
tegenwoordig niet meer “alternatief” maar hip en trendy.  
Op het gebied van design en ontwerp is personalisering en eigen stijl een trend. Het is in om gebruikte 
producten en materialen te “pimpen”. Oude meubels worden getransformeerd tot trendy meubels; kleding 
is vintage, of wordt vermaakt, gepimpt. Tweedehands materialen en onderdelen worden steeds vaker 
creatief hergebruikt.  
 

De klant  
Vrijwel alle inwoners van de Leidse regio behoren tot de doelgroep van Het Warenhuis. Ze kunnen in de 
volgende groepen worden gesegmenteerd, waarbij elk segment een specifieke behoefte heeft: 

 
segment  behoefte  
mensen met een minimum-inkomen  degelijke goederen voor een lage prijs  
snuffelaars, schatzoekers  bijzondere artikelen, waardevolle producten 

tegen een (te) lage prijs  
professionele handelaren  
Handelaren uit voormalig Oostblok  

 boeken en platen, kunst, antiek, 
retromeubels  

 meubels en huisraad  
 

mensen met midden en hogere inkomens   duurzaamheid; kopen niet nieuw als 
tweedehands ook makkelijk voorhanden is  

 persoonlijke stijl; trendy spullen of 
kwaliteits-meubels om te pimpen  

 
creatieve / knutselaars  materialen, spullen om eigen objecten mee te 

creëren  
scholen / verenigingen/ 
evenementenorganisaties  

materialen voor lessen, projecten, 
evenementen  

 
Het aanbod van tweedehands goederen in de Leidse regio (inname)  
Het Warenhuis neemt jaarlijks ca. 1.000 ton huisraad en textiel in, en 1.200 ton wit- en bruingoed. Het 
Warenhuis neemt álle aangeboden goederen in, en kan door dit grote volume ook een kwalitatief goed 
aanbod in de winkel aanbieden. Ook fietsen, die uit het ‘Fiets Fout = Fiets Weg beleid’ van de gemeente 
Leiden worden aangekocht, worden zoveel mogelijk als product of in onderdelen lokaal hergebruikt, of als 
materialen gerecycled. Door het grote innamevolume en de hiernavolgende keten van werkzaamheden 
om lokaal hergebruik mogelijk te maken (innemen, sorteren, repareren en verkopen), kan het Warenhuis 
100-110 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt laten participeren in een beschutte werkomgeving. 
Andere kringloopwinkels krijgen hun goederen ook om niet, of kopen ze (commercieel) in.  
Tweedehands goederen van waarde worden door inwoners vaak (eerst) op marktplaats aangeboden. 
Wanneer dit niet leidt tot een verkoop dan worden deze vaak alsnog naar de kringloop gebracht.  
Het Warenhuis heeft, door de relatie met de deelnemende gemeenten een uitstekende positie om 
goederen te verkrijgen. Op de websites bij de deelnemende gemeenten worden inwoners verwezen naar 
Het Warenhuis voor herbruikbare goederen. Bij het maken van een ophaal-afspraak voor grofvuil wordt, 
indien van toepassing ook het Warenhuis genoemd. De aanwezigheid van de depots en de innamelocatie 
van Het Warenhuis bij de gemeentelijke milieustraten maakt het Warenhuis voor de inwoners tot een 
logische brenglocatie. Daardoor is de stroom van goederen voor Het Warenhuis redelijk verzekerd.  
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Diensten voor gemeenten  
Het Warenhuis biedt gemeenten diensten aan die expliciet gekoppeld zijn aan de doelstellingen van Het 
Warenhuis, op de volgende gebieden:  

 inname van (potentieel) herbruikbare producten van particulieren 
 inname wit- en bruingoed van particulieren 
 beheer opslag FFFW en bemensing uitgifte 
 per productcategorie een keten van scheiden, sorteren, selecteren, verkopen of afvoeren, met als 

resultaat: 
o een zo hoog mogelijk volume producthergebruik, te verkopen in de eigen winkels 
o materiaalhergebruik, in eigen werkplaatsen voor reparatie of creatieve toepassingen 
o materiaalhergebruik van restfracties, door afzet aan derden: oud ijzeren metalen, wit- en 

bruingoed), papier, plastic, textiel  
o een zo laag mogelijke, niet herbruikbare restfractie. 

  participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door het bieden van beschutte 
werkplekken met begeleiding 

 leer-werkplekken voor mensen in opleiding of een ontwikkelingstraject. 
  

5.3 Conclusie  

Het Warenhuis heeft een sterke positie in de Leidse regio, zowel qua inbreng van herbruikbare goederen 
als qua afzet van kwalitatief goede producten en materialen. Het Warenhuis ziet in deze markt nog 
uitbreidingsmogelijkheden voor uitbreiding van de verkopen op andere locaties in de regio.  
 
 

Analyses; bronnen  
Accenture, Kringloop 2020; Samen sterk, 2014  
Diverse gegevens Gevulei  
Gevulei, Klanttevredenheidsonderzoek Warenhuis 2014  
Gemeente Leiden, Stadsenquête 2013  
Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland, Benchmark BKN 2013 
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6. Overzicht van baten en lasten in meerjarig perspectief  

6.1 Begroting 2016 
 
  LASTEN 2016 

  Personeelskosten 721.500 

01  Loonkosten eigen personeel 500.000 

02  Personeel van derden WSW 200.000 

03  Gedetacheerden / uitzendkrachten 5.000 

04  Kosten Arbo-dienst 4.000 

05  Overige personeelskosten 12.500 

    

  Huisvestingskosten 235.000 

06  Huur panden  170.000 

07  Onderhoud gebouw 20.000 

08  Energie 45.000 

    

  Organisatiekosten 302.000 

09  Telefoonkosten 7.000 

10  Kapitaallasten 20.000 

11  Transportkosten 50.000 

12  Gereedschap / dienstkleding 6.000 

13  Zakelijke lasten 6.000 

14  Verzekeringspremies 8.000 

15  Accountantskosten 3.000 

16  Klein inventaris 15.000 

17  Afvoer grofvuil  40.000 

18  Fietsen Handhaving  30.000 

19  Inkoop food personeelskantine 18.000 

20  Inkoop food lunchroom 20.000 

21  Publiciteit  4.000 

22  Bureaukosten/overige algemene kosten 25.000 

23  Administratiekosten 40.000 

24  Inkoop materialen 2.000 

25  Onvoorziene kosten 8.000 

    

  Totale lasten: 1.258.500 

  BATEN 
 

26  Beheer fietsen voor gemeente Leiden 75.000 

27  Winkelomzet  825.000 

28  Personeelskantine  12.000 

29  Opbrengst Wecycle  80.000 

30  Verkoop restmaterialen 25.000 

31  Overige opbrengsten 50.000 

32  Totale Inzamelvergoeding gemeenten 240.000 
 

  Totale baten: 1.307.000 

  Totale LASTEN 1.258.500 

  Totale BATEN 1.307.000 

  Exploitatieresultaat: 48.500 



- 18 - 

 

6.2 Toelichting op de lasten 

Personeelskosten 

01 Loonkosten eigen personeel 
Uitgangspunt is de huidige bezetting (inclusief een aantal tijdelijke medewerkers) in de CAO 
Kringloopbedrijven. Eigen risico is hierbij verzekerd, waardoor de loonkosten per medewerker in de 
stichting zullen stijgen t.o.v. van de gemeenschappelijke regeling (circa 8% per medewerker). Dat toch een 
daling van de loonkosten van het vaste personeel is begroot -voorgaande begrotingen- heeft te maken met 
het feit dat de vaste formatie in haar totaliteit afneemt. Eventuele sociaal plankosten komen ten laste van 
de deelnemende gemeenten van de plustaak in de Gevulei 

02 Personeel van derden WSW 
Bedrag is begroot volgens huidig contract. Vanuit de stichting dient een nieuw contract met de DZB te 
worden afgesloten. Uitgangspunt voor het aantal te leveren fte vanuit DZB is het bedrag dat door de 
stichting begroot is. Deze post zal jaarlijks geïndexeerd worden i.v.m. loon- en prijscompensatie. 

