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Bijgaand zend ik u de concept begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking 

voor Leiden en omgeving (Gevulei), jaar 2014. Deze begroting is vastgesteld in de vergadering 

van het Algemeen Bestuur d.d. 8 mei 2013. 

Resultaat 
Op de Gevulei kerntaak vuilverwerking (8 gemeenten) laat de concept begroting 2014 een 
geprognosticeerd voordelig resultaat zien van € 38.688,-. De tarieven voor de verwerking van 
het huishoudelijk afval en het restafval zijn geïndexeerd overeenkomstig de doorberekening van 
de vuilverwerker Indaver. Overigens wordt het GFT-afval niet meer via de Gevulei verwerkt. Op 
de kerntaak zijn verder geen bijzonderheden te melden. 

Voor de plustaak kringloopbedrijf Het Warenhuis (5 deelnemende gemeenten) laat de concept 
begroting 2014 een budgettair neutraal resultaat zien. Dit resultaat is hoofdzakelijk te verklaren 
door fors te bezuinigen op de personeelskosten. Met het ingezette beleid nemen de kosten op 
de post personeel significant en structureel af. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd 
aan het concreet invulling geven aan de bezuinigingsopgave, zonder dat dit ten koste gaat van 
de doelstellingen van Het Warenhuis, te weten; sociale werkgelegenheid creëren voor mensen 
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en het stimuleren van hergebruik van goederen. 

Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 
De afspraken die gemaakt zijn in het WGR gebied Hollands Midden met betrekking tot de 

financiële kaderstelling van (alle) gemeenschappelijke regelingen zijn ook van toepassing op de 

GR Gevulei. 
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De taakstelling (zgn. "Strijk-norm") bedraagt een bezuiniging op de beïnvloedbare kosten van 

10% structureel ten opzichte van het jaar 2010. Een groot deel van de uitgaven van de Gevulei 

liggen vast vanwege langdurige contractuele afspraken met de afvalverwerker over de kosten 

van de verwerking van het afval. Een groot gedeelte van de Gevulei uitgaven zijn dus niet 

beïnvloedbaar. In de concept begroting 2014 is de bezuinigingstaakstelling op de beïnvloedbare 

kosten voor de kerntaak uitgekomen op 22,8 % en voor de plustaak Het Warenhuis op 13,25 %. 

Reactie 
Conform Artikel 33 van de Gemeenschappelijke Regeling kunt u gedurende een periode van 6 

weken uw bevindingen op de concept begroting kenbaar maken. Ik verzoek u uiterlijk 27 juni 
2013 te reageren. Daarbij dient aangetekend te worden dat deze planning op basis van de 

toezichtbepalingen van de Provincie Zuid-Holland is gebaseerd op indiening van de 

vastgestelde begroting vóór 15 juli 2013. In de planning van de Gevulei wordt de definitieve 

begroting 2014 vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 juli 2013. 

Met vriendelijke groet, 

qu 
drs. F.H. (Frans) Pot MBA 
secretaris 

Bijlagen: 

- Concept begroting 2014 

- Besluit Algemeen Bestuur Gevulei 2013 - 002 
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CONCEPT Begroting 2014 





V O O R W O O R D 

De begroting 2014 laat zien dat de afbouw van de Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking Leiden en 

omstreken (hierna: Gevulei) is begonnen. Op de kerntaak afvalverwerking worden nog slechts twee stromen 

via de Gevulei verwerkt; grof huishoudelijk afval en het restafval. Voor GFT-afval geldt dat deze stroom per 31 

december 2013 niet meer via de Gevulei verwerkt wordt . 

Verder is 2014 het jaar van de waarheid voor Kringloopbedrijf Het Warenhuis. Het zal voor het eerst volledig 

financieel zelfstandig gaan opereren, zonder afhankelijk te zijn van gemeentelijke subsidie. De vergoeding op 

de In- en Doorstroombanen is to t nihil afgebouwd. 

