
 
Aan de leden, 
 
Namens de voorzitter van het Algemeen Bestuur nodig ik u uit voor een vergadering op 
 
Datum:  woensdag 18 november 2015 
Aanvang:      16.30 uur 
Plaats:  gemeentehuis Zoeterwoude 
  Noordbuurtseweg 27, 2381 ET Zoeterwoude (raadzaal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, (B) = Besluitvormend 
  
J. Wessendorp (M) = Meningvormend 
adj. directeur/waarnemend secretaris 
telefoon: 071 - 516 53 78 (I) = Informatief 
e-mail: j.wessendorp@leiden.nl 
 

Agenda 

 

Punt Onderwerp Stukken  

1. Opening en vaststelling van de agenda   

2. Vaststelling verslag vergadering 20 mei 2015 Bijlage B 

3. Mededelingen   

4.  Liquidatieplan GR Gevulei 
 Besluit 2015 – 002 

Bijlage 
Bijlage 

B 
B 

5. Sociaal Plan Het Warenhuis Bijlage I 

6. Periodieke rapportage 1e halfjaar 2015 van het kringloopbedrijf 
“Het Warenhuis” en de kerntaak Gevulei 

Bijlage I 

7. Kringloopbedrijf Het Warenhuis: 
 Actueel overzicht tot en met oktober 2015 

 
Bijlage 

 
I 

8. Rondvraag en sluiting   

 

Indien u bij het agendapunt Liquidatieplan GR Gevulei opmerkingen heeft die van technische aard zijn, dan 
vragen wij u om die voorafgaand aan de AB vergadering aan ons kenbaar te maken, doch uiterlijk vóór 16 
november aanstaande. U kunt uw eventuele opmerkingen mailen naar j.wessendorp@leiden.nl met een cc 
naar r.glasbergen@leiden.nl 
 
Mocht u onverhoopt niet kunnen komen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven! 
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Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gevulei d.d. 20 mei 2015 te 
Zoeterwoude 
CONCEPT 
 
 
Aanwezig: dhr. F. de Wit - voorzitter 
  dhr. J. Wessendorp - adj. directeur/waarnemend secretaris 
  mw. R.M.G. Glasbergen-Hockx - secretaresse 
  mw. Y. Peters-Adrian - gemeente Kaag en Braassem 
  dhr. J.J.F.M. Gardeniers - gemeente Leiderdorp 
  mw. F. Joester  - gemeente Leiderdorp 
  dhr. J.J.G.M. Roeffen - gemeente Oegstgeest 
  mw. M.K. Simoons - gemeente Oegstgeest 
  dhr. E. Beimers - gemeente Voorschoten 
  mw. M. Lamers - gemeente Voorschoten 
  dhr. L. Maat - gemeente Wassenaar 
  mw. E.G.E.M. Bloemen  - gemeente Zoeterwoude 
  dhr. A. Bakx - gemeente Zoeterwoude 
  mw. E. Jongbloed - financieel adviseur Servicepunt 71 
  dhr. D.E. Zijlmans - Ernst & Young Accountants 
   
Afwezig (met bericht van verhindering): 
  dhr. H.J.A. van Schooten - gemeente Kaag en Braassem 
  mw. A. Wassenaar - gemeente Leiden 
  dhr. C.P. van Velzen - gemeente Teylingen 
  dhr. A.L. van Kempen - gemeente Teylingen 
  dhr. R. Bloemendaal - gemeente Wassenaar 
 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 

Dhr. De Wit opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder mw. 
Jongbloed, financieel adviseur Servicepunt 71 en dhr. Zijlmans van Ernst & Young 
Accountants. 
Vervolgens wordt de agenda vastgesteld. 

 
2. Vaststelling verslag vergadering d.d. 2 juli 2014 
 Tekstueel 
 Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. Derhalve wordt het verslag onder dankzegging 

vastgesteld. 
 
 Naar aanleiding van 
 Mw. Joester meldt dat zij via een e-mailbericht aan dhr. Wessendorp kenbaar heeft 

gemaakt dat tijdens het overleg van 2 juli 2014 is afgesproken een aantal onderwerpen de 
eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur terug te laten komen. Echter, deze 
onderwerpen ziet zij niet terugkomen op de agenda. Dhr. Wessendorp geeft aan dat het de 
volgende onderwerpen betreft: 

 1. Onderbouwing van de verplichting Gevulei om aan twee voormalige medewerkers van de 
vuilverbranding een garantietoelage te betalen tot aan hun pensionering 

  → Dhr. Wessendorp merkt op dat dit onderwerp wel aan de orde is geweest tijdens de 
vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. Dhr. Wessendorp en mw. Glasbergen 
hebben gezocht in het archief en zij hebben een bestuursbesluit gevonden van 10 
september 1990, inhoudende dat de garantietoelage tot aan de pensioengerechtigde 
leeftijd van de 2 voormalig medewerkers van de vuilverbranding uitgekeerd wordt. Dit 
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besluit heeft de directie juridisch laten toetsen door Geelkerken Linskens Advocaten. 
Zij hebben bevestigd dat de Gevulei deze garantietoelage moet blijven uitkeren. 
Vanaf 1 januari 2016 behelst het een bedrag van circa € 120.000. Deze verplichting, 
behorend tot de kerntaak, zal in de financiële afwikkeling worden meegenomen. 

 2. Onderzoek/memo betreffende de vraag in hoeverre gemeentelijke kringloopbedrijven een 
ontoelaatbare concurrentie zijn voor commerciële kringloopbedrijven vanuit de Wet Markt 
en Overheid 

  → Dhr. Wessendorp geeft aan dat deze vraag meegenomen wordt in de 
besluitvorming rondom de toekomst van kringloopbedrijf Het Warenhuis. Ook staat 
het uitgewerkt in het bedrijfsplan, welke is voorgelegd aan de deelnemende 
gemeenteraden van Het Warenhuis. 

 3. Resultaten sorteeranalyse 2014 
  → Dhr. Wessendorp meldt dat de leden van het Algemeen Bestuur op 7 januari jl. per 

e-mail zijn geïnformeerd over de resultaten van de sorteeranalyses, middels het 
toesturen van de eindrapportage met een begeleidend memo, waarin de 
belangrijkste conclusies van de sorteeranalyses zijn verwoord. 

 
3. Mededelingen 
 - Dhr. De Wit meldt dat Frans Pot, directeur van de Gevulei, zijn functies bij de gemeente 

Leiden heeft neergelegd en daarmee ook bij de Gevulei. De gemeente Leiden heeft aan 
dhr. Wessendorp gevraagd om de functie van directeur Gevulei waar te nemen. Dhr. De 
Wit merkt op dat dhr. Wessendorp overigens al inhoudelijk het aanspreekpunt was. Het 
personeel van kringloopbedrijf Het Warenhuis is via de bedrijfsleider van bovenstaande 
mededeling op de hoogte gesteld. 

 
4. Ingekomen/Uitgegane stukken ter kennisneming 

Geen. 
 
5. Jaarrekening 2014 
 Dhr. De Wit geeft aan dat het de een na laatste jaarrekening betreft van de Gevulei en 

feitelijk de laatste reguliere jaarrekening. Het betreft hier namelijk de laatste jaarrekening die 
gebaseerd is op continuering. De jaarrekening 2015 zal gebaseerd zijn op liquidatie.  

  Na deze vergadering zullen er nog 2 vergaderingen van het Algemeen Bestuur 
plaatsvinden, te weten in november 2015 en in mei 2016. 

 Mw. Bloemen meldt naar aanleiding van de reserves van kringloopbedrijf Het Warenhuis, 
dat het college expliciet heeft aangegeven dat het Algemeen Bestuur een besluit dient te 
nemen over het meegeven van deze reserves aan de Stichting. Dhr. De Wit merkt op dat dit 
nog niet van toepassing is, maar dat allereerst besloten moet worden om het voordelig 
rekeningresultaat 2014 van kringloopbedrijf Het Warenhuis toe te voegen aan de reserve 
Kringloopbedrijf. 

 Vervolgens geeft mw. Bloemen aan dat zij graag had vernomen welk bedrag de gemeente 
Zoeterwoude overgemaakt krijgt naar aanleiding van het voorstel onder punt 2 van Besluit 
2015-001 om het voordelig rekeningresultaat 2014 van de kerntaak aan de deelnemende 
gemeenten uit te keren. Mw. Jongbloed meldt dat deze bedragen, zoals elk jaar 
gebruikelijk, binnenkort aan de deelnemende gemeenten kenbaar gemaakt worden. 
 
 Besluit 2015 – 001 

 Het Algemeen Bestuur stemt in met besluit 2015 – 001. Nadat dit besluit is genomen, 
meldt dhr. Gardeniers dat hij zich aansluit bij de laatste alinea van het voorwoord van de 
jaarrekening. Ook hij is trots op de resultaten van Het Warenhuis. Dhr. De Wit geeft aan 
dat de complimenten doorgegeven zullen worden aan de medewerkers van Het 
Warenhuis. 

 
6. Beëindiging gemeenschappelijke regeling Gevulei 
 Dhr. De Wit meldt dat dhr. Zijlmans van Ernst & Young Accountants is uitgenodigd om een 

toelichting te geven over de aanpak inzake de beëindiging van de gemeenschappelijke 
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regeling. Hij heeft hiervoor een presentatie voorbereid, waarvan hij de hand-outs uitdeelt, 
zodat een ieder kan meelezen. Deze hand-outs zullen aan het verslag toegevoegd worden. 

 Nadat dhr. Zijlmans de presentatie heeft gegeven, bedankt dhr. De Wit hem voor zijn 
toelichting. 

 Dhr. Beimers vraagt naar aanleiding van de verdeling van het eventuele restantvermogen, 
in hoeverre er sprake is van een gescheiden boekhouding. Dhr. Wessendorp antwoordt dat 
in de jaarrekening de plustaken (kringloopbedrijf Het Warenhuis en transliftcontainers) naast 
de kernstaak apart zijn opgenomen en dat er dus sprake is van een gescheiden 
boekhouding. Dhr. Wessendorp voegt hieraan toe dat alleen de deelnemers aan de 
plustaken risicodragers ervan zijn. 

 Dhr. Maat geeft aan dat het Algemeen Bestuur in november 2015 een besluit zal nemen 
over het liquidatieplan. In 2016 zal er nog een vergadering plaatsvinden om de jaarrekening 
2015 vast te stellen. Echter, met ingang van 1 januari 2016 bestaat er geen 
gemeenschappelijke regeling meer. Derhalve vraagt dhr. Maat zich af hoe het dan zit met 
de rechtsgeldigheid van het genomen besluit in 2016. Dhr. De Wit antwoordt dat de 
jaarrekening 2015 anders zal zijn ten opzichte van de jaarrekeningen van voorgaande jaren. 
Dhr. Zijlmans voegt hieraan toe dat de jaarrekening een logisch gevolg is van het 
liquidatieplan. Op basis van het genomen besluit in november 2015 zal het in 2016 
bekrachtigd worden. 