03 Uitzendkrachten 
Enkel indien dat noodzakelijk wordt geacht voor het op niveau houden van de continuïteit van 
bedrijfsvoering zullen uitzendkrachten worden ingehuurd.  

04 Arbokosten 
Is conform voorgaande begrotingen en/of de concept jaarrekening 2014. 

05 Overige personeelskosten 
Ten opzichte van voorgaande begrotingen is deze post fors lager omdat mogelijk de 
personeelsadministratie in eigen beheer van de stichting kan worden uitgevoerd. Er is derhalve een post 
opgenomen ‘administratiekosten’ voor eventueel uit te besteden administratieve zaken. 

Huisvestingskosten 

06 Huur panden 
Is conform huidig huurcontract + indexatie. De verwachting is dat de huur niet zal stijgen omdat deze 
reeds marktconform is.  

07 Onderhoud gebouw 
Het bedrag dat begroot is, is gebaseerd op voorgaande begrotingen en daarnaast te verwachten extra 
uitgaven op onderhoud van het pand. 

08 Energie 
Op korte termijn zullen geen grote investering plaatsvinden. 

Organisatiekosten 

09 Telefoonkosten 
Is conform voorgaande begrotingen en/of de concept jaarrekening 2014. 

10 Kapitaalslasten 
Deze post behelst de afschrijvingskosten van de geplande investeringen in 2016 (max. € 130.000). Er is 
geen rekening gehouden met rentekosten. 

11 Transportkosten 
Deze kosten zullen op hetzelfde niveau blijven als in de afgelopen jaren. Nieuwe vrachtwagens worden 
geleased. Deze kosten zijn grosso modo even hoog als de huidige onderhoudskosten (die door het leasen 
wegvallen).  

12 Gereedschappen en dienstkleding 
Is conform voorgaande begrotingen en/of de concept jaarrekening 2014. 

13 Zakelijke lasten 
Is conform voorgaande begrotingen en/of de concept jaarrekening 2014. 

14 Verzekeringspremie 
Deze post is naar boven bijgesteld ten opzichte van voorgaande begrotingen omdat in 2014 de 
assurantiebelasting is gestegen. 

15 Accountantskosten 
Is conform voorgaande begrotingen en/of de concept jaarrekening 2014. 
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16 Klein inventaris 
Is conform voorgaande begrotingen en/of de concept jaarrekening 2014. 

17 Afvoer grofvuil 
De kosten voor afvoer van restmaterialen zullen afnemen omdat naar verwachting minder goederen 
zullen worden opgehaald door het wegvallen van de samenwerking met de gemeente Oegstgeest en Kaag 
en Braassem. Tevens daalt het verwerkingstarief van € 135.- naar € 65.- per ton, conform de nieuwe 
verwerkingstarieven van de gemeente Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. 

18 Fietsen handhaving 
Met Handhaving van de gemeente Leiden dient wel een nieuw contract afgesloten te worden voor het 
aankopen van fietsen.  

19 Inkopen kantine 
Is conform voorgaande begrotingen en/of de concept jaarrekening 2014 

20 Inkopen lunchroom 
Is conform voorgaande begrotingen en/of de concept jaarrekening 2014 

21 Publiciteit 
Is conform voorgaande begrotingen en/of de concept jaarrekening 2014 

22 Bureaukosten/overig algemene kosten 
Deze post is naar beneden bijgesteld ten opzichte van voorgaande begrotingen en/of de concept 
jaarrekening 2014 doordat er grote bezuinigingen zijn doorgevoerd op het gebied van ICT. 

23 Administratiekosten 
De stichting streeft er naar om zoveel mogelijk haar eigen administratie te voeren. Deze post is 
opgenomen voor eventuele noodzakelijke externe ondersteuning. 

24 Inkoop materialen 
Stichting Het Warenhuis maakt zoveel mogelijk gebruik van bestaande materialen. Inkoop van materialen 
blijft daardoor tot een minimum beperkt. 

25 Onvoorzien kosten 
Deze post is éénmalig naar boven bijgesteld i.v.m. eventuele extra kosten voor het oprichten van de 
stichting. 

 
6.2 Toelichting op de baten 

26 Beheer fietsen voor gemeente Leiden 
Voor het beheer van het beleid Fiets Fout = Fiets Weg van de gemeente Leiden zijn, door efficiencywinst in 
het proces, de kosten vanuit de Stichting lager dan de beheerskosten in voorgaande jaren. Hierdoor is ook 
de vergoeding voor het beheer lager dan begroot in voorgaande jaren. 
 
27 Winkelomzet 
De verwachting is dat de totale winkelomzet ongeveer gelijk zal blijven aan het huidige niveau. 

28 Opbrengst personeelskantine 
De opbrengst van de kantine zijn lager dan de inkopen omdat etenswaren tegen kostprijs worden 
verkocht terwijl koffie- en theevoorziening gratis zijn. 

29 Opbrengst Wecycle 
Deze opbrengst zal (vermoedelijk) lager zijn dan voorgaande jaren omdat minder wit-&bruingoed zal 
worden opgehaald door het wegvallen van de samenwerking met de gemeenten Oegstgeest en Kaag en 
Braassem. Voor het verkrijgen van de inzamelvergoeding van Wecycle dient per 1 januari 2016 een nieuw 
contract afgesloten te worden.  

30 Verkoop restmaterialen 
Hoewel de verwachting is dat minder huisraad zal worden ingezameld vanwege het niet deelnemen van 
Oegstgeest en Kaag en Braassem aan de stichting, is de verwachting dat de inkomsten gelijk zullen blijven. 
Inzet op betere scheiding van het verkoopbare afvalstromen zal namelijk worden verhoogd. 
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31 Overige opbrengsten 
Deze post is divers en bevat alle opbrengsten van goederen die niet via de winkel worden verkocht. Deze 
post bevat tevens geleverde diensten aan derden. De verwachting is dat deze globaal gelijk blijft aan 
voorgaande jaren.  

32 Inzamelvergoeding gemeenten 
De inzamelvergoeding bestaat een ophaalvergoeding en het geldende verwerkingstarief voor het afvoeren 
van grof huisvuil. Op basis van de concept jaarrekening 2014 wordt ca. € 328.000,- gegenereerd. Het 
verwerkingstarief daalt in 2015 echter van € 135.- naar € 65.- per ton; derhalve zal de inzamelvergoeding 
dalen. Er zal wel een tariefswijziging plaatsvinden voor de ophaalvergoeding. Dit zal een reguliere 
indexering betreffen. 
Op basis van het aantal opgehaalde kilo’s van de laatste drie jaar betekent dit voor de Gemeente Leiden 
een ophaalvergoeding van ca. € 200.000,-, voor Leiderdorp ca. € 34.000,- en Zoeterwoude ca. 6.000,- 
 

6.3 Meerjarenbegroting 
 
N.B. In de meerjarenbegroting zijn alle bedragen afgerond op duizendtallen. 

 Het Warenhuis  stichting Het Warenhuis 20162 

 Jaarrekening 

2014 

Begroting 

2015 

 Verwachting 

Exploitatiebegroting  2016 2017 2018 

LASTEN: 

- loonkosten eigen personeel  (600.000)   (570.000)   (500.000) (470.000) (450.000) 

- loonkosten overige personeel  (230.000)  (285.000)  (220.000) (265.000) (280.000) 

- huisvestingskosten  (220.000)   (225.000)   (235.000) (240.000) (250.000) 

- organisatiekosten  (320.000)   (325.000)   (300.000) (310.000) (320.000) 

Totale lasten:  (1.370.000)  (1.405.000)   (1.255.000) (1.285.000
) 

(1.300.000
) 

BATEN: 

- winkel omzet  855.000   800.000   825.000 830.000 850.000 

- overige inkomsten 260.000  215.000  160.000 165.000 180.000 

- inzamelvergoeding huisraad   365.000  300.000   240.000 260.000 270.000 

- inzamelvergoeding Wecycle  95.000   100.000   80.000 90.000 100.000 

 Totale baten:  1.575.000   1.415.000   1.305.000 1.345.000 1.400.000 

 

EXPLOITATIE RESULTAAT:3 205.000 10.000  50.000 60.000 100.000 

 
  

                                                           
2 specificatie is beschikbaar 
3 vóór Vennootschapsbelastingen 
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Toelichting op de meerjarenbegroting (2016 – 2018)* 

 loonkosten eigen personeel (lasten) 

De verwachting is dat door natuurlijk verloop de personeelskosten voor het vaste eigen personeel nog 

licht zullen dalen. 

 loonkosten overige personeel (lasten) 

De kosten zullen stijgen vanwege de verwachte inhuur van een flexibele schil medewerkers, voor de 

benodigde begeleiding van medewerkers.  

 huisvestingskosten (lasten) 

De verwachting is dat hier sprake zal zijn van een normale kostenontwikkeling ten aanzien van het 

gehuurde door Het Warenhuis. 

 organisatiekosten (lasten) 

De verwachting is dat de organisatiekosten stabiel blijven.  

 winkel omzet (baten) 

De inschatting is dat de omzet stabiel tot licht stijgend zal zijn, mede met behulp van nieuwe 

initiatieven.  

 overige inkomsten (baten) 

De verwachting is dat de inkomsten stabiel zullen zijn. Het betreft hier alle opbrengsten die niet via de 

winkel verkocht worden (zoals de verkoop van restmaterialen), maar ook bijvoorbeeld de vergoeding 

die wordt verkregen voor het beheer van het project Fiets Fout = Fiets Weg van de gemeente Leiden. 

 inzamelvergoeding huisraad (baten) 

Het betreft hier een vergoeding voor door Het Warenhuis aan gemeenten geleverde diensten, voor het 

ophalen en verwerken van huisraad. De verwachting is dat van een lichte stijging sprake zal zijn, gelijk 

aan de economische ontwikkelingen.  

 inzamelvergoeding Wecycle (baten) 

De ontwikkelingen met betrekking tot de inzameling van wit- en bruingoed is globaal gelijk aan de 

ontwikkeling op de post inzamelvergoeding huisraad, want gekoppeld aan het totaal aantal ingezameld 

tonnages huisraad.  

* Zie voor een aanvullende toelichting de concept begroting 2016 ‘Stichting Het Warenhuis’ 

 

6.4 Verhouding tot Gevulei en Gemeenten 

Stichting het Warenhuis 2016 is een nieuwe, zelfstandige rechtspersoon. Tot de voormalige rechtspersoon 
Gevulei en de gemeenten Leiderdorp, Zoeterwoude en Leiden heeft Stichting het Warenhuis 2016 de 
volgende positie: 
 
1. Gevulei: drager sociaal plankosten. De deelnemers aan de plustaak ‘het Warenhuis’ van de 

gemeenschappelijke regeling Gevulei zijn risicodrager voor het voormalig personeel dat binnen de 
Gevulei werkzaam was. Als het Warenhuis geen doorstart had gemaakt in de nieuwe stichting, zouden 
de lasten van het voormalig personeel van de Gevulei voor rekening zijn gekomen van de voormalig 
deelnemers. Het is daarom ook logisch dat de sociaal plankosten (zie paragraaf 4.2) worden 
meegenomen in de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Gevulei. 
  

2. Gevulei: startkapitaal. Het Warenhuis heeft in 2013 en 2014 een reserve opgebouwd. Het bestuur 
van de Gevulei heeft de intentie uitgesproken de reserve van de plustaak Gevulei minus de sociaal 
plankosten, als startkapitaal mee te geven aan de Stichting het Warenhuis 2016. De stand van de 
reserve minus de sociaal plankosten is voldoende om de initiële investeringsbehoefte (zie 
investeringsbegroting bijlage 4) af te dekken. Hierdoor hoeft de stichting niet op de kapitaalmarkt een 
ondernemerskrediet aan te trekken en drukken geen rentelasten op de begroting van de stichting. 
 

3. Gemeenten Leiderdorp, Zoeterwoude en Leiden: aanstellen raad van toezicht. De gemeenten die 
doorgaan met Het Warenhuis, stellen in de nieuwe situatie twee van de drie leden van de raad van 
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toezicht van Stichting het Warenhuis 2016 aan. Hiermee hebben deze gemeenten een bestuurlijk 
belang in de stichting. Omdat van een financieel belang echter geen sprake is, geldt de stichting voor 
deze gemeenten niet als Verbonden Partij.4 
  

4. Gemeenten Leiderdorp, Zoeterwoude en Leiden: opdrachtgever inzamelvergoeding. De colleges 
committeren zich met dit besluit eraan om de inzameling van wit- en bruingoed en huisraad en de 
(wettelijk verplichte) inname van wit- en bruingoed ook in de toekomst uit te laten voeren door 
Stichting het Warenhuis 2016. Dit betekent dat de gemeenten hiermee jaarlijks in hun begroting 
rekening moeten houden. Voor het afsluiten van een nieuwe overeenkomst tussen Warenhuis en de 
gemeente Leiden zal Stedelijk Beheer het gesprek aan gaan met de kwartiermaker. Stedelijk Beheer 
zal, als budgethouder van de gemeente Leiden voor het Warenhuis, sturen op de marktconformiteit en 
de kwaliteit van de te leveren diensten. Stedelijk Beheer hanteert kaders voor opdrachtverlening 
waarbinnen i.o.m. de kwartiermaker een overeenkomst zal worden uitgewerkt. 

5. Gemeente Leiden: verkoop fietsen / opdrachtgever beheer Fiets Fout Fiets Weg. De gemeente 
Leiden betaalt Het Warenhuis jaarlijks een bedrag voor het beheer van Fiets Fout Fiets Weg. 
Daarnaast koopt Het Warenhuis niet opgehaalde fietsen op van de gemeente Leiden om deze op te 
knappen. Op dit moment stelt de afdeling Handhaving een nieuw contract op voor de continuering 
van deze dienstverlening. 
  

6. Gemeente Leiden De Zijlbedrijven (DZB): inzet Wsw-ers. Het Warenhuis begroot jaarlijks een 
bedrag voor de inhuur van Wsw-ers bij DZB. 

 
 

  

                                                           
4 Financieel belang: “Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat 
onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”, Notitie 
Verbonden Partijen commissie BBV (2014). 
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7. Fiscale aspecten 
 

7.1 Aanleiding en doel  

Per 1 januari 2016 zal de gemeenschappelijke regeling Gevulei opgeheven worden. Kringloopbedrijf Het 
Warenhuis (hierna: het kringloopbedrijf) zal vanaf deze datum zelfstandig verder gaan als stichting. In 
deze paragraaf zullen de fiscale gevolgen van deze verzelfstandiging en de daarbij gekozen rechtsvorm in 
kaart gebracht worden. Hiertoe zal achtereenvolgend ingegaan worden op de btw, loonbelasting, 
vennootschapsbelasting en schenkbelasting. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de fiscale 
gevolgen van de overdracht van de gemeenschappelijke regeling naar de stichting en de fiscale aspecten 
van de gekozen rechtsvorm. Per belastingmiddel zullen tevens de fiscale actiepunten benoemd worden die 
voortvloeien uit de overgang naar een stichting. 
NB. Er wordt in deze paragraaf geen aandacht besteed aan de gevolgen van het project voor de 
overdrachtsbelasting, omdat verondersteld is dat er geen onroerende zaken worden overgedragen. Voor 
zover bekend wordt het pand waarin het kringloopbedrijf gevestigd is gehuurd en verandert dit niet in de 
nieuwe situatie. Indien deze veronderstelling onjuist is verneem ik dit graag, want dit heeft gevolgen voor 
de fiscale aspecten van het project.  

7.2 Omzetbelasting (btw) 

Overdracht van gemeenschappelijke regeling naar stichting 
De btw-gevolgen van de overdracht van de gemeenschappelijke regeling naar de stichting zijn afhankelijk 
van de aard van de overdracht. In beginsel is over de overdracht btw verschuldigd, maar er geldt een 
uitzondering in het geval er sprake is van een overdracht van een geheel of gedeelte van een 
onderneming. Van belang hierbij is dat het gaat om een geheel van activa en passiva dat een onderneming 
vormt in het economische verkeer. Bij het kringloopbedrijf is hier sprake van, mits alle activa en passiva 
die betrekking hebben op het kringloopbedrijf in één keer worden overgedragen aan de op te richten 
stichting. Indien dit niet gebeurt is er sprake van een btw-belaste prestatie en dient er btw in rekening 
gebracht te worden over de activa en passiva die worden overgedragen van Gevulei naar de stichting.  
  
Stichting het Warenhuis 2016 
Een stichting is belastingplichtig voor de btw indien de stichting een prestatie verricht in het economische 
verkeer en hiervoor een vergoeding ontvangt. Het is hierbij niet van belang of de stichting naar winst 
streeft. Zelfs (deels) gesubsidieerde stichtingen kunnen als btw-ondernemer worden aangemerkt. Gezien 
haar activiteiten zal Stichting het Warenhuis 2016 derhalve als btw-ondernemer worden aangemerkt.  
 
Activiteiten kringloopbedrijf 
Btw-ondernemerschap betekent dat de stichting in beginsel of btw-belaste of btw-vrijgestelde prestaties 
verricht, afhankelijk van het type activiteiten. Activiteiten die als btw-vrijgesteld kwalificeren zijn 
doorgaans in de hoek van de fondsenwervende activiteiten, onderwijs- en kinderopvangsferen, sociaal-
culturele activiteiten of gezondheidszorg. 
 
Het kringloopbedrijf richt zich echter op de levensduurverlenging van kringloopgoederen, product- en 
materiaalgebruik. Immers, het kringloopbedrijf verkoopt spullen die particulieren hen afstaan. Het 
kringloopbedrijf opereert hiermee in dezelfde markt als bijvoorbeeld tweedehandswinkels. Het type 
activiteiten van het kringloopbedrijf kwalificeren als btw-belaste activiteiten. Dat betekent dat het 
kringloopbedrijf btw op haar kosten mag verrekenen via de btw-aangifte en btw over haar opbrengsten 
via dezelfde btw-aangifte moet afdragen en dus betalen aan de Belastingdienst. Dit verschilt overigens niet 
van hoe de Gevulei momenteel omgaat met haar btw-administratie en verwerking van het 
kringloopbedrijf. Het kringloopbedrijf zet momenteel een bescheiden prijs op de goederen en de klant 
moet daar in de winkel vervolgens 21% btw over betalen, die het kringloopbedrijf op haar beurt afdraagt 
aan de Belastingdienst. Het huidige btw-regime verandert dus niet in de rechtsvorm stichting. 
 
Detachering 
Alle werknemers van het kringloopbedrijf die nu werkzaam zijn bij Gevulei zullen in dienst treden bij de 
op te richten Stichting het Warenhuis 2016. Er is derhalve in beginsel geen sprake van detachering. Indien 
er in de toekomst toch medewerkers van gemeenten ter beschikking worden gesteld aan het 
kringloopbedrijf of medewerkers van het kringloopbedrijf elders worden gedetacheerd is over de 
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vergoeding in beginsel btw verschuldigd. De staatssecretaris heeft voor een aantal gevallen een 
goedkeuring gegeven voor het belastingvrij detacheren van personeel, waaronder in het kader van het 
bevorderen van de arbeidsmobiliteit. Geadviseerd wordt daarom een fiscalist in te schakelen op het 
moment dat er in de toekomst sprake is van detachering.  

7.3 Loonheffingen en sociale premies 

De medewerkers van het kringloopbedrijf zijn op dit moment in dienst bij Gevulei. Na de overgang van het 
kringloopbedrijf naar een stichting zullen de werknemers in dienst komen van deze stichting. Dit betekent 
dat de stichting verantwoordelijk wordt voor de (fiscale) werkgeversverplichtingen; de stichting wordt 
inhoudingsplichtig voor de loonheffingen en sociale premies. Er dient een loonadministratie gevoerd te 
worden en de heffingen en premies dienen op aangifte door de stichting te worden voldaan.  
 
NB. De stichting is tevens gehouden de administratie in te richten volgens de per 1 januari 2015 verplichte 
werkkostenregeling. Dit houdt in dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers in kaart 
dienen te worden gebracht en bekeken dient te worden in hoeverre zij ten laste dienen te komen van de 
zogeheten ‘vrije ruimte’. De vrije ruimte bedraagt in 2015 1,2% van de totale fiscale loonsom van de 
stichting. Vergoedingen en verstrekkingen zijn zaken die in het kader van de dienstbetrekking de 
medewerker bevoordelen, zoals een onkosten- of reiskostenvergoeding, maar ook een fietsplan, 
bedrijfsfitness en personeelsfeesten vallen hieronder. 

7. 4 Vennootschapsbelasting 

Publiekrechtelijke lichamen (zoals gemeenschappelijke regelingen) zijn op basis van de huidige wetgeving 
doorgaans niet onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting. Stichtingen zijn momenteel 
vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven, tenzij deze kwalificeren 
als een indirect overheidsbedrijf.  
 
In Nederland zullen per 1 januari 2016 publiekrechtelijke lichamen én indirecte overheidsbedrijven ook 
vennootschapsbelastingplichtig worden. Het kringloopbedrijf zal kwalificeren als het drijven van een 
onderneming en ter zake van de fiscale ‘winst’ zal vennootschapsbelasting verschuldigd zijn. Aangenomen 
dat het kringloopbedrijf net kostendekkend is, zal de uiteindelijk te betalen vennootschapsbelasting naar 
verwachting nihil tot gering zijn. Mocht deze veronderstelling onjuist zijn, dan verneem ik dit graag.  

7.5 Schenkbelasting en ANBI 

Als de stichting een schenking zou krijgen dan moet zij in beginsel schenkbelasting betalen. Onder 
voorwaarden gelden vrijstellingen. Er zijn zowel subjectieve - (de verkrijger zelf) als objectieve (een 
bepaald bedrag) vrijstellingen. Er geldt een algemene vrijstelling van € 2.111 op jaarbasis. 
  
Een subjectieve vrijstelling geldt als de stichting wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, 
oftewel ANBI. Hiertoe dient de stichting aan een aantal voorwaarden te voldoen en een beschikking aan te 
vragen bij de belastingdienst in Den Bosch (zie bijlage). Of de stichting voldoet aan de voorwaarden zal 
moeten blijken. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de ANBI-status treft u hierna. Er zijn 
overigens meerdere Kringloopwinkels in Nederland die de ANBI-status hebben verkregen.  