Toch ligt hier voor u een begroting waar vanuit het management en het bestuur het volste vertrouwen 

aanwezig is in het realiseren van een mooi resultaat, een positief resultaat. Het ingezette beleid van de 

afgelopen jaren, waarbij fors is ingezet op kostenreductie en initiatieven ontplooien die bijdragen aan het 

vergroten van de inkomsten, heeft ertoe geleid dat Het Warenhuis zich heeft ontwikkeld tot een 

professioneel detailhandelsbedrijf in dienst van mens en milieu. Het Warenhuis biedt werkgelegenheid voor 

mensen met een grote afstand to t de arbeidsmarkt en draagt daarnaast bij aan hergebruik van goederen en 

zij doet dit kostendekkend. De deelnemende gemeenten aan Het Warenhuis hebben een bedrijf om trots op 

te zijn. Dat geeft vertrouwen in de toekomst. 

Frank de Wit , 

voorzitter Gevulei 
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1 Algemeen, begroting GEVULEI 2014 

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording is de begroting 2014 van de gemeenschappelijke regeling 

vuilverwerking Leiden e.o. (hierna GEVULEI) basis van de programmabegroting en productramingen op

gesteld. De GEVULEI kent 2 programma's: 

• P r o g r a m m a l | 

'Verwerken van afval, in bijzonder rest-, grofvuil en de Transliftcontainers' 

Dit programma kent een 2-tal productramingen, te weten de (kerntaak) de activiteiten met 

betrekking to t restafval en grof huishoudelijk afval en daarnaast de transliftcontainers. 

• P r o g r a m m a 2| 

'Bevordering hergebruik goederen door middel van het kringloopbedrijf en recycling' 

Onder programma 2 valt de bevordering van het hergebruik goederen via het kringloopbedrijf 'Het 

Warenhuis' (plustaak). 

1.1 verkorte toelichting Programma 1 - 'verwerken afval' 

• doelstel l ing P r o g r a m m a 1 

Doelstelling van dit programma is het op doelmatige en milieu hygiënische wijze (doen) verwijderen van huis

houdelijke afvalstoffen. Daartoe zijn langlopende contracten afgesloten voor de overslag, het transport en de 

be- en verwerking van restafval en grof huishoudelijk afval. De verwerkingskosten worden doorberekend aan 

de (8) participerende gemeenten binnen de GEVULEI. 

Toekomst GEVULEI 

De langlopende afvalverwerkingscontracten met Indaver (voorheen Delta Milieu b.v.) zijn aflopend. Om die redenen 
heeft het Algemeen Bestuur van de GEVULEI besloten (9 mei 2012) om de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 
2016 op te heffen. Gelijktijdig heeft zij de directie GEVULEI de opdracht verstrekt om zorg te dragen voor de afwikkeling 
van de regeling, in overleg met deelnemende gemeenten, per 1 januari 2016 en vóór 1 januari 2014 besluitvorming aan 
het bestuur voor leggen m.b.t. het voortbestaan en positionering van het kringloopbedrijf 'Het Warenhuis' (plustaak, zie 
Programma 2). 

• c i j fermatige o n d e r b o u w i n g P r o g r a m m a 1 

In tabel 1 zijn -gecomprimeerd- de lasten en baten weergegeven van de kerntaak GEVULEI, te onderscheiden 

in het verwerken van afval (restafval, grofvuil) en de transliftcontainers. Voor de onderbouwing van de 

begroting 2014 is de begroting 2013 en de (concept) jaarrekening 2012 gehanteerd. 

Tabel 1 - f i n a n c i ë n P I Begroting 2014 Begroting 2013 concept Rekening 2012 

Lasten verwerken afval 
personeel 7.000 14.227 7.000 
afvalcontracten 9.063.377 10.219.572 9.603.196 
bedri j fsvoering 174.500 177.550 151.862 

9.244.877 10.411.349 9.762.058 
Baten verwerken afval 
verrekeningen 9.283.565 10.462.038 9.838.245 

resulaat (A) 38.688 50.689 76.187 

Lasten transliftcontainers 
bedri j fsvoering 172.735 180.757 166.612 
Baten transliftcontainers 
verrekeningen 172.735 180.757 166.612 

resulaat (B) 0 0 0 

resultaat Programma 1 (A+B) 38.688 50.689 76.187 
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1.2 verkorte toelichting Programma 2 - 'Het Warenhuis' 
• doelstel l ing P r o g r a m m a 2 

Doelstelling van programma 2 is via het kringloopbedrijf 'Het Warenhuis' het realiseren van product- en 

materiaalhergebruik én het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een grote afstand tot de arbeids

markt. Tevens wordt in dit programma de voor de deelnemende gemeenten wettel i jk verplichte gescheiden 

inzameling van wi t - en bruingoed verzