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Oorspronkelijk was voorzien in deelname van Oegstgeest in de stichting Het Warenhuis.  

1. Is met Oegstgeest recentelijk nog bestuurlijk overleg gevoerd over deelname?  

Ja 

2. Zo ja, wat is de uitkomst van dit overleg? 

Dat Oegstgeest niet meedoet als deelnemende gemeente in de oprichting van de stichting, maar 

wel diensten gaat afnemen bij de stichting. 

3. Is de voorziene warenstroom voor de beoogde stichting ook zonder deelname van Oegstgeest 

voldoende om een positief resultaat te behalen? 

Jazeker, aangezien de hoeveelheid warenstroom vanuit Oegstgeest (behoudens wit-en 

bruingoed) toch al niet veel was. 

4. Zal stichting Het Warenhuis de ANBI-status kunnen verkrijgen? In de stukken staan alleen de 

voorwaarden hiervoor genoemd, niet of deze ook vervuld worden door de beoogde stichting. 

De verwachting is van wel. Zoals het zich nu laat aanzien zal de stichting kunnen voldoen aan de 

90%-eis (inzet algemeen belang), maar dit wordt door de belastingdienst van geval tot geval 

bekeken. 

 

De concept-statuten van de stichting zijn zeer summier zeker wat betreft de raad van toezicht. Statuten 

zijn vooral nodig als zaken niet goed gaan.  

5. Worden deze statuten nog nader uitgewerkt? 

Zoals vermeld zijn dit concept-statuten. Leiderdorp heeft hier al wat tekortkomingen in 

aangetroffen en besproken met de kwartiermaker. Deze zal de statuten nog nader moeten 

uitwerken op relevantie. 

 Twee van de drie leden van de raad van toezicht worden nu door Leiden respectievelijk Leiderdorp in 

samenspraak met Zoeterwoude benoemd.  

6. Leiden draagt een zittende wethouder voor, welke kandidaat wordt door 

Leiderdorp/Zoeterwoude voorgedragen? 

Leiderdorp/Zoeterwoude hebben hiervoor een kandidaat benaderd. 

7. Hebben de gemeenten na deze eerste benoeming nog inspraak in de benoeming van opvolgers 

van aftredende toezichthouders? (volgens de concept-statuten benoemen de resterende 

toezichthouders de opvolger) 

Dit zal in de definitieve statuten nader worden uitgewerkt, waarbij het de bedoeling is dat deze 

opvolgers ook weer door de gemeenten worden benoemd. 

 