Om aangewezen te worden als ANBI moet uw instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden: 

 Uw instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis. 
 De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk. 
 Uw instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de 

integriteitseisen. 
 De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de 

instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden 
vermogen. 

 Uw instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van 
de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven. 

 De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden. 
 Uw instelling heeft een actueel beleidsplan. 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/90_eis
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/winstoogmerk_geen_hoofddoel
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/integriteitseisen
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/gescheiden_vermogen
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/gescheiden_vermogen
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/beperkt_eigen_vermogen
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/beloning_bestuurders
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/beleidsplan
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 Uw instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen. 
 Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk 

doel. 
 Uw instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen. 
 Uw instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite. 

Indien de stichting geen beschikking ANBI-status heeft, dan betaalt zij 30% schenkbelasting over de eerste 
€ 121.296, na aftrek van de algemene vrijstelling. Over het meerdere dient 40% te worden betaald.  
 

 
 

  

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/redelijke_verhouding_tussen_kosten_en_bestedingen
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/opheffing
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/administratieve_verplichtingen
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/gegevens_publiceren_op_een_internetsite_van_een_anbi/gegevens_publiceren_op_een_internetsite+van+een_anbi
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Bijlage 1: Ontwerp statuten 
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Ontwerp statuten stichting het Warenhuis 2016 
 
  
Artikel 1 - Naam, zetel en duur   

  
1. De stichting is genaamd: Het Warenhuis 2016 
2. Zij is gevestigd te Leiden  
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd 
4. De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Den Haag  

 
Artikel 2 - Doel   
  
1. De stichting stelt zich ten doel: 

 het realiseren van product- en materiaalhergebruik 

 het bieden van werkgelegenheid voor diegene met een afstand tot de arbeidsmarkt 
 

2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:  
a) Het ten behoeve van de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude verzorgen van de 

inzameling van wit- en bruingoed en huisraad en de (wettelijk verplichte) inname van wit- en 
bruingoed. Het kringloopbedrijf verzorgt de inzameling op 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.  

b) Het bieden van leer- werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit de 
gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. 
 

3. De stichting neemt deel aan het economisch verkeer. Eventuele winst vloeit terug naar de doelen van 
de stichting. 

   
Artikel 3 - Vermogen   

  
1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:  

a) het stichtingskapitaal.   
 

Artikel 4 Bestuursstructuur 
 
1. De Stichting kent als organen in de bestuursstructuur: 

a) de Raad van Toezicht , die toeziet op het besturen door het Bestuur; 
b) het Bestuur, dat de Stichting bestuurt. 

 
Artikel 5 Raad van Toezicht ; omvang, samenstelling, benoeming; bezoldiging 
 
1. De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen; 

 
2. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar; 

 
3. De leden van de Raad van Toezicht worden als volgt benoemd: 

a) één lid wordt benoemd door de gemeente Leiden; 
b) één lid wordt gezamenlijk benoemd door de gemeenten Leiderdorp en Zoeterwoude en; 
c) het derde lid wordt gezamenlijk benoemd door de beide voorgenoemde leden. 

  
4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in de Raad van Toezicht , zullen de overblijvende 

leden van de Raad van Toezicht met algemene stemmen binnen twee maanden na het ontstaan van 
de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).  
 

5. De leden van de Raad van Toezicht genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben 
wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.  
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6. Niet tot bestuurslid benoembaar zijn personen die in dienst zijn of werkzaam zijn ten behoeve van de 
stichting. 

 
Artikel 6 Raad van Toezicht ; bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden 
 
1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de 

algemene gang van zaken binnen de Stichting. De Raad van Toezicht staat de Directie met raad en 
advies terzijde. 
 

2. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting in het 
licht van haar maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen 
van bij de Stichting betrokkenen af. 

 
3. De Raad van Toezicht heeft voorts als taken: 

a) de benoeming en het ontslag van de directieleden; 
b) de uitoefening van het werkgeverschap ten aanzien van de directieleden; 
c) het voorzien in het bestuur van de stichting in geval van ontstentenis, schorsing of ontslag van 

directieleden; 
d) het toezien op de naleving door de directieleden van de statuten; 
e) op de Stichting van toepassing zijnde wet- en regelgeving; 
f) het verlenen of onthouden van schriftelijke goedkeuring in aangelegenheden die Directie daartoe 

aan de Raad van Toezicht voorlegt; 
g) het fungeren als klankbord van de Directie en het gevraagd en ongevraagd adviseren van de 

Directie; 
h) het benoemen en ontslaan van leden van de Raad van Toezicht en voorzien in de eigen orde. 

 
4. De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden, zijn werkwijze en zijn verantwoording in het 

Reglement van Toezicht . 
 

5. De Raad van Toezicht heeft te allen tijde recht op toegang tot alle lokaliteiten van de Stichting en het 
recht te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden, boeken en andere gegevensdragers van de 
Stichting. Als de Raad van Toezicht van mening is dat van deze rechten gebruik gemaakt moet 
worden dan neemt hij daartoe een besluit, in het kader van zijn verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden zoals genoemd in de wet of in deze statuten, en met inachtneming van de wet en 
regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens. 
 

6. De Raad van Toezicht overweegt of er voorafgaand aan het besluit bedoeld in lid 5 van dit artikel 
overleg met de Directie wordt gevoerd, en bepaalt of er ter uitvoering van het besluit één of meer van 
zijn leden gemachtigd worden namens hem op te treden. De Raad van Toezicht kan zich na overleg 
met de Directie op kosten van de Stichting laten bijstaan door één of meer deskundigen dan wel 
door de registeraccountant van de Stichting, aan wie inzage van de volledige administratie dient te 
worden verleend. 
 

7. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks haar eigen functioneren zonder de Directieleden. 
 

8. De Raad van Toezicht voert ten minste jaarlijks met de Directie als geheel een evaluatiegesprek 
over het wederzijds functioneren van beide organen afzonderlijk en in relatie tot elkaar, onverlet het 
bepaalde in artikel 12 lid 8. 
 

Artikel 7 Raad van Toezicht ; vergadering, besluitvorming 
 
1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter en kan eventuele 

andere taken onderling verdelen. In geval van ontstentenis of belet van één van hen of van beiden 
wijst, indien nodig, de Raad van Toezicht uit zijn midden plaatsvervangers aan. 
 

2. De Raad van Toezicht vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, 
tenminste drie leden van de Raad van Toezicht of de Directie dit wenselijk acht. 
 

3. De oproepingen tot de vergaderingen, onder toezending van de agenda, geschieden door of 
namens de voorzitter van de Raad van Toezicht met inachtneming van een termijn van ten minste 
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zeven dagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. In 
spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, één en ander ter beoordeling 
van de voorzitter. 
 

4. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden voorgezeten door de voorzitter, of, zo deze 
afwezig is, door de vicevoorzitter. Indien tevens de vicevoorzitter afwezig is, wordt de vergadering 
voorgezeten door een door de Raad van Toezicht uit zijn midden aangewezen persoon. De 
voorzitter van de vergadering wijst een notulist aan voor de betreffende vergadering. 
 

5. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald besluit de Raad van Toezicht bij gewone 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 
 

6. Bij staking van stemming wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. 
 
7. Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist het lot in geval van benoeming van personen en is 

het voorstel verworpen in geval van stemming over zaken.  
 
8. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien ten minste de helft plus één 

van het aantal benoemde leden van de Raad van Toezicht aanwezig is. 
 

9. De Raad van Toezicht kan in een vergadering alleen over geagendeerde onderwerpen besluiten 
nemen, tenzij alle leden ter vergadering aanwezig zijn. 
 

10. Indien in deze statuten voor het nemen van een bepaald besluit de eis is gesteld dat het genomen 
moet worden in een vergadering waarin een bepaald aantal leden van de Raad van Toezicht 
aanwezig is, dan zal, indien in een vergadering wegens onvoltalligheid een zodanig besluit niet 
genomen kan worden, binnen uiterlijk zes weken een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, 
die, ongeacht het aantal aanwezigen beslist over het in de eerste vergadering aan de orde gestelde, 
met de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven. 
 

11. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een 
onderwerp of transactie waarbij het betreffende lid van de Raad van Toezicht een (potentieel) 
tegenstrijdig belang heeft. Het besluit omtrent dat onderwerp of transactie wordt door de overige 
leden van de Raad van Toezicht genomen. De voorzitter bepaalt of het betreffende lid wel bij de 
beraadslaging aanwezig kan zijn. De eventuele aanwezigheid van het betreffende lid van de Raad 
van Toezicht bij de vergadering telt niet mee voor het bepalen van het quorum. 
 

12. De Raad van Toezicht nodigt de Directie uit om zijn vergaderingen bij te wonen, tenzij hij 
gemotiveerd anders beslist.  
 

13. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen gehouden, 
welke na vaststelling door de Raad van Toezicht door de voorzitter van de vergadering worden 
ondertekend. In de notulen wordt vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht en welke anderen 
ter vergadering aanwezig zijn geweest dan wel bij een gedeelte ervan. 
 

14. Elk lid van de Raad van Toezicht is bevoegd – mits hij de voorzitter van de Raad van Toezicht 
hierover van tevoren geïnformeerd heeft - te bepalen dat van het verhandelde in de vergadering van 
de Raad van Toezicht een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn voor 
rekening van de Stichting. 
 

Artikel 8 Bestuur; samenstelling, benoeming en arbeidsvoorwaarden 
 
1. Het bestuur bestaat uit tenminste twee personen, die de volgende functies vervullen: 

a) Voorzitter 
b) Secretaris/penningmeester. 

 
4. Het bestuur wordt door de Raad van Toezicht benoemd. 
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5. De bestuursleden worden geworven op basis van een actuele profielschets, opgesteld door de Raad 
van Toezicht . Bij het ontstaan van een vacature gaat de Raad van Toezicht na of de betreffende 
profielschets nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft. 
  

6. de directieleden worden benoemd voor de periode gelijk aan hun arbeidsovereenkomst of voor een 
andere door de Raad van Toezicht te bepalen periode. 
 

7. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de 
directieleden geschieden door de Raad van Toezicht . Het bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld met 
inachtneming van de geldende afspraken, convenanten in de sector en toepasselijke wet- en 
regelgeving. 

 
8. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt de directie zijn 

bevoegdheden. 
 
9. De Directie wordt periodiek beoordeeld door de Raad van Toezicht . De wijze waarop deze 

beoordeling plaatsvindt, kan worden uitgewerkt in een reglement. 
 
Artikel 9 Bestuur vervanging en ontslag 
 
1. (Bij ontstentenis of langdurige afwezigheid van Voorzitter treedt de secretaris/penningmeester in zijn 

plaats. 
 

2. Bestuursleden defungeren (verliest zijn functie): 
a) door aftreden op eigen verzoek; 
b) door verloop van de benoemingsperiode waarvoor hij werd benoemd; 
c) door verloop van de termijn van benoeming; 
d) door ontslag door het bestuur om gewichtige redenen; 
e) door ontslag door de rechtbank; 
f) door faillissement verklaring of verkrijging ban surseance van betaling. 
 

Artikel 10 Bestuur; taak en bevoegdheden en mandatering 
 

1. Het bestuur is belast met het besturen der stichting 
. 

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 
vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij 
de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of 
zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 
 

3. Het onder lid twee van dit artikel genoemde tot een bedrag dat door de Raad van Toezicht wordt 
bepaald.  
 

Artikel 11 Bestuur; vertegenwoordiging. 
 
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. 

 
Artikel 12 - Einde bestuurslidmaatschap   
  
1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:   

a) door overlijden van een bestuurslid; 
b) bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;  
c) bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); 
d) alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.   

 
Artikel 13 Boekjaar en jaarstukken   
  
1. Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met eenendertig december van het zelfde 

jaar.  
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2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden een 
balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt. 

  
3. Het bestuur laat de boeken van de stichting onderzoeken door een externe deskundige die van zijn 

bevindingen aan het bestuur verslag doet.  
 

4. De jaarstukken worden ter vaststelling aan de Raad van Toezicht voorgelegd en; 
  
5. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld nadat het heeft kennis genomen van het door 

de externe deskundige uitgebrachte verslag.   
 
Artikel 13 Reglement   
  
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, 

welke niet in deze statuten zijn vervat.  
  

2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.  
  
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.   
 
Artikel 14 Statutenwijziging  
  
1. De gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude zijn bevoegd deze statuten te wijzigen. Het 

besluit daartoe moet door de drie colleges worden genomen in de vorm van een collegebesluit.
  

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.  
  
3. Een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten moeten worden 

neergelegd ten kantore van het Openbaar Stichtingenregister, gehouden door de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.  

 
  

Artikel 15 Ontbinding en vereffening   
  
1. De gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude zijn bevoegd de stichting te ontbinden. Het 

besluit daartoe moet in de gemeenteraden worden bekrachtigd.  
 

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen 
nodig is.  

  
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.  

  
4. De vereffenaar draagt er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in 

het register, bedoeld in artikel 14 lid 3.  
  

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.  
 

6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed 
overeenkomstig het doel van de stichting. 

  
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting 

gedurende dertig jaren berusten onder de jongste vereffenaar.  
  
 
 
Artikel 16 Slotbepalingen  
 
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.   
Voor de eerste maal als bestuursleden zullen optreden:   
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1. Voorzitter:  
VOLLEDIGE NAAM met burgerservicenummer: NUMMER, geboren op: 
GEBOORTEDATUM,wonende te: WOONPLAATS 

 
 
2. Secretaris:  

VOLLEDIGE NAAM met burgerservicenummer: NUMMER, geboren op: 
GEBOORTEDATUM,wonende te: WOONPLAATS 

 
 
3. Penningmeester:  

VOLLEDIGE NAAM met burgerservicenummer: NUMMER, geboren op: 
GEBOORTEDATUM,wonende te: WOONPLAATS 

 
 
4. Bestuurslid:  

VOLLEDIGE NAAM met burgerservicenummer: NUMMER, geboren op: 
GEBOORTEDATUM,wonende te: WOONPLAATS 

 
 
5. Bestuurslid:  

VOLLEDIGE NAAM met burgerservicenummer: NUMMER, geboren op: 
GEBOORTEDATUM,wonende te: WOONPLAATS 
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Bijlage 2: Afwikkeling Gevulei 
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MEMO 

 

Van:  directie Gevulei 

Aan:  bestuur Gevulei 

Betreft: (indicatieve) financiele afwikkeling gemeenschappelijke regeling 

d.d.  26 juni 2014  

 

 

 

Conform artikel 43 van de gemeenschappelijke regeling Gevulei is het Algemeen Bestuur van de 

Gevulei verantwoordelijk voor het regelen van de gevolgen van opheffing van de gemeenschappelijke 

regeling. In het onderstaande is indicatief in beeld gebracht waar in de opheffing rekening mee moet 

worden gehouden.  

 

Daarbij geldt expliciet een onderscheid tussen de kerntaak Afvalverwerking, de plustaak Het 

Warenhuis en de plustaak Transliftcontainers. Dit onderscheid is van belang omdat niet elke 

gemeente aan al deze taken deelneemt. 