 Mw. Bloemen vraagt inzake de plustaak ‘transliftcontainers’ wat er met de 
transliftcontainers gebeurt na 1 januari 2016. Dhr. Wessendorp antwoordt dat in de 
begroting voor 2015 is opgenomen dat in 2015 nog groot onderhoud aan de translift-
containers uitgevoerd zal worden met als doel levensduurverlenging. Daarna worden de 
transliftcontainers overgedragen aan de 4 deelnemers van deze plustaak. Ze zijn dan tevens 
volledig afgeschreven.  

 
7. Het Warenhuis 

 Actueel overzicht 
Dhr. Wessendorp geeft een toelichting op de beknopte weergave van de resultaten tot 
en met april 2015. De eerste 4 maanden van 2015 zijn beter dan de eerste 4 maanden 
van 2014. Het betreft een stijging van 13%. Op de vraag van dhr. Beimers hoe dit 
mogelijk is ten opzichte van voorgaande jaren, antwoordt dhr. Wessendorp dat 
hiervoor veel oorzaken zijn te noemen, bijvoorbeeld Het Warenhuis organiseert veel 
activiteiten, de bekendheid van Het Warenhuis is goed en er zijn veel betalende 
bezoekers per jaar. Dhr. De Wit meldt dat in de vergaderingen van het Dagelijks 
Bestuur veel gesproken wordt over Het Warenhuis gezien de opgelegde taakstelling 
vanuit het verleden. Vanuit het Dagelijks Bestuur is erop aangestuurd dat er rust heerst 
en structuur. 
Mw. Simoons geeft aan dat zij hedenmorgen samen met een aantal raadsleden van de 
diverse fracties een bezoek heeft gebracht aan kringloopbedrijf Het Warenhuis, 
vanwege de twijfels om door te gaan met Het Warenhuis. Ron Praag, bedrijfsleider, 
heeft een rondleiding gegeven. Wat erg positief gevonden werd, is het sociale 
component en dat er uitstroom is naar reguliere banen. Dhr. Gardeniers vraagt 
voorzichtig of mw. Simoons de andere raadsleden gaat overhalen om deelnemer te 
blijven van Het Warenhuis. Mw. Simoons antwoordt dat besluitvorming in de raad in 
september zal plaatsvinden. De raadsleden kijken er wel positiever tegenaan. De 
sociale component wordt in toenemende mate belangrijker en Het Warenhuis geeft hier 
optimaal uitvoering aan. SOEK is een particuliere organisatie in Oegstgeest, die heeft 
aangegeven een samenwerking met Het Warenhuis wel te zien zitten. 

 
8. Rondvraag en sluiting 
 Rondvraag 

- Dhr. De Wit bedankt mw. Jongbloed en dhr. Zijlmans voor hun komst. 
 

 Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit dhr. De Wit de vergadering. 
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Leeswijzer 
 
 
 
Het liquidatieplan bestaat uit vier hoofdstukken. Het inleidende hoofdstuk gaat in op de status en de 

kenmerken van dit plan. Hierin komen onder andere de uitgangspunten voor opheffing en liquidatie van 

de gemeenschappelijke regeling aan bod, alsmede de kader- en doelstelling van dit plan. 

 
 
Hoofdstuk 2 beschrijft de fasering van het opheffingsproces, die specifiek is toegespitst op de 

gemeenschappelijke regeling ‘Gevulei’. Daarnaast wordt ingegaan op de wijze van vereffening van het 

vermogen op liquidatiedatum. 

 
 
Het derde hoofdstuk geeft inzicht in juridische- en bedrijfseconomische/ financiële consequenties van 

de opheffing. Op basis hiervan wordt in hoofdstuk 3 afgesloten met een liquidatiebalans. De 

liquidatiebalans vormt input voor de besluitvorming inzake de opheffing van de gemeenschappelijke 

regeling en vereffening van haar vermogen. 

 
 
Tot slot wordt in hoofdstuk 4 afgesloten met de planning rondom de kritische besluitvormingsmomenten.  

 

In ieder hoofdstuk wordt, waar van toepassing, een afzonderlijk onderscheid gemaakt in de afwikkeling 

van de kerntaak Afvalverwerking, de Plustaak Het Warenhuis en de Plustaak Transliftcontainers. 
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1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk geeft een inleiding in de kaders van het liquidatieplan en het bijhorende 

besluitvormingstraject. Tevens zijn in dit hoofdstuk de uitgangspunten voor het liquidatieplan 

opgenomen.  

 

1.1 Algemeen 
 
De gemeenschappelijke regeling (GR) ‘Gevulei’ betreft een samenwerking tussen de gemeenten Kaag 

en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude. 

Binnen deze samenwerking wordt een drietal taken uitgevoerd, namelijk de kerntaak Afvalverwerking en 

de plustaken Het Warenhuis en Transliftcontainers. Niet alle gemeenten participeren in alle taken van 

de GR en de voorstellen in dit rapport zijn alleen van toepassing op die gemeenten die participeren in de 

betreffende taak. In onderstaand overzicht is aangegeven per gemeente in welke taken zij participeren.  

Gemeente: Kerntaak 

afvalverwerking 

Plustaak 

Het Warenhuis 

Plustaak 

Transliftcontainers 

Kaag en Braassem X X  

Leiden X X X 

Leiderdorp X X X 

Oegstgeest X X X 

Teylingen X   

Voorschoten X   

Wassenaar X   

Zoeterwoude X X X 

 

De kerntaak Afvalverwerking omvat de activiteiten inzake de afvalverwerking, bijhorend transport en de 

aansturing daarvan binnen de grenzen van de deelnemende gemeenten. De Plustaak Het Warenhuis 

heeft betrekking op de kringloopwinkel welke door de GR wordt geëxploiteerd en waarin mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt een kans krijgen op een arbeidsplaats. De Plustaak Transliftcontainers 

omvat het beheer van de afvalcontainers die in het bezit zijn van de deelnemende gemeenten voor 

overige afvalinzameling.  

 

De deelnemende gemeenten hebben besloten de GR Gevulei te beëindigen, waarbij zij de 

afvalverwerkingstaken ieder op hun eigen manier gaan voortzetten. De kringloopwinkel Het Warenhuis 

zal bij liquidatie verzelfstandigd worden in de vorm van een stichting en de Transliftcontainers zullen 

worden overgedragen aan de in die Plustaak participerende gemeenten. De GR zal per 31 december 

2015 ophouden te bestaan en vanaf die datum zullen de afvalverwerkingstaken vanuit de gemeenten 

overgaan in de nieuw gekozen uitvoeringsvormen. De stichting die Het Warenhuis zal gaan exploiteren 
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zal per 1 januari 2016 de taken en activiteiten van de Gevulei overnemen en zal in een zelfstandige 

vorm verdergaan. De gemeenten die hebben aangegeven door te willen gaan met de activiteiten van 

Het Warenhuis hebben een kwartiermaker aangesteld voor de oprichting en opstart van de nieuwe 

stichting Het Warenhuis. 

 
 
De besluitvorming tot opheffing van de GR heeft plaatsgevonden bij eensluidende besluiten van de 

Raden en Colleges van de deelnemende gemeenten. Verdere besluitvorming aangaande de 

beëindiging van de GR is daarbij opgedragen aan het Algemeen Bestuur van de Gevulei. Het Algemeen 

Bestuur, waarin alle gemeenten participeren, dient nu dit plan ter opheffing en verevening van het 

vermogen vast te stellen. Het liquidatieplan bevat een beschrijving hoe de vereffening van het vermogen 

van de Gevulei en overdracht van exploitatie, schulden en bezittingen per taak aan de deelnemende 

gemeenten en de nieuw op te richten stichting zou moeten plaatsvinden.  

 

In navolging van het besluit tot opheffing van de GR Gevulei hebben de gemeenten Kaag en Braassem en 

Oegstgeest besloten niet langer actief deel te nemen aan de Plustaak Het Warenhuis. Zij dragen echter wel 

mede de verantwoordelijkheid voor de opheffing van de Plustaak binnen de GR. De overige drie 

deelnemende gemeenten zullen ook na verzelfstandiging betrokken blijven.  

 

 

1.2 Status van het liquidatieplan 
 
Dit plan is geschreven als leidraad om te komen tot opheffing van de GR Gevulei per 1 januari 2016. 

Het plan is opgesteld als onderdeel van het opheffingsbesluit zoals dat in paragraaf 1.5 is 

beschreven. Het plan gaat daarom in op de juridische- en bedrijfseconomisch/ financiële aspecten, 

waarbij op hoofdlijnen geadviseerd wordt over de wijze van uitvoering bij opheffing van de GR en 

overdracht van de rechten en plichten aan de deelnemende gemeenten en de nieuw op te richten 

stichting. 

 
 
Dit plan bevat verder een financiële weergave van de stand van zaken, zijnde de liquidatiebalans. De 

liquidatiebalans is voor de Kerntaak opgesteld op basis van de jaarrekening 2014 en de vastgestelde 

begroting 2015 en voor de Plustaak op basis van de jaarrekening 2014 en het verwachte resultaat 

2015 op basis van de halfjaarrapportage 2015. De jaarrekening 2015 wordt op basis hiervan op 

liquidatiebasis opgesteld. Teneinde te komen tot het liquidatiesaldo zijn een aantal financiële 

overwegingen noodzakelijk. De financiële overwegingen hebben betrekking op de waardering van de 

activa, saldo van rechten en verplichtingen en de kosten van de liquidatie. Per deeltaak is een 

afzonderlijke afrekening opgesteld. 

 

Op basis van de liquidatiebalans, is het liquidatiesaldo bepaald. Hierbij geldt: 
 

 Reserves en eventuele voorzieningen die niet meer zullen worden benut vallen vrij ten bate van 

het liquidatiesaldo. 
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 Het saldo inzake de afwikkeling van rechten en plichten komt ten gunste of ten laste van het 

liquidatiesaldo. 

 In de GR resterende materiële vaste activa worden afhankelijk van de taak overgedragen aan de 

nieuw op te richten stichting of naar rato verdeeld over de deelnemende gemeenten.  

 

1.3 Afbakening 
 
Het plan gaat in op juridische- en bedrijfseconomisch/financiële aspecten bij de opheffing. Vanuit 

deze perspectieven wordt een weergave gegeven van de ‘stand van zaken’. Hiertoe is de huidige 

situatie in beeld gebracht (contracten, afspraken, besluiten, wetgeving e.d.) en wordt op hoofdlijnen 

geadviseerd over de wijze van overdracht. Er dient opgemerkt te worden dat dit plan niet ingaat op 

organisatorische aspecten van de bedrijfsvoering na opheffing van de GR. De gemeenten zijn zelf 

verantwoordelijk voor het beheer van de afvalverwerking binnen hun gemeente na liquidatie van de GR, 

tevens wordt niet ingegaan op de invulling van de stichting zoals op te richten voor de activiteiten van 

Het Warenhuis.  

 

1.4 Uitgangspunten 
 
Het voorliggend liquidatieplan is geschreven op basis van de navolgende uitgangspunten: 
 

 Opheffing van de GR Gevulei per 1 januari 2016 en afronding van de vereffening van het 

vermogen van de Gevulei op 31 december 2015. 

 Voor de Kerntaak dienen de jaarrekening 2014 en de begroting 2015 als basis voor dit 

liquidatieplan en de daarin opgenomen liquidatiebalans, voor de Plustaak zijn dit de jaarrekening 

2014 en het verwachte resultaat 2015 op basis van de tussentijdse rapportage 2015. 

 De vereffening van het vermogen zal plaatsvinden per deelactiviteit en conform de voorstellen zoals 

opgenomen in deze rapportage. De vereffening vindt daarmee plaats in lijn met de GR Gevulei.  

 De (resterende) rechten en verplichtingen van de Gevulei gaan na opheffing, afhankelijk van de 

betreffende deeltaak, over op de nieuw op te richten stichting of de deelnemende gemeenten. 

 De medewerkers van de Gevulei zullen op basis van een sociaal plan meegaan naar de nieuw op 

te richten stichting betreffende de activiteiten van Het Warenhuis. Dit is conform de notitie “Het 

Warenhuis 2016”.  

 Het sociaal plan heeft als doel een materieel gelijkwaardig pakket aan arbeidsvoorwaarden te 

bieden. De stichting het Warenhuis zal vanuit de liquidatie van de Gevulei gecompenseerd worden 

voor deze toekomstige kosten.  

 De gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude zullen middels deelname in de Raad van 

Toezicht van de nieuw op te richten stichting er zorg voor dragen dat de activiteiten van Het 

Warenhuis op eenzelfde manier worden voortgezet. Zij zullen daarbij uitwerking geven aan de 

doelstellingen van Het Warenhuis: sociale werkgelegenheid en hergebruik van goederen. 
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1.5 Opheffingsbesluitvorming 
 
De GR Gevulei bestaat al sinds 1969 en is laatstelijk gewijzigd 1998, toen de activiteiten betreffende de 

opzet van een kringloopwinkel zijn toegevoegd. In artikel 43 van de GR is geregeld hoe met een 

voornemen tot ontbinding van de GR moet worden omgegaan. 

 

In artikel 43 van de GR is het volgende geregeld inzake opheffing en liquidatie: 
 

1. De regeling kan worden opgeheven bij daartoe strekkende besluiten van de bestuursorganen van 
alle gemeenten.  

2. De opheffing wordt van kracht op 1 januari van het derde jaar, volgende op dat, waarin de 
raadsbesluiten tot opheffing zijn goedgekeurd, tenzij door het Algemeen Bestuur een andere datum 
is bepaald.  

3. Het Algemeen Bestuur regelt de gevolgen van de opheffing.  
 

 
In 2012 hebben zowel het Algemeen Bestuur, als de in de Gevulei deelnemende gemeenten, besloten 

de GR Gevulei per 1 januari 2016 te beëindigen. Het Algemeen Bestuur heeft vervolgens de directie 

van de Gevulei opdracht gegeven tot het opheffen en vereffenen van het vermogen per deze datum of 

zo spoedig mogelijk daarna, doch uiterlijk 11 mei 2016. Het Dagelijks Bestuur heeft hiertoe een 

liquidatieplan opgesteld die voorziet in de verplichtingen van de deelnemende gemeenten tot 

deelneming in de financiële gevolgen van de opheffing en het vereffenen van alle schulden van de 

regeling inclusief de gevolgen voor het personeel. Het Dagelijks Bestuur zal belast zijn met de 

uitvoering van de liquidatie. De organen van de GR Gevulei blijven in functie totdat de liquidatie is 

voltooid. 

 

De wet schrijft voor dat het opheffingsbesluit ter kennisname wordt toegezonden aan de Gedeputeerde 

Staten en dat het wordt gepubliceerd, voordat het in werking kan treden. Voor de GR Gevulei heeft het 

Dagelijks Bestuur van de Gevulei hiervoor zorg gedragen. Daarnaast dient het besluit door de besturen 

van de deelnemende gemeenten – op de gebruikelijke wijze – bekend gemaakt te worden, voordat het 

in werking kan treden, dit alles is reeds in 2012 gerealiseerd.  

 
 

1.6 Kaderstelling 
 
Dit liquidatieplan is opgesteld op basis van een aantal (beleids)kaders, te noemen; 
 

 Wet gemeenschappelijke regelingen; 
 

 Gemeenschappelijke regeling Gevulei; 
 

 Jaarrekening 2014; 
 

 Begroting 2015 en halfjaarrapportage 2015; 
 

 Sociaal Plan Het Warenhuis; 
 

 Raadsvoorstel en bedrijfsplan Stichting Het Warenhuis 2016; 
 

 Indicatieve financiële afwikkeling gemeenschappelijke regeling; 
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1.7 Doelstelling liquidatieplan 
 
Doelstelling van dit liquidatieplan betreft het verstrekken van inzicht in de juridische en 

bedrijfseconomische/financiële consequenties van opheffing van de GR Gevulei. Dit liquidatieplan 

dient daarmee als input voor de opheffing van de GR en vereffening van het vermogen van de Gevulei. 
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2 Proces van opheffing 
 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de stappen die gezet moeten worden betreffende de liquidatie van de 

Gevulei. Daarbij wordt uiteengezet hoe bepaling en vereffening van het vermogen moet plaatsvinden en 

wordt de liquidatie ook vanuit juridisch oogpunt beoordeeld. In dit laatste onderdeel zal aandacht besteed 

worden aan de overdracht van het personeel naar de nieuwe stichting Het Warenhuis en in kaart worden 

gebracht welke overige rechten en verplichtingen er binnen de Gevulei resteren. 

 

2.1 Opheffing in stappen 
 
Het besluit tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling (GR) Gevulei is reeds in 2012 door zowel 

het Algemeen Bestuur, als door de deelnemende gemeenten genomen. In het proces van opheffing van 

de Gevulei dient alleen nog de liquidatie van de GR en de vereffening van het vermogen plaats te vinden.  

Dit liquidatieplan wordt op 18 november vastgesteld door het Algemeen Bestuur.  

Afwikkeling van rechten en verplichtingen vindt reeds plaats en zal worden voortgezet tot 31 december 

2015, wanneer de GR ophoudt te bestaan. Het Bestuur blijft daarna actief voor verdere afwikkeling van de 

opheffing van de GR met als einddatum 11 mei 2016. Op deze datum stelt het Algemeen Bestuur voor de 

laatste keer de jaarrekening (2015) Gevulei vast en zal vereffening van het vermogen plaatsvinden (voor 

zover dat nog niet heeft plaats gevonden binnen het liquidatieplan).  

In de algemene bestuursvergadering van 18 november 2015 worden het liquidatieplan en het sociaal 

plan vastgesteld. Het liquidatieplan bevat een liquidatiebalans en een toelichting op de systematiek 

waarop vereffening van het vermogen plaatsvindt.  

 
 

2.2 Vereffening van het vermogen 
 
Er is in de GR geen uiteenzetting opgenomen omtrent de vereffening van het vermogen en de te nemen 

stappen inzake de liquidatie van de regeling. Artikel 43 van de GR geeft slechts voorschriften inzake de 

besluitvorming tot opheffing van de GR. In overleg met het Algemeen Bestuur, waarin alle deelnemende 

gemeenten zijn vertegenwoordigd, heeft het Dagelijks Bestuur besloten tot het opstellen van een 

liquidatieplan, die ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Het voorstel van de 

directie is om de bezittingen inzake de afvalverwerking (de financiële reserves) te vereffenen op basis van 

de verdeling van aangeboden vuilhoeveelheden in de jaren 2014 en 2015 tussen de deelnemende 

gemeenten (bestendige gedragslijn ten opzichte van voorgaande jaren). Ter indicatie is een berekening 

opgenomen in hoofdstuk 3 met daarin een verdeling op basis van 2013 en 2014. In voorgaande jaren 

hebben er geen grote mutaties/afwijkingen in deze percentages plaatsgevonden en voor 2015 is dit ook 

niet de verwachting. 
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De directie stelt verder voor de bezittingen inzake Het Warenhuis (de financiële reserves en activa), 

verminderd met de kosten voor beëindiging, over te dragen aan de nieuw op te richten stichting in de vorm 

van weerstandsvermogen. 

Voor de transliftcontainers resteren er geen andere bezittingen dan de volledig afgeschreven containers, 

deze zullen ter beschikking worden gesteld aan de gemeentes die gebruik maken van de containers.  

 

2.2.1 Waardebepaling van de bezittingen 
 
Ten aanzien van de aanwezige bezittingen wordt uitgegaan van de in de jaarrekening 2014 opgenomen 

boekwaarden en de mutaties hierop gedurende het boekjaar 2015. Voor de laatste maanden in 2015 

wordt gebruik gemaakt van prognoses (vastgestelde begroting 2015) teneinde de waarde per 31 

december 2015 vast te stellen.  

 
 

2.2.2 Overname van de verplichtingen 
 
Ten aanzien van de verplichtingen wordt uitgegaan van de in de jaarrekening 2014 opgenomen 

boekwaarden en de mutaties hierop gedurende het boekjaar 2015. Voor de laatste maanden in 

2015 wordt gebruik gemaakt van prognoses teneinde de waarde per 31 december 2015 vast te 

stellen. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt welke niet uit de balans blijkende verplichtingen er per 

31 december 2015 bestaan welke overgenomen zullen worden door de nieuwe stichting of de 

deelnemende gemeenten. Tevens wordt ten aanzien van de liquidatie aandacht besteed aan 

verplichtingen en kosten voortvloeiend uit het besluit van liquidatie. De financiële gevolgen van de 

liquidatie worden verder in hoofdstuk 3 beschreven. 

 

2.2.3 Vereffening van het vermogen 
 
Vereffening van het vermogen vindt plaats op basis van de liquidatiebalans. De liquidatiebalans is 

gepresenteerd in hoofdstuk 3 en opgesteld op basis van de balans per 31-12-2014 en de begroting 2015. 

In de liquidatiebalans is daarnaast rekening gehouden met eventuele juridische risico’s welke tevens 

in hoofdstuk 3 zijn beschreven. 

 
De financiële overwegingen zijn in hoofdstuk 3 verder toegelicht en dienen als input voor de 

besluitvorming inzake vereffening van het vermogen. Vereffening van het vermogen inzake de kerntaak 

Afvalverwerking vindt plaats middels verdeling van het toegewezen vermogen. Inzake de Plustaak Het 

Warenhuis wordt het eventueel resterend vermogen ter beschikking gesteld aan de nieuw op te richten 

stichting, indien de kosten van afwikkeling hoger zijn dan de aanwezige reserves dan dient er door de 

deelnemende gemeenten te worden bijgestort (op het moment van liquidatie). Deze nieuwe stichting 

gaat de activiteiten van Het Warenhuis overnemen van de Gevulei per 1 januari 2016.  
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2.3 Juridische invalshoek 
 
In juridisch opzicht geldt het uitgangspunt dat de (resterende) rechten en verplichtingen van de Gevulei 

overgaan op of de deelnemende gemeenten of de nieuw op te richten stichting (voor activiteiten Het 

Warenhuis).  

 
 

2.3.1 Personeel 
 
De opheffing van de GR Gevulei heeft gevolgen voor het personeel in dienst bij de GR Gevulei. Op het 

moment van schrijven van dit liquidatieplan heeft de Gevulei alleen personeel in dienst dat actief is voor de 

Plustaak Het Warenhuis.  