 

 

Indicatieve financiële afwikkeling kerntaak Afvalverwerking 

Aan de kerntaak afvalverwerking nemen deel de gemeenten Kaag en Braassem, Leiderdorp, 

Oegstgeest, Leiden, Wassenaar, Voorschoten, Zoeterwoude, Teylingen. 

 

 Omschrijving Bedrag 

Garantietoelage voormalig personeel (A) lopende verplichting na 2015  € 155.000 

accountantskosten afronding jaarrekening 2015 € 2.500 

kosten directie (B) afronding jaarrekening 2015 (100 uur à € 97) € 9.700 

kosten administratie (C) afronding jaarrekening 2015 (220 uur à € 60) € 13.200 

kosten secretariaat (D) afronding jaarrekening 2015 (50 uur à € 45) € 2.250 

juridisch advies afronding jaarrekening 2015 € 2.500 

onvoorziene kosten afronding jaarrekening 2015 € 10.000 

bureaukosten/algemene kosten afronding jaarrekening 2015 € 5.000 

kosten archivering (E) afronding jaarrekening 2015 € 4.000 

 Totaal: € 204.150 
 

bedragen zijn indicatief en gebaseerd op prijspeil 2014. 
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Toelichting: 

 

(A) Garantietoelage voormalig personeel 

Betreft de garantietoelage van 2 voormalig werknemers van de Gevulei (vuilverbranding) die nu in 

dienst zijn van de Gemeente Leiden. De regeling geldt tot aan de pensioengerechtigde leeftijd van de 

betreffende werknemers (2024 en 2038). 

 

(B / C/ D) Kosten directie/administratie/secretariaat 

Betreft de geraamde uren ten behoeve van de afronding van de jaarrekening 2015, de vereffening en 

de vergaderingen in het eerste half jaar 2016. 

 

(E) Kosten archivering 

Leiden draagt als centrumgemeente de kosten voor het onderbrengen van het Gevulei-archief. 

Hiertoe dient een inventarisatie te worden gemaakt van de stukken op basis van een in overleg te 

maken selectielijst. Kosten zijn afhankelijk van de omvang van het archief en de huidige staat van 

bevinden. Daarvoor zal bij het archief een offerte moeten worden opgevraagd. Navraag bij de 

archiefinspecteur van de gemeente Leiden heeft opgeleverd dat de kosten circa € 5.000 kunnen zijn.  

 

Juridisch 

Artikel 9, derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt: Het bij een regeling ingestelde 

openbaar lichaam blijft na zijn ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van zijn vermogen 

nodig is. Dit betekent ook dat de bestuurders na de datum van ontbinding nog in functie blijven totdat 

de vereffening van de rechtspersoon is afgerond (eindafrekening/uitkering; uitschrijving KvK). De 

jaarrekening 2015 zal worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur op woensdag 11 mei 2016. 

Deelnemers aan de regeling blijven naar rato van de verdeelsleutel draagplichtig voor voorziene en 

onvoorziene (bestaande en mogelijk toekomstige) verplichtingen waarvoor het openbaar lichaam 

Gevulei aansprakelijk is/zal zijn. 

Verdeelsleutel 

Gemeente % verdeling 

Gemeente Kaag en Braassem 6,00% 

Gemeente Leiden 44,43% 

Gemeente Leiderdorp 11,02% 

Gemeente Oegstgeest 8,29% 

Gemeente Teylingen 7,06% 

Gemeente Voorschoten 9,84% 

Gemeente Wassenaar  11,54% 

Gemeente Zoeterwoude  1,82% 

  100,00% 
 

Verdeling op basis van het gemiddelde van aangeboden vuilhoeveelheden 2012 en 201. 

 

Beslispunten 
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 bestemming gemaximaliseerde reserve ad € 355.000,- 

 bepalen wie (lees: entiteit) de garantietoelage voormalig personeel zal afwikkelen / in één keer 

afwikkelen of geleidelijk 

 Aanwijzen vereffenaar voor periode na 31/12/2015 

 Archivering na 2015  

 

Indicatieve financiële afwikkeling plustaak Het Warenhuis 

 

Aan de plustaak Het Warenhuis nemen deel de gemeenten Kaag en Braassem, Leiderdorp, 

Oegstgeest, Leiden en Zoeterwoude. 

 

Financieel 

 Omschrijving Bedrag 

WW-kosten voormalig personeel (1) lopende verplichting na 2015 € 63.000 

Accountantskosten afronding jaarrekening 2015 € 2.500 

kosten directie (2) afronding jaarrekening 2015 (100 uur à € 97) € 9.700 

kosten administratie (3) afronding jaarrekening 2015 (110 uur à € 60) € 6.600 

kosten secretariaat (4) afronding jaarrekening 2015 (50 uur à € 45) € 2.250 

onvoorziene kosten afronding jaarrekening 2015 € 10.000 

bureaukosten/algemene kosten afronding jaarrekening 2015 € 5.000 

kosten archivering (5) afronding jaarrekening 2015 € 1.000 

 Totaal:  € 100.050 

Bedragen zijn indicatief en gebaseerd op prijspeil 2014. 

 

Toelichting: 

 

(1) WW-kosten voormalig personeel 

Betreft een uitkering die zou lopen tot 14/9/2017. Echter rechthebbende is ziek sinds oktober 2013, 

waardoor de uitkering met de ziekteperiode wordt opgeschort. Per juni 2014 betekent dit dat de 

uitkering 7 maanden langer doorloopt, tot 14/4/2018. Pas op het moment dat de rechthebbende niet 

meer ziek is kan de werkelijke verplichting worden bepaald. 

 

(2 / 3/ 4) Kosten directie/administratie/secretariaat 

Betreft de geraamde uren ten behoeve van de afronding van de jaarrekening 2015, de vereffening en 

de vergaderingen in het eerste half jaar 2016. 

 

(5) Kosten archivering 

Leiden draagt als centrumgemeente de kosten voor het onderbrengen van het Gevulei-archief. 

Hiertoe dient een inventarisatie te worden gemaakt van de stukken op basis van een in overleg te 

maken selectielijst. Kosten zijn afhankelijk van de omvang van het archief en de huidige staat van 

bevinden. Navraag bij de archiefinspecteur van de gemeente Leiden heeft opgeleverd dat de kosten 

circa € 5.000 kunnen zijn. Dat is voor het gehele archief en dus niet alleen de plustaak Het Warenhuis. 

Een inschatting is dat circa 80% van de stukken de kerntaak betreft en circa 20% de plustaak Het 

Warenhuis. 
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Juridisch 

Artikel 9, derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt: Het bij een regeling ingestelde 

openbaar lichaam blijft na zijn ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van zijn vermogen 

nodig is. Dit betekent ook dat de bestuurders na de datum van ontbinding nog in functie blijven totdat 

de vereffening van de rechtspersoon is afgerond (eindafrekening/uitkering; uitschrijving KvK). De 

jaarrekening 2015 zal worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur op woensdag 11 mei 2016. 

 

Deelnemers aan Het Warenhuis blijven naar rato van de verdeelsleutel draagplichtig voor voorziene 

en onvoorziene (bestaande en toekomstige) verplichtingen waarvoor het openbaar lichaam Gevulei 

aansprakelijk is/zal zijn. 

 

Verdeelsleutel 

Gemeente % verdeling 

Gemeente Kaag en Braassem 3,49% 

Gemeente Leiden 77,44% 

Gemeente Leiderdorp 10,56% 

Gemeente Oegstgeest 6,70% 

Gemeente Zoeterwoude  1,82% 

  100,00% 
 

Verdeling op basis van het gemiddelde van aangeboden vuilhoeveelheden 2012 en 201. 