 

Het is de bedoeling dat bij verzelfstandiging van Het Warenhuis in de vorm van een stichting, het personeel 

van de Gevulei wordt overgenomen door deze stichting. De einddatum van de dienstverbanden van het 

betreffend personeel is daarom gevestigd op 31 december 2015 en indiensttreding bij de stichting vindt 

plaats per 1 januari 2016.  

 
 

De gevolgen van de opheffing voor het personeel zijn geregeld in het sociaal plan dat door het Dagelijks 

Bestuur is vastgesteld. 

 
 
Sociaal plan 
 

De directie van de GR heeft een sociaal plan opgesteld voor de overgang van de medewerkers van het 

Warenhuis. Het sociaal plan is er op gericht dat de medewerkers van de Gevulei (onderdeel Het 

Warenhuis) per 31 december 2015, per 1 januari 2016 in dienst treden bij de nieuwe stichting Het 

Warenhuis. Het sociaal plan is, voordat het aan de medewerkers is kenbaar gemaakt, eerst afgestemd 

met de vakbond. De vakbond heeft hierop zijn akkoord gegeven, waarbij de vakbond het sociaal plan 

ook juridisch heeft laten toetsen. In een achterbanraadpleging op 20 augustus 2015, waarin de 

werkgever en de vakbond het sociaal plan hebben gepresenteerd, hebben de medewerkers ingestemd 

met het sociaal plan.  
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De kernpunten  

Het sociaal plan is zo opgesteld dat de huidige medewerkers van Het Warenhuis die overgaan naar de 

nieuwe stichting, hierbij een materieel gelijkwaardig pakket aan arbeidsvoorwaarden krijgen als die zij 

nu hebben in het kader van de CAR/UWO. Waar de CAO-voorschriften voor de nieuwe stichting het 

niet toelaten soortgelijke arbeidsvoorwaarden te creëren voor de betreffende medewerkers, daar is in 

het sociaal plan een compensatieregeling opgenomen. Deze regeling heeft ter doelstelling dat er voor 

de overgaande medewerker er in principe geen sprake is van een verslechtering van de 

arbeidsvoorwaarden.  

 

Verder zijn de belangrijkste kernpunten van het sociaal plan:  

 Medewerkers gaan over vanuit de CAR-UWO naar arbeidsvoorwaarden die gelden voor de 

kringloopbranche en vastgelegd in het Handboek arbeidsvoorwaarden BKN 2015 (definitieve 

versie juni 2015) en worden gecompenseerd middels een garantietoelage. Deze toeslag zal 

naar rato van de omvang van het dienstverband worden toegekend. Indien de omvang van de 

arbeidsduur per week wordt aangepast zal de garantietoeslag naar rato worden aangepast. De 

garantietoeslag wordt geïndexeerd met de salarisverhogingen uit het Handboek 

arbeidsvoorwaarden BKN.  

 Alle medewerkers worden eervol ontslagen en krijgen een arbeidsovereenkomst bij de nieuwe 

stichting met behoud van dienstjaren in verband met jubilea en afvloeiingsregelingen. 

Openstaande verplichtingen in verband met resterende verlofsaldi worden door de Gevulei met 

de medewerkers afgerekend per 31 december 2015. 

 Medewerkers met een vaste aanstelling ontvangen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 

tijd, zonder proeftijd. Voor medewerkers met een aanstelling met einddatum, zal de betreffende 

einddatum worden overgenomen in de nieuwe arbeidsovereenkomst.  

 De nieuwe werkgever biedt voor zover mogelijk de betrokken werknemers dezelfde functie aan 

als voor de beëindiging van de Gevulei en hierover wordt voor de overgang gecommuniceerd. 

Eventuele plaatsing in een lagere functie (en dus lagere functieschaal) zal gecompenseerd 

worden middels de garantietoeslag.  

 Individuele afspraken van medewerkers die middels schriftelijk besluit zijn vastgelegd worden 

gerespecteerd en overgenomen door de nieuwe stichting.  

 Met alle medewerkers wordt individueel een gesprek gevoerd over de overgang naar de 

nieuwe stichting en allen krijgen een indiensttredingsdocument met daarin de voorwaarden die 

zijn overeengekomen in het sociaal plan.  

 In gevallen waarin het sociaal plan niet voorziet, beslist het Dagelijks Bestuur van de Gevulei in 

overleg met de nieuwe werkgever. Het Bestuur van de Gevulei is hierbij voornemens dat te 

nemen besluiten niet tot een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden, zoals bestaand op 31 

december 2015, van de medewerker mogen leiden.  
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2.3.2 Overige rechten en verplichtingen 
 
Andere bestaande rechten en verplichtingen van de Gevulei dienen per 31 december 2015 te worden 

beëindigd of te worden overgedragen aan de nieuw op te richten stichting of aan de deelnemende 

gemeenten. De voor de opheffing en vereffening relevante rechten en verplichtingen, de huidige status 

daarvan en de wijze van overdracht zijn hieronder per onderdeel in hoofdlijnen in beeld gebracht. 

 

2.3.2.1 Lopende dienstverlening 
 

 
Betrokken 
wederpartij 

Dienstverlening Status 
overeenkomst 

Resterende verplichtingen 

Servicepunt 71 Uitvoering 
personeelsadministratie 

Contract loopt 
31-12-2015 af 

Er resteren geen 
verplichtingen 

Servicepunt 71  Uitvoering financiële 
administratie 

Contract loopt 
31-12-2015 af 

Er resteren geen 
verplichtingen 

Servicepunt 71  Uitvoering Arbodienst Contract loopt 
31-12-2015 af 

Er resteren geen 
verplichtingen 

Gemeente 
Leiden 

Directievoering + Beleid  Contract loopt af 
bij beëindiging 
van Gevulei, 
verwachte datum
11-5-2016 

De verplichting tot het betalen 
van de uren voor de 
afwikkeling van de GR. 
Hiervoor is een reservering 
gevormd, zie hoofdstuk 3.   

Indaver  Verwerking grofvuil 
Kerntaak Afvalverwerking 

Contract loopt 
31-12-2015 af 

Er resteren geen 
verplichtingen 

Vliko Verwerking grofvuil 
Plustaak Het Warenhuis 

Contract loopt 
31-12-2015 af 

Er resteren geen 
verplichtingen 

 
 

Opvolging: 

Voor de vuilverwerkingsactiviteiten zullen de deelnemende gemeenten de benodigde dienstverlening 

onderbrengen binnen de nieuw op te starten activiteiten.  

Voor de nieuwe stichting Het Warenhuis zullen voor de betreffende diensten nieuwe contracten 

afgesloten moeten worden. De door de gemeenten aangestelde kwartiermaker is hierover momenteel in 

onderhandeling met verschillende marktpartijen.  
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2.3.2.2 Lopende contracten 

 
Betrokken 
wederpartij 

Dienstverlening Status 
overeenkomst 

Resterende verplichtingen 

Gemeente Leiden Huur van het pand t.b.v. 
exploitatie Het Warenhuis 

Contract loopt 31-12-
2015 af 

Er resteren geen 
verplichtingen 

Liander / Greenchoice Gas / Electra Contract loopt 31-12-
2015 af 

Er resteren geen 
verplichtingen 

Dunea Water Contract moet nog 
beëindigd worden. 

Doorlopend contract 

DZB Leiden Te werk stellen 
medewerkers bij  Het 
Warenhuis 

Contract loopt 31-12-
2015 af 

Er resteren geen 
verplichtingen 

KPN Telefoonabonnementen Contract moet nog 
beëindigd worden of 
worden overgesloten 
naar de nieuwe 
stichting. 

Doorlopend contract 

Atos en Infodation IT – Ondersteuning en 
softwarepakketten 

Contract moet nog 
beëindigd worden of 
worden overgesloten 
naar de nieuwe 
stichting. 

Doorlopend contract 

Centraal Beheer Verzekeringen Contracten vervallen 
per 1-1-2016 

Geen verdere verplichtingen 

Contract is verlopen, 
derhalve geen 
wederpartij 

Heftruck Contract is reeds 
afgelopen  

Geen verdere verplichtingen 

Overige kleine 
partijen 

Overige contracten Enkele kleine 
contracten, welke 
worden opgezegd per 
31-12-2015. 

Na afwikkeling geen verdere 
verplichtingen. 

 
Opvolging: 

Voor de vuilverwerkingsactiviteiten zullen de deelnemende gemeenten betreffende contracten (indien 

nog van toepassing) onderbrengen binnen de nieuw gekozen vorm van uitvoering van deze activiteit.  

Voor de activiteiten van Het Warenhuis maakt de door de gemeenten aangestelde kwartiermaker een 

plan waarin de toekomstige uitvoering van deze activiteiten is uitgewerkt en waarin wordt aangegeven 

welke behoeften er binnen de nieuwe stichting bestaan. Op basis van deze behoefte zal de 

kwartiermaker nieuwe contracten aangaan. Dit maakt verder geen onderdeel uit van dit liquidatieplan.  
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2.3.2.3 Overige 

 
Betrokken 
wederpartij 

Dienstverlening Status  Resterende verplichtingen  

Belastingdienst Loonbelasting nummer 
en BTW nummer 

Deze nummers 
vervallen bij 
opheffing van de 
Gevulei 

Er resteren geen 
verplichtingen. Momenteel 
wordt beoordeeld of deze 
nummers kunnen worden 
overgeschreven, om zo geen 
nieuwe nummers te hoeven 
aanvragen. 

ING Bankrekening en overige 
dienstverlening 

Rekeningen 
worden gesloten 
wanneer alle 
verplichtingen van 
de Gevulei zijn 
voldaan. 

De bankrekening en het 
contract met de bank zullen 
worden beëindigd na 
afwikkeling van de 
verplichtingen van de Gevulei. 
Dit betreft een taak van het 
Bestuur. Voor de nieuw op te 
richten stichting zullen nieuwe 
rekeningen en contracten bij 
de bank worden aangevraagd.

 
 

Opvolging: 

Voor de vuilverwerkingsactiviteiten zullen de deelnemende gemeenten betreffende contracten (indien 

nog van toepassing) onderbrengen binnen de nieuw gekozen vorm van uitvoering van deze activiteit.  

Voor de activiteiten van Het Warenhuis maakt de door de gemeenten aangestelde kwartiermaker een 

plan waarin de toekomstige uitvoering van deze activiteiten is uitgewerkt en waarin wordt aangegeven 

welke behoeften er binnen de nieuwe stichting bestaan.  Op basis van deze behoefte zal de 

kwartiermaker nieuwe contracten aangaan. Dit maakt verder geen onderdeel uit van dit liquidatieplan.  
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3 Financiële / bedrijfseconomische invalshoek 
 
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de financiële invalhoek van de beëindiging van de 

gemeenschappelijke regeling (GR) Gevulei. Deze beoordeling heeft plaats gevonden op basis de 

jaarrekening 2014 en de vastgestelde begroting over 2015. Er zal per deeltaak van de Gevulei een 

uiteenzetting worden gemaakt van de financiële afronding, om zo inzichtelijk te maken wat er resteert bij 

liquidatie en wat de uitkomsten zijn voor de deelnemende gemeenten.  

Hiertoe zal in de eerste paragraaf op basis van de jaarrekening 2014 een uiteenzetting worden gegeven 

van de te maken veronderstellingen en de verdeling over de drie deeltaken. Vervolgens zal per deeltaak 

een verloop van het vermogen worden opgesteld en zal tevens worden toegelicht hoe dit vermogen 

verdeeld zal gaan worden. Het hoofdstuk zal worden afgesloten met een samenvatting van de 

resultaatverwachting over 2015 en de mogelijke impact voor de deelnemende gemeenten.  

 

3.1 Verdeling op basis van jaarrekening 2014 
 
In het verkort ziet de balans van de Gevulei 31-12-2014 (o.b.v. gecontroleerde jaarrekening) er zo uit 

(bedragen in €): 

Activa  Passiva  
Investeringen Afvalverwerking (1) 0 Reserve Afvalverwerking (4) 355.000
  
Investeringen Het Warenhuis (1) 29.901 Reserve Het Warenhuis (4) 221.400
  
Investeringen Transliftcontainers (1) 0 Reserve Transliftcontainers (4) 26.554 
 
  Te betalen Afvalverwerking (2) 175.525
  
 
Vorderingen en overige activa (3) 2.573.729 Langlopend vreemd vermogen (3) 0 
 
Liquide middelen (3) 99.939 Overige schulden en passiva (3) 1.925.090 
Totaal Activa 2.703.569 Totaal Passiva 2.703.569 
 
1) Dit betreft de waarde van de activa welke jaareinde 2014 nog van de Gevulei is, uitgesplitst per 

deeltaak waar het ooit voor is aangeschaft. Bij beëindiging van de GR zal de verdeling van de activa 

plaatsvinden op basis van de verdeling naar deeltaak. Activa welke volledig is afgeschreven wordt 

om niet overgedragen aan de gemeenten waar het actief gestald is.  

2) Dit betreft het resultaat uit de Afvalverwerking 2014, wat conform het voorstel in de jaarrekening is 

verdeeld en uitbetaald aan de deelnemende gemeenten. Het resultaat uit Het Warenhuis 2014 is 

toegevoegd aan de reserve Het Warenhuis en voor de Transliftcontainers is er geen sprake van 

resultaat over 2014.  
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3) Na afwikkeling van deze posities, inclusief de uitbetaling van het resultaat Afvalverwerking 2014 (2), 

resteert er een positief saldo van €573.053 in de vorm van liquide middelen. Deze liquide middelen 

zullen, na mutaties als gevolg van de activiteiten in 2015 en verdeling van de investeringen, 

verdeeld worden op basis van de reserves-posities eind 2015.  

4) Dit betreft het eigen vermogen uitgesplitst per deeltaak, het resultaat 2014 van Het Warenhuis is 

aan de betreffende reserve toegevoegd. 

 
 

3.2 Uiteenzetting Kerntaak Afvalverwerking 
 
Voor de kerntaak Afvalverwerking geldt dat alle deelnemende gemeenten er voor kiezen dit op een 

andere manier dan middels de Gevulei te gaan voortzetten. Deze activiteiten in de vorm van de Gevulei 

zullen dus vervallen. De activiteiten worden daarom beëindigd en het vermogen dat resteert na 

beëindiging zal verdeeld worden over de deelnemende gemeenten.  

 

3.2.1 Positie 31-12-2015 
 
De financiële positie van de Kerntaak Afvalverwerking ziet er op basis van gegevens in de voorgaande 

paragraaf en verwachtingen zoals geformuleerd in de vastgestelde begroting 2015 als volgt uit 

(bedragen in €):  

 

Reserve jaarrekening 2014 355.000   

Begroot resultaat 2015* 72.000 +/+ 

Kosten financiële afwikkeling in 2016** 166.800 -/- 

Reserve 31-12-2015 260.200 

 

Activa behorende bij activiteit (eind 2015)  0 

 

* Dit betreft het verwachte resultaat 2015 op basis van de vastgestelde begroting. Afhankelijk van de 

ontwikkeling van het CPI zal het verwachte resultaat afwijken.  

** De kosten voor financiële afwikkeling zijn in de volgende deelparagraaf nader toegelicht. Deze kosten 

zullen in 2016 nog betaald moeten worden en worden daarom gereserveerd in de liquidatiebalans 

(paragraaf 3.5)  
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3.2.2 Kosten financiële afwikkeling 
 
De kosten voor financiële afwikkeling van de kerntaak Afvalverwerking zijn in onderstaande tabel 

uitgesplitst. 

 Omschrijving Bedrag

Garantietoelage voormalig personeel (A) lopende verplichting na 2015  € 120.000

Accountantskosten afronding jaarrekening 2015 € 2.500

Kosten directie (B) afronding jaarrekening 2015 € 4.850

Kosten administratie (C) afronding jaarrekening 2015 € 18.200

Kosten secretariaat (D) afronding jaarrekening 2015 € 2.250

Onvoorziene kosten afronding jaarrekening 2015 € 10.000

Bureaukosten/algemene kosten afronding jaarrekening 2015 € 5.000

Kosten archivering (E) afronding jaarrekening 2015 € 4.000

Totaal: € 166.800

 

Bovenstaande inschatting is een inschatting van de directie van de Gevulei inzake de te maken kosten 

na 2015 voor de afwikkeling van de kerntaak Afvalverwerking. De belangrijkste post hierin betreft een 

lopende verplichting voor de garantietoeslag van voormalig personeel van het Afvalverwerkingsbedrijf 

wat in het verleden is overgegaan naar de gemeente Leiden. Deze verplichting blijft bestaan tot deze 

personen uit dienst treden bij de gemeente Leiden of met pensioen gaan. De opgenomen verplichting 

betreft de reservering voor het maximale gebruik van deze regeling. Overige posten betreffen 

inschattingen op basis van ervaringen uit eerdere jaren.  

Het bedrag inzake de garantietoeslag zal na ontbinding van de gemeenschappelijke regeling worden 

overgedragen aan de gemeente Leiden. Eventuele baten, als gevolg van een vrijval van de reservering 

inzake de garantietoeslag, zullen door de gemeente Leiden worden verdeeld over de deelnemende 

gemeenten conform de verdeling van de reserve, zoals verderop in deze paragraaf beschreven. De 

overige kosten zullen binnen de Gevulei gereserveerd blijven en ook zodanig worden afgehandeld. 

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 en/of zal zijn. 

 

3.2.3 Verdeling restsaldo / vermogen 
 
De reserve Afvalverwerking die resteert na de financiële afwikkeling zal verdeeld worden conform de 

systematiek die jaarlijks is aangehouden bij de verdeling van het resultaat. Dit houdt in dat verdeling 

plaats vindt op basis van de gemiddelde aangeboden vuilhoeveelheden in de jaren 2014 en 2015. De 

kerncijfers die hiervoor gebruikt zijn, zijn afkomstig uit de jaarrekeningen van de betreffende jaren. Deze 

systematiek zou leiden tot onderstaande verdeling.  
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Gemeente % - verdeling € - verdeling

Gemeente Kaag en Braassem 6,00% € 15.612  

Gemeente Leiden 44,43% € 115.607 

Gemeente Leiderdorp 11,02% € 28.674 

Gemeente Oegstgeest 8,29% € 21.571 

Gemeente Teylingen 7,06% € 18.370  

Gemeente Voorschoten 9,84% € 25.604  

Gemeente Wassenaar   11,54% € 30.027  

Gemeente Zoeterwoude    1,82% € 4.735  

  100,00% € 260.200 
 

Verdeling op basis van het gemiddelde van aangeboden vuilhoeveelheden 2013 en 2014. 

Onder voorbehoud van afwijkingen van het resultaat 2015 ten opzichte van de begroting en berekening van de aangeboden 

vuilhoeveelheden in 2014 en 2015. 

 

3.2.4 Verdeling activa 
 
De activa, welke volledig zijn afgeschreven, worden om niet toegekend aan de gemeente waar deze op 

31 december 2015 gestald staan. Er zal geen financiële afrekening inzake deze activa plaatsvinden.  

 

3.3 Uiteenzetting Plustaak Het Warenhuis 
 
Voor de Plustaak Het Warenhuis geldt dat de activiteiten na beëindiging van de gemeenschappelijke 

regeling zullen worden voortgezet in een zelfstandige stichting. De activiteiten zullen, evenals het 

personeel en de activa aan deze, nog op te richten, stichting worden overgedragen. De gemeenten 

hebben een kwartiermaker aangesteld die dit proces moet begeleiden, dit is conform de notitie “Het 

Warenhuis 2016”. Momenteel zijn er vijf gemeenten die participeren in de activiteiten van het Warenhuis, 

waarvan er drie na verzelfstandiging betrokken zullen blijven (Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude). Deze 

gemeenten willen namelijk middels deelname in de Raad van Toezicht van de nieuwe stichting 

waarborgen dat de activiteiten conform voorgaande jaren worden voortgezet. In de concept statuten van 

de nieuwe stichting en het bijhorende raadsvoorstel is daarom opgenomen dat de gemeente Leiden één 

lid van de Raad zal aanwijzen en dat de gemeenten Leiderdorp en Zoeterwoude gezamenlijk een ander 

lid van de Raad zullen aanwijzen. Uiteindelijk kiezen deze twee leden samen het derde lid van de Raad 

van Toezicht voor de nieuwe stichting Het Warenhuis. 

 



21 
 

3.3.1 Positie 31-12-2015 
 
De financiële positie van de Plustaak Het Warenhuis ziet er op basis van gegevens in de voorgaande 

paragraaf 3.1 en de verwachtingen zoals geformuleerd in de vastgestelde begroting 2015 als volgt uit 

(bedragen in €):  

 

Reserve Plustaak Het Warenhuis jaarrekening 2014 221.400   

Prognose jaarresultaat 2015* 161.000 +/+ 

Kosten financiële afwikkeling in 2016** 763.700 -/- 

Reserve 31-12-2015 -/-381.300  

 

Activa behorende bij activiteit (eind 2015)  20.041 

 

* Dit betreft het verwachte resultaat 2015 op basis van de tussentijdse rapportage.    

** De kosten voor financiële afwikkeling zijn in de volgende deelparagraaf nader toegelicht. Deze kosten 

zullen in 2016 nog betaald moeten worden en worden daarom gereserveerd in de liquidatiebalans 

(paragraaf 3.5)   

 

3.3.2 Kosten financiële afwikkeling 
 
De kosten voor financiële afwikkeling van de Plustaak Het Warenhuis zijn in onderstaande tabel 

uitgesplitst. 