 

 

Beslispunten 

 bepalen wie de WW-kosten voormalig personeel zal afwikkelen 

 bestemming (eventueel) aanwezige reserves 

 Aanwijzen vereffenaar voor periode na 31/12/2015 

 Archivering na 2015  

 

Indicatieve financiele afwikkeling plusttaak Transliftcontainers 

 

Aan de plustaak Transliftcontainers nemen deel de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude 

en Leiden. 

 

Financieel 

De containers zijn volledig afgeschreven op 31/12/2015. Er zijn géén verplichtingen te verwachten na 

31/12/2015. 

 

Juridisch 

Artikel 9, derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt: 

Het bij een regeling ingestelde openbaar lichaam blijft na zijn ontbinding voortbestaan voorzover dit tot 

vereffening van zijn vermogen nodig is.  
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Dit betekent ook dat de bestuurders na de datum van ontbinding nog in functie blijven totdat de 

vereffening van de rechtspersoon is afgerond (eindafrekening/uitkering; uitschrijving KvK). De 

jaarrekening 2015 zal worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur op woensdag 11 mei 2016. 

 

Deelnemers aan Het Warenhuis blijven naar rato van de verdeelsleutel draagplichtig voor voorziene 

en onvoorziene (bestaande en toekomstige) verplichtingen waarvoor het openbaar lichaam Gevulei 

aansprakelijk is/zal zijn. 

 

Beslispunten 

 De containers zijn eigendom van de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Zoeterwoude en 

Leiderdorp. De containers zullen om niet aan de gemeenten worden overgedragen 

 Aanwijzen vereffenaar voor periode na 31/12/2015 

 Archivering na 2015  

 

  

 

 

 



- 40 - 

 

 Bijlage 3: Profiel kwartiermaker 
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Profiel van de kwartiermaker stichting het Warenhuis 2016 
 
Inleiding 
De Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking Leiden en omstreken (Gevulei) houdt per 1 januari 
2016 op te bestaan. De kerntaak van de Gevulei is afvalverwerking, de plustaak is het exploiteren van 
kringloopbedrijf het Warenhuis. In februari 2014 hebben de colleges van de gemeenten Leiden, 
Leiderdorp en Zoeterwoude het ontwerpbesluit genomen over de continuering van het Warenhuis na 
1-1-2016 door de taken van het kringloopbedrijf onder te brengen bij stichting het Warenhuis 2016. 
Voor de opstelling van een college- en raadsbesluit over deze privatisering van het kringloopbedrijf is 
onder leiding van de gemeente Leiden (afdeling RMB) een werkgroep geformeerd, bestaande uit 
gemeente Leiden (Strategie, Middelen en Control), gemeente Leiderdorp, gemeente Zoeterwoude, 
directie en beleidsondersteuning Gevulei, bedrijfsleiding Warenhuis, Servicepunt 71 (financieel advies, 
juridisch advies, fiscaal advies en HRM advies). Voor nader advies is Geelkerken Linskens advocaten 
ingehuurd. De werkgroep is sinds oktober 2014 (nadat de 3 gemeenteraden de wensen en 
bedenkingen kenbaar hebben gemaakt op het ontwerpbesluit) actief en heeft inmiddels de volgende 
resultaten geboekt: 
- er ligt een bedrijfsplan voor stichting het Warenhuis 2016; 
- er zijn ontwerp statuten opgesteld voor de stichting het Warenhuis 2016 
- er ligt een college- en raadsvoorstel dat op 4 mei 2015 wordt ingediend bij bureau secretaris. 
 
Gevraagd 
Voor de verdere uitwerking van de noodzakelijke juridische, financiële en personele stappen om de 
stichting per 1 januari 2016 te kunnen starten is dringend een kwartiermaker nodig. 
 
De kwartiermaker: 

- heeft academisch werk- en denkniveau 

- heeft oog voor de continuïteit van de bedrijfsvoering 

- is praktisch in gesteld 

- heeft ervaring met het opzetten van een nieuwe organisatie 

- is proactief 

- is resultaatgericht 

- is besluitvaardig 

- kan goed communiceren  

- heeft doorzettingsvermogen 

- is een bedrijfsmatig denker  

- Is een stevige en positieve persoonlijkheid  

- Is een serieuze gesprekspartner voor management en politiek bestuurders 

- heeft goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden  

- heeft gevoel voor politiek-bestuurlijke sensitiviteit  

- heeft focus op het belang van de medewerkers van het Warenhuis in combinatie met gestelde 

doelen. 

- heeft voldoende bedrijfskundige kennis voor de uit te voeren juridische, financiële en personele 

taken voor de oprichting van de stichting uit te kunnen voeren. 

- heeft affiniteit met en kennis van een kringloopbedrijf, of kan de beschikbaarheid van deze kennis 

gemakkelijk organiseren. 

- is integer. 

 
De aanstelling geldt voor 32-36 uur per week de periode tot 1 januari 2016. De kwartiermaker gaat in 
nauwe samenwerking met directie Gevulei (Frans Pot en Jan Wessendorp) en bedrijfsleiding 
Warenhuis (Ron Praag) aan de slag. De kwartiermaker is niet de beoogde directeur / bestuurder van 
stichting het Warenhuis 2016. Het zoeken naar de beoogde bestuursleden heeft eerste prioriteit, zodat 
de toekomstige bestuursleden in zo’n vroeg mogelijk stadium kunnen meedenken over de inrichting 
van de nieuwe organisatie. Het is wenselijk om uiterlijk september 2015 de kandidaat bestuursleden te 
hebben gevonden. 
 
De kwartiermaker heeft als taak om de voorbereidingen te treffen voor de overgang van GR naar 
stichting, waarbij de gemarkeerde taken prioriteit hebben: 
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TAKEN KWARTIERMAKER 

Juridisch Financieel Personeel 

notariële akte oprichting stichting keuze bankrelatie 
traceren bestuursleden St. Het 
Warenhuis 2016 

benoeming bestuur aanvragen BTW nummer inventariseren contract arbodienst 

inschrijving KvK aanvragen banknummer 
inventariseren contract collectieve 
verzekering 

opstellen overeenkomst met 
statutair directeur 

overleg met 
Belastinginspecteur 

inventariseren contract 
administratiekantoor 

optie nemen voor huur pand 
Warenhuis bij VAG 

verkennen ANBI status opstellen concept functieboek 

inventariseren lopende contracten keuze accountant 
opstellen personele regelingen 
(f&b reglement, 
ziekteverzuimreglement) 

voorbereiding treffen nieuwe 
contracten gemeenten (Wit- en 
Bruingoed en huisraad, 
FietsFout=FietsWeg) 

opstellen openingsbalans 
stichting 

opstellen individuele 
arbeidsovereenkomst stichting + 
overgangsdocument 

  
aansluiten branchevereniging 
kringloopbedrijven 

  
maken voorstel vormgeven 
medezeggenschap 

 

TAKEN STICHTINGSBESTUUR 

Juridisch Financieel Personeel 

Afsluiten nieuwe contracten 
gemeenten 

vaststellen 
exploitatiebegroting en 
risicoparagraaf voor 
stichting 

afsluiten contract arbodienst 

 
definitieve openingsbalans 
stichting 

afsluiten contract collectieve 
verzekering 

  
afsluiten contract 
administratiekantoor 

  
vaststellen vormgeving 
medezeggenschap 

  vaststellen functieboek 

 
 vaststellen personele regelingen 

   
vaststellen individuele 
arbeidsovereenkomst stichting + 
overgangsdocument 

  
uitvoeren plaatsing stichting 
(plaatsingsprocedure en/of 
functievolger) 

 

 