 Omschrijving Bedrag

Kosten sociaal plan lopende verplichting na 2015 € 480.000

WW-kosten voormalig personeel  lopende verplichting na 2015 € 248.000

Accountantskosten afronding jaarrekening 2015 € 2.500

Kosten directie  afronding jaarrekening 2015 € 4.850

Kosten administratie afronding jaarrekening 2015 € 12.350

Onvoorziene kosten afronding jaarrekening 2015 € 10.000

Bureaukosten/algemene kosten afronding jaarrekening 2015 € 5.000

Kosten archivering  afronding jaarrekening 2015 € 1.000

  Totaal:  € 763.700

 
Bovenstaande inschatting is een inschatting van de directie van de Gevulei inzake de te maken kosten 

na 2015 voor de afwikkeling van de Plustaak Het Warenhuis. De belangrijkste posten hierin betreffen de 

kosten voor het sociaal plan en de uitkeringen voormalig personeel. De kosten van het sociaal plan 

betreffen de meerkosten van het uitbetalen van de garantietoelagen tot aan de pensioengerechtigde 

leeftijd (67 jaar) aan de huidige vaste medewerkers van Het Warenhuis, ten opzichte van de situatie 

wanneer je conform de arbeidsvoorwaarden Kringloopbranche nieuwe medewerkers in dienst zou 
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nemen. Opgemerkt dient te worden dat deze meerkosten nu reeds gedekt worden vanuit de 

meerjarenexploitatiebegroting van de nieuwe Stichting. Overige posten betreffen inschattingen op basis 

van ervaringen uit eerdere jaren. De verplichtingen inzake het sociaal plan en de ww-kosten zullen 

worden overgedragen aan de nieuw op te richten stichting. Overige nog te betalen bedragen zullen 

binnen de Gevulei administratief beschikbaar blijven en ook op die manier worden afgehandeld. 

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

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

aansprakelijk is en/of zal zijn. De verdeelsleutel wordt hieronder weergegeven en is bepaald op basis 

van de vuilleveranties in de jaren 2012, 2013 en 2014.  

Gemeente % - verdeling

Gemeente Kaag en Braassem 5,25%

Gemeente Leiden 71,99%

Gemeente Leiderdorp 11,95%

Gemeente Oegstgeest 8,62%

Gemeente Zoeterwoude    2,19%

  100,00%
 

Verdeling op basis van het gemiddelde van aangeboden vuilhoeveelheden 2012, 2013 en 2014. 

 

3.3.3 Verdeling restsaldo / vermogen 
 
De reserve Plustaak Het Warenhuis die resteert na de financiële afwikkeling, zal per 1 januari 2016 

worden overgedragen aan de nieuw op te richten stichting, die zorg gaat dragen voor de activiteiten van 

Het Warenhuis. In de afgelopen jaren zijn verschillende vervangingsinvesteringen voor de 

kringloopwinkel uitgesteld en vanaf 2016 zal er weer geïnvesteerd moeten worden om de activiteiten op 

eenzelfde niveau voort te kunnen zetten. De overdracht van de reserve Plustaak Het Warenhuis zal als 

eigen vermogen aan de stichting worden toegekend en kan daarmee als weerstandvermogen voor de 

toekomst gezien worden. Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat het hier niet om startkapitaal gaat, maar om 

vermogen dat benodigd is om de activiteiten voort te kunnen zetten en te kunnen voldoen aan de 

doorlopende verplichtingen.  

Door uitvoering van het sociaal plan en het liquidatieplan ontstaat zeer waarschijnlijk een tekort in de 

reserve  Plustaak Het Warenhuis. Om aan de verplichtingen te kunnen voldoen besluit het Algemeen 

Bestuur Gevulei om het aandeel van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Kaag en Braassem, Oegstgeest 

en Zoeterwoude in de reserve Kerntaak Afvalverwerking te storten in de reserve Plustaak Het 

Warenhuis. 

Het Openbaar Lichaam Gevulei dekt daarmee de verplichtingen die voortvloeien uit het liquidatieplan 

(inclusief  sociaal plan) voor wat betreft het Warenhuis, onder voorwaarde dat de Stichting deze 

verplichtingen accepteert en verklaart geen toekomstige claims in de richting van de 5 gemeenten te 
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leggen. De afspraken hierover dienen tussen de Gevulei en Stichting Het Warenhuis te worden 

vastgelegd.  

 

3.3.4 Verdeling activa 
 
De activa, waarover in 2015 nog afgeschreven wordt, hebben op het moment van beëindiging van de 

gemeenschappelijke regeling een boekwaarde van €20.041. Betreffende activa zullen per 31 december 

2015 worden overgedragen aan de nieuwe stichting.  

3.4 Uiteenzetting Plustaak Transliftcontainers 
 
Voor de Plustaak Transliftcontainers geldt dat de activiteiten na beëindiging van de GR zullen worden 

beëindigd en dat de containers worden overgedragen aan de gemeenten die gebruik maken van de 

containers.  

 

3.4.1 Positie 31-12-2015 
 
De financiële positie van de Plustaak Transliftcontainers ziet er op basis van gegevens in de voorgaande 

paragraaf en verwachtingen zoals geformuleerd in de vastgestelde begroting 2015 als volgt uit.  

 

Reserve jaarrekening 2014 26.554   

Activa behorende bij activiteit (eind 2015) 0 -/-  

Inzet reserve t.b.v. groot onderhoud -26.554 

Begroot resultaat 2015* 0 +/+  

Reserve 31-12-2015 0 

Kosten financiële afwikkeling** 0 +/+ 

Benodigde financiële middelen voor afwikkeling 0 

 

* Het begrote resultaat is afkomstig uit de vastgestelde begroting 2015.   

** De kosten voor financiële afwikkeling zijn in de volgende deelparagraaf nader toegelicht.  

 

3.4.2 Kosten financiële afwikkeling 
 
Binnen de Plustaak Transliftcontainers betreft de financiële afwikkeling slechts het vaststellen dat de 

reserve op nihil loopt. 

 

3.4.3 Verdeling restsaldo / vermogen 
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In 2015 zijn er onderhoudskosten gemaakt betreffende de transliftcontainers om deze in gebruik te 

kunnen houden. Hiervoor wordt de volledige reserve verbruikt en hierdoor zal de reserve per 31 

december 2015 €0 bedragen. Er zal derhalve geen verdeling van de reserve plaatsvinden.  

3.4.4 Verdeling activa 
 
De transliftcontainers hebben per jaareinde 2015 geen boekwaarde meer en worden om niet aan de 

deelnemende gemeenten overgedragen. 

 

3.5 Liquidatiebalans 
 
Op basis van de uiteenzettingen in de voorgaande paragrafen, de gegevens in de jaarrekening 2014 en 

de begrote resultaten kan de onderstaande liquidatiebalans worden opgesteld (bedragen in €):  

Activa  Passiva  
Investeringen Afvalverwerking (1) 0 Reserve Afvalverwerking (4) 260.200
  
Investeringen Het Warenhuis (1) 20.041 Reserve Het Warenhuis (4) -/-381.300
  
Investeringen Transliftcontainers (1) 0 Reserve Transliftcontainers (4) 0 
 
  Te betalen Afvalverwerking (2) 0
  
  Te betalen kosten Afvalverwerking (5) 166.800 
  Te betalen kosten Het Warenhuis (5) 763.700 
 
Vorderingen en overige activa (3) A Langlopend vreemd vermogen (3) 0 
Liquide middelen (3) C Overige schulden en passiva (3) B 
Totaal Activa D Totaal Passiva D 
 

1) Dit betreft de waarde van de activa op 31 december 2015. De investeringen in Het Warenhuis zullen 

worden overgedragen aan de nieuw op te richten stichting. Activa welke volledig is afgeschreven 

wordt om niet overgedragen aan de gemeenten waar het actief gestald is.  

2) Dit betreft het resultaat uit de Afvalverwerking 2014, wat in 2015 is uitbetaald en hierdoor op 31 

december 2015 geen saldo meer heeft. 

3) Betreffende posities zijn afhankelijk van de kosten, opbrengsten, ontvangsten en betalingen 

gedurende 2015.  

4) Dit betreft het eigen vermogen uitgesplitst per deeltaak, waarbij het verwachte resultaat 2015 aan 

de betreffende reserves is toegevoegd. Inzake de liquidatiebalans is het resultaat over 2015 aan de 

reserve Afvalverwerking toegevoegd, minus de nog te betalen kosten voor 2016. Een mogelijk 

resultaat 2015 zal echter niet middels besluit worden toegevoegd, maar conform paragraaf 3.2 

worden verdeeld over de deelnemende gemeenten en zou dan moeten worden opgenomen onder 

2).  

5) Dit betreffen de nog te betalen bedragen inzake de financiële afwikkelingen van de deeltaken 

Afvalverwerking en Het Warenhuis. Voor de totstandkoming van de bedragen wordt naar 
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voorgaande paragrafen verwezen. Inzake de Transliftcontainers zal er geen financiële afwikkeling 

plaatsvinden. 

 

A) Het bedrag dat hier per 31 december 2015 zal zijn opgenomen bestaat uit de nog te ontvangen 

bedragen over 2015, welke in 2016 ontvangen zullen worden. De directie zal er zorg voor dragen 

dat betreffende positie per jaareinde zo laag mogelijk is, om zo snel mogelijk tot afwikkeling van de 

financiële verplichtingen van de gemeenschappelijke regeling te kunnen komen.  

B) Het bedrag dat hier per 31 december 2015 zal zijn opgenomen betreffen de nog te betalen 

bedragen over 2015, welke in 2016 betaald zullen worden. Hierin zijn niet de te betalen bedragen 

opgenomen die samenhangen met de financiële afwikkeling van de deeltaken van de Gevulei. 

Indien de stand van de liquide middelen dit toelaat zal de directie er naar streven het saldo B) per 

jaareinde te laten eindigen op nihil.  

C) Dit bedrag betreft het saldo van de liquide middelen op 31 december 2015 en is afhankelijk van de 

gedane betalingen, de ontvangsten gedurende het jaar en dus ook van de gemaakte kosten en 

opbrengsten. Het bedrag van de liquide middelen is daarmee het sluitstuk van de liquidatiebalans.  

D) Dit betreft een optelling van de totale balans, zowel debet als credit. Als gevolg van de ontbrekende 

gegevens kan de totaaltelling nog niet worden ingevuld.  

 

3.6 Resultaatverwachting 2015 
 
In deze paragraaf is per deeltaak van de Gevulei een uiteenzetting gegeven van de begrote en 

verwachte resultaten over 2015 op basis van de meest recente gegevens.  

 

3.6.1 Resultaatverwachting Kerntaak Afvalverwerking 
 
De tarieven inzake de Afvalverwerking die de gemeenten betalen aan Gevulei worden bepaald op basis 

het uiteindelijke tarief 2014 verhoogd met het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI) 2015, terwijl de 

afvalkosten op basis van werkelijke prijzen worden afgerekend. Aangezien het CPI gedurende 2015 (tot 

op heden) stabiel is gebleven is het de verwachting dat het resultaat op de Afvalverwerking in lijn zal 

liggen met of hoger dan de begroting. Het begrote resultaat van €72.000 is daarmee aan de voorzichtige 

kant, echter berekeningen in dit rapport zijn indicatief en afrekening met deelnemende gemeenten zal 

plaatsvinden op basis van het werkelijke resultaat.  

 

3.6.2 Resultaatverwachting Plustaak Het Warenhuis 
 
Het resultaat 2014 van de Plustaak Het Warenhuis is hoger uitgevallen dan vooraf was begroot 

(€203.900 om een begroot resultaat van €0) en het is de verwachting dat dit ook voor 2015 zal 

gebeuren. De vastgestelde begroting over 2015 laat een positief resultaat zien van €8.000, terwijl de 

tussentijdse rapportage een verwacht resultaat van € 161.000 laat zien. Het Warenhuis is daarmee een 
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sterk zelfvoorzienend onderdeel van de Gevulei geworden. In geval de resultaten hoger uitvallen dan 

vooraf begroot, zal ook het overige resultaat aan de nieuw op te richten stichting worden overgedragen, 

na beëindiging en dus met aftrek van de kosten van beëindiging van de Gemeenschappelijke Regeling. 

Met name met het oog op de toekomstige investeringen door de stichting, wordt het fundament voor het 

voortbestaan van Het Warenhuis daarmee dan verder geborgd. 
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3.6.3 Resultaatverwachting Plustaak Transliftcontainers 
 
In de vastgestelde begroting over 2015 is geschat dat er in 2015 voor €116.000 aan kosten gemaakt 

zullen worden voor het onderhoud van de transliftcontainers. De containers zijn hierdoor nog bruikbaar 

voor de gemeenten die de containers ontvangen na beëindiging van de gemeenschappelijke regeling. 

Het onderhoud van de containers vindt plaats in 2015 en hiervoor is €26.554 bekostigd middels de inzet 

van de reserve. De stand van de reserve komt daarmee eind 2015 op €0 uit.  

 

3.7 Financiële afwikkeling in 2016 
 
Artikel 9, derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt: Het bij een regeling ingestelde 

openbaar lichaam blijft na zijn ontbinding voortbestaan voor zover 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. 

 

3.8 Wijze van vereffening en opheffing 
 
De wijze van vereffening en het voorstel tot opheffing van GR de Gevulei dient door het Algemeen 

Bestuur van de Gevulei te worden bekrachtigd. Men dient tot een eensluidend besluit te komen zoals 

gesteld is in de GR, wanneer dit is gebeurd kan de GR worden opgeheven. 
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4 Planning besluitvorming 
 
In hoofdstuk 2 zijn de stappen van het opheffingsproces aan bod gekomen. Gezien de tijdsplanning is 

het van belang dat de besluitvorming op de juiste momenten en vooral tijdig plaatsvindt. In dit 

hoofdstuk wordt daartoe een tijdslijn van besluitvorming gepresenteerd teneinde te komen tot opheffing 

van de gemeenschappelijke regeling (GR) Gevulei. 

 
 
Het eerste onderdeel inzake de liquidatie Gevulei betreft de besluitvorming tot opheffing van de GR 

door de deelnemende gemeenten. Deze fase heeft reeds plaatsgevonden en alle deelnemende 

gemeenten hebben ingestemd met opheffing van de Gevulei.  

De vervolgstap in het proces van liquidatie betreft de vaststelling van het liquidatieplan door het 

Dagelijks Bestuur, waarna het plan ter doorgeleiding aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling wordt 

aangeboden. 

Ten slotte wordt de GR opgeheven in mei 2016, wanneer ook de jaarrekening 2015 wordt vastgesteld 

door het Algemeen Bestuur. Op dat moment dienen alle in hoofdstuk 3 beschreven stappen te zijn 

genomen en afgerond.  

 
 
De besluitvormingsmomenten zoals hierboven aangehaald, worden in de onderstaande tabel 

overzichtelijk weergegeven: 

 

9 september 2015  

Dagelijks Bestuursvergadering 

 Vaststelling sociaal plan door Dagelijks Bestuur 

 Bespreking concept liquidatieplan 

4 november 2015  

Dagelijks Bestuursvergadering 

 Vaststelling concept liquidatieplan door Dagelijks 

Bestuur 

18 november 2015  

Algemene bestuursvergadering 

 Kennisnemen van sociaal plan door Algemeen 

Bestuur 

 Vaststelling liquidatieplan door Algemeen Bestuur 

 Besluitvorming welke voortvloeit uit het 

liquidatieplan  

31 december 2015 

Beëindiging activiteiten Gevulei 

 Beëindiging activiteiten Gevulei 

 Overdracht activiteiten Het Warenhuis 

 Overdracht activa om niet aan deelnemende 

gemeenten 

1 januari 2016 

Start nieuwe stichting Het Warenhuis 

 Eerste dag activiteiten Het Warenhuis 

11 mei 2016 

Algemene bestuursvergadering 

 Vaststelling jaarrekening 2015 Gevulei 

 Ontbinding gemeenschappelijke regeling Gevulei 

 







































Beknopte	weergave	resultaten	Kringloopbedrijf	Het	Warenhuis	
tot	en	met	oktober	2015	 	 	 	 	 	 	 	

Verkoopresultaten tot en met oktober (excl. BTW)           

   

  2012  2013  2014  2015 

Winkelomzet  642.650  626.000  670.630  768.700 

Lunchroom  3.470  22.780  25.370  25.300 

’T Waere Thuys  6.380  28.920  29.980  25.100 

Totaal  652.500  677.700  725.980  819.100 

 

De winkelomzet is met ruim 14% gestegen. De omzet van de lunchroom blijft stabiel. 

De omzet van ’T Waere Thuys blijft iets achter. De totale omzet stijgt met bijna 13%. Deze 

omzetstijging is voornamelijk te danken aan het stijgende aantal (betalende) klanten. Het aantal 

betalende klanten tot en met oktober is circa 80.000, hetgeen een stijging betekent van ruim 17% 

ten opzichte van 2014. 

 

Opgehaalde kilo’s 

  2012  2013  2014  2015 

Goederen    575.920  808.850  906.700  997.500 

Wit‐ en bruingoed  664.950  962.940  1.020.285  1.011.500 

Totaal   1.240.870  1.771.790  1.926.985  2.009.000 

 

Het aantal opgehaalde/ingezamelde goederen stijgt ten opzichte van vorig jaar maar we zien wel een 

stabilisatie in de afgelopen drie maanden.   

 

Personele zaken 

Onderstaand een overzicht van de in‐en doorstroom van medewerkers tot en met oktober 

Instroom  Uitstroom 
Instroom vanuit:    Uitstroom naar:   

DZB  14  (Nieuwe)baan  2 

    Terug naar DZB  8 

    Overig  5 

Participatiecentrum  14  (Nieuwe) baan  2 

    Overig  12 

Vrijwilligers  39  (Nieuwe) baan  11 

    Overig  24 

Uitzendkrachten  5  (Nieuwe) baan  1 

    Overig  3 

Regulier  0  (Nieuwe) baan  1 

    Overig  1 

Totaal  71    66 

 

Tot en met oktober hebben 17 medewerkers een andere baan gevonden. Op dit moment zijn er in 

totaal 113 medewerkers werkzaam bij Het Warenhuis.  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
B E S L U I T         2015 – 002 
 
 
 
 
Het Algemeen Bestuur van het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam als bedoeld in de 
Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking voor Leiden en Omgeving 
 
 

OVERWEGENDE 
 
 
a. dat in 2012 door het Algemeen Bestuur besloten is de Gemeenschappelijke Regeling 

Gevulei per 1 januari 2016 te beëindigen; 
b. dat conform artikel 43 van de Gemeenschappelijke Regeling het Algemeen Bestuur de 

gevolgen regelt van de opheffing; 
c. dat het Dagelijks Bestuur van de GR heeft besloten tot het opstellen van een 

liquidatieplan. 
 
 

BESLUIT 
 
 
1. tot vaststelling van het Liquidatieplan Gevulei; 
2. tot overdracht van activa betreffende de Kerntaak Afvalverwerking aan de 

deelnemende gemeente waar het actief is gestald. Overdracht van de activa vindt om 
niet plaats; 

3. tot overdracht van activa betreffende de Plustaak Het Warenhuis aan de nieuw op te 
richten stichting Het Warenhuis voor voortzetting van de activiteiten. Overdracht van 
de activa vindt om niet plaats; 

4. tot overdracht van activa betreffende de Plustaak Transliftcontainers aan de 
deelnemende gemeenten die gebruik maken van de containers. Overdracht van de 
activa vindt om niet plaats;  

5. tot overdracht van het bedrag aan garantietoeslag op de Kerntaak afvalverwerking voor 
voormalig personeel aan de Gemeente Leiden. De gemeente Leiden zal vervolgens 
zorgdragen voor de afhandeling van deze toeslag. Eventuele baten en lasten vanuit 
deze toeslag zullen door de gemeente Leiden worden verrekend met de deelnemende 
gemeenten in de Kerntaak Afvalverwerking op basis van de verdeelsleutel zoals 
gehanteerd in het liquidatieplan Gevulei; 

6. het eventuele positieve resultaat 2015 op de Kerntaak Afvalverwerking toe te voegen 
aan de reserve Kerntaak Afvalverwerking; 

  



7a. de reserve Kerntaak Afvalverwerking, welke resteert na liquidatie, te verdelen conform 
de systematiek welke jaarlijks is aangehouden voor de resultaatverdeling van de 
Kerntaak. Dit houdt in dat verdeling plaatsvindt op basis van de gemiddelde aangeboden 
vuilhoeveelheden in de jaren 2014 en 2015; 

7b. dat de gemeenten Wassenaar, Teylingen en Voorschoten hun aandeel in de verdeling 
van de reserve Kerntaak Afvalverwerking geldelijk krijgen uitgekeerd; 

7c. dat het aandeel van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Kaag en Braassem, Oegstgeest 
en Zoeterwoude in de verdeling van de reserve Kerntaak Afvalverwerking wordt gestort 
in de reserve Plustaak Het Warenhuis; 

7d. dat het Openbaar Lichaam Gevulei de verplichtingen dekt die voortvloeien uit het 
liquidatieplan (inclusief sociaal plan) voor wat betreft het Warenhuis door overdracht van 
de reserve Plustaak Het Warenhuis aan de nieuw op te richten Stichting Het Warenhuis, 
onder voorwaarde dat de Stichting deze verplichtingen accepteert en verklaart geen 
toekomstige claims in de richting van de 5 gemeenten te leggen; 

8. de reserve Plustaak Transliftcontainers, welke resteert na liquidatie, te verdelen conform 
de systematiek welke jaarlijks is aangehouden voor de resultaatverdeling van de 
Kerntaak. Dit houdt in dat verdeling plaatsvindt op basis van de gemiddelde aangeboden 
vuilhoeveelheden in de jaren 2014 en 2015; 

9. de directeur Gevulei aan te wijzen als vereffenaar van het openbaar lichaam Gevulei. 
 
 
De voorzitter,       De waarnemend secretaris, 
F. de Wit       J. Wessendorp  
 
 
 
 
Aldus besloten d.d. 18 november 2015 
 



 

 

 

 

 

 

 

Periodieke rapportage 1 januari – 30 juni 2015 
  
‐ kerntaak afvalverwerking Gevulei 
‐ plustaak kringloopbedrijf Het Warenhuis  
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Kerntaak afvalverwerking Gevulei 
 
Algemeen 
Door  het  algemeen  bestuur  van  de  Gevulei  is  op  9  mei  2012  besloten  om  per  1  januari  2016  de 
Gemeenschappelijke Regeling op te heffen. 
 
De rapportage is gebaseerd op de reguliere bedrijfsvoering. De resultaten voortvloeiend uit de beëindiging van 
de gemeenschappelijke regeling zijn buiten beschouwing gelaten. 
 
Prognose jaarresultaat  
Het financiële overzicht  laat de prognose zien van het  jaarresultaat voor het  jaar 2015. De prognose  laat een 
positief resultaat zien op de kerntaak afvalverwerking. Deze prognose is gebaseerd op de realisatie tot en met 
juni 2015, aangevuld met de informatie tot heden. In de  toelichting wordt een verklaring gegeven van de grote 
afwijkingen  van de  verwachte  jaarcijfers 2015  ten opzichte  van de begroting. Het uiteindelijke  resultaat  zal 
mede onderhevig zijn aan de liquidatie‐ en ontvlechtingskosten van de beëindiging van de GR Gevulei aan het 
einde van het boekjaar 2015.  
 
 

    
rekening 
2014 

begroting 
2015 

rekening jan 
t/m juni 

totaal jaar 
extrapolatie 

 UITGAVEN:    
‐ personeel  personeel gedetacheerd 9.500 7.000                      0  9.500

       
‐ bedrijf  verwerking van vuil 8.648.915 8.694.000  4.265.835  8.531.670

  afvalstoffenheffing   388.395  776.800
   projecten  30.000  7.633  30.000
       

‐ algemeen  bureaukosten  966 3.000  573  3.000
   extern advies         1.285   5.000                      0  5.000
   accountantskosten 6.525 10.000                      0  10.000
   algemene kosten 1.131 2.000  874  2.000
   directie‐/administratiekosten 81.657 140.000                      0  140.000
  Overige bijzondere kosten 666                       0 
     

Totaal: 9.758.254 8.891.000  4.663.310  9.507.970
       
INKOMSTEN:      

‐ divers  ontvangen rente 3.870 17  35
   overige opbrengsten 822   0
   doorbelasting restvuil incl.  8.101.310 8.133.000  4.105.618  8.211.236
  afvalstoffenheffing   388.395  776.800
   doorbelasting grofvuil 754.816 830.000  368.593  737.186
   doorbelasting GFT  
   vergoeding dure tonnen restvuil 65.352    
   gft niet te composteren  
   vergoeding groenafval  

   
Totaal:   8.926.170 8.963.000  4.862.623  9.725.257

 
       

RESULTAAT:  175.525 72.000  199.313  217.287
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Toelichting halfjaarlijkse cijfers kerntaak afvalverwerking Gevulei 
 
Uitgaven: 
 
Verwerking van vuil. 
Vanaf 2009 was er jaarlijks een daling van de te verwerken tonnages huishoudelijk afval. In 2014 was deze 
ontwikkeling aan het afvlakken. In het  eerste halfjaar van 2015 zet deze afvlakking door. 
De te verwerken tonnages voor 2015 wijken voor restafval nauwelijks af van de begroting. De verwachte 
tonnages 2015 voor grofvuil zijn lager dan begroot. Bij het opstellen van de begroting worden de kosten 
geraamd op basis van de opgave door gemeenten van te verwerken tonnages. De gemeenten ramen de 
tonnages over het algemeen ruim om achteraf niet geconfronteerd te worden met extra kosten.  
Per saldo zijn de verwachte kosten voor 2015 hoger dan begroot. De verklaring hiervoor is primair de door het 
rijk ingevoerde verbrandingsbelasting. 
 
Afvalstoffenheffing. 
Per 1 januari 2015 is de wet Afvalstoffenheffing van toepassing. Op het aangeboden afval wordt € 13,00 per 
ton belasting in rekening gebracht.  
Voor het grof huishoudelijk afval geldt een toeslag van € 7,50 per ton, omdat een aanzienlijk percentage van 
het grof huishoudelijk afval niet recyclebaar afval bevat en ter verbranding wordt afgevoerd. De lasten hiervan 
zijn niet in de begroting 2015 opgenomen. De belasting wordt direct aan de deelnemende gemeenten 
doorbelast. 
 
Inkomsten: 
De kosten voor verwerking van het huishoudelijk afval worden doorbelast aan de deelnemende gemeenten. De 
te verwerken tonnages afval zijn lager dan begroot, wat zou moeten resulteren in minder kosten en derhalve 
ook minder inkomsten. Maar aangezien in het opstellen van de begroting geen rekening is gehouden met de 
doorbelasting van de verbrandingsbelasting zijn, net als de kosten, de inkomsten hoger dan begroot. 
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Plustaak kringloopbedrijf Het Warenhuis 
 
Algemeen 
Per 1  januari 2016  zullen de activiteiten  van Het Warenhuis worden voortgezet  in een nieuw op  te  richten 
stichting Het Warenhuis. De colleges van de gemeenten Leiderdorp, Leiden en Zoeterwoude hebben hiertoe 
besloten. Naast de afwikkeling van de Gemeenschappelijke Regeling wordt momenteel hard gewerkt aan een 
soepele overgang. De medewerkers van Het Warenhuis krijgen daarbij nadrukkelijk de aandacht. 

Financiën  

Het  financiële  overzicht  laat  de  prognose  zien  van  het  jaarresultaat  voor  het  jaar  2015.  Deze  prognose  is 
gebaseerd op de realisatie tot en met juni 2015, aangevuld met de informatie tot heden.  
Op  basis  van  de  cijfers  blijkt  dat  de  prognose  een  positief    resultaat  van  circa  €  161.000  laat  zien.  In  de  
toelichting wordt  een  verklaring  gegeven  van  de  grote  afwijkingen  van  de  verwachte  jaarcijfers  2015  ten 
opzichte van de begroting. 
 
 

    
rekening 
2014 

begroting 
2015 

rekening jan 
t/m juni 

totaal jaar 
extrapolatie 

UITGAVEN:   
‐ personeel  loonkosten eigen personeel 576.188 570.000  93.795 400.000

   voormalig personeel           7.830 30.000  12.686 35.000
   personeel van derden WSW 227.766 225.000  100.000 200.000
   pers. gedetacheerden/uitz.kracht. 4.668 5.000  50.051 135.000
   overige personeelskosten 20.199 20.000  11.050 25.000
   arbokosten  2.000  0 2.000

     
‐ huisvesting  huur pand  167.604 159.000  77.590 164.000

   onderhoud gebouw, schoonmaak 12.039 15.000  9.515 15.000
   energie  39.584 50.000  12.265 35.000
     

‐ organisatie  telefoonkosten  6.118 5.000  1.863 5.000
   kapitaallasten  22.268 11.000                       0 11.000
   transportkosten  35.796 46.000  16.489 46.000
   gereedschap/dienstkleding 3.432 5.000  1.184 5.000
   zakelijke lasten  6.914 6.000  5.860 6.000
   verzekeringspremies 7.910 7.000  6.889 7.000
   accountantskosten 3.000 3.000  0 3.000
   klein inventaris  318 3.000  2.764 3.000
   afvoer grofvuil  56.950 50.000  33.882 68.000
   fietsen handhaving (inkoop) 32.936 40.000  4.279 35.000
  Inkopen food personeelskantine 16.367 18.000  7.873 18.000
  Inkopen food lunchroom 18.415 20.000  7.478 20.000
   publiciteit  5.093 3.000  4.135 5.000
  algemene kosten/bureaukosten 30.148           40.000              19.958             40.000
   kosten directie en administratie 61.410 65.000                       0 65.000
   onvoorziene kosten 0 5.000                       0 5.000
     

   

Totaal:  1.373.960 1.403.000  479.606 1.353.000
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rekening 
2014 

begroting 
2015 

rekening 
jan t/m 
juni 

totaal jaar 
extrapolatie 

INKOMSTEN:      
‐ vergoedingen  loonkostenverg. id‐banen 28.412 0  0 0

   loonkostenverg.beheer fietsen 100.000 100.000  50.000 100.000
   overige opbrengsten  
   verhuur ruimten aan derden  

‐ omzet  winkelomzet (totaal)   855.416 800.000  450.757 875.000
  (*) specificatie winkelomzet  
  € 802.000  winkel Barentsstraat  
  € 012.000  onderdelen balie  
  € 033.000  Waere Thuys  
  € 028.000 lunchroom  
  personeelskantine 12.060 20.000  5.643 11.500

‐ overige  ontvangen rente 148 3.000  0 0
   opbrengst Wecycle 94.625 100.000  43.167 86.500
   verkoop restmaterialen 22.800 25.000  15.700 31.500
   inzamelvergoeding gemeenten 364.223 300.000  186.011 365.000
   overige opbrengsten 43.344 45.000         9.583 25.500
   opstartkosten subsidie 0  0 0
   overige inkomsten personeel 45.406 7.000  7.220 7.500
   verhuur ruimten aan derden 1.536 1.000  768 1.500
   doorberekende kosten aan derden 9.890 10.000  0 10.000
        

Totaal: 1.577.860 1.411.000  768.849 1.514.000

     

     

   RESULTAAT:  203.900 8.000  289.243 161.000

 
 
Toelichting halfjaarlijkse cijfers plustaak Kringloopbedrijf Het Warenhuis 
De posten met een verwachte grote afwijking ten opzichte van de begroting worden hieronder toegelicht. 
 
Uitgaven: 
 
Loonkosten eigen personeel 
De loonkosten eigen personeel zijn in het jaar 2015 naar verwachting € 170.000 lager ten opzichte van zowel  
de begroting als ten opzichte van de rekening 2014. De verklaring hiervoor is dat personeel dat weggaat in 
beginsel niet wordt vervangen door vast personeel.   
 
Personeel van derden WSW  
Per 1 januari is er met de DZB een nieuw contract gesloten waardoor de kosten voor 2015 € 25.000 lager zijn 
dan begroot. 
 
Gedetacheerden / uitzendkrachten 
Naar verwachting zullen de kosten van inhuur € 130.000 hoger zijn dan begroot. De inhuur is noodzakelijk om 
de werkzaamheden van uittredend personeel op  te vangen, zodat de bedrijfscontinuïteit van het Warenhuis 
gewaarborgd blijft. 
 
Energie 
Door  het  afsluiten  van  een  nieuw  contract met  een  andere  energieleverancier wordt  een  besparing  op  de 
elektra gerealiseerd. 
 
Afvoer grofvuil  
Er worden meer goederen opgehaald, waarvan een deel niet verkoopbaar  is en moet worden afgevoerd. Dit 
veroorzaakt hogere kosten. Daarnaast wordt de overschrijding verklaard doordat op de afvoer van het grofvuil 
een verbrandingsbelasting wordt doorberekend vanuit de contractpartner voor niet recyclebaar materiaal. Dat 
levert  een verwachte overschrijding op ten opzichte van de begroting van € 18.000.   
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Inkomsten: 
 
Winkelomzet 
De stijgende lijn die in de tweede helft van 2014 is ingezet zet zich positief door. 
 
Opbrengst Wecycle 
Door een stijging van de verkoop van wit‐ en bruingoed is minder afgevoerd naar Wecycle. 
 
Verkoop restmaterialen. 
De  verwachte  inkomsten  zijn hoger dan  geraamd omdat de  afvoer  van  verkoopbaar  restmateriaal  (ijzer  en 
papier) is gestegen. 
 
Inzamelvergoeding gemeenten  
Het volume opgehaalde huisraad is hoger dan begroot maar stabiel ten opzichte van het resultaat 2014. 
 
Overige opbrengsten 
De verwachte realisatie is lager dan begroot omdat de verkoop van fietsen aan derden lager is. 
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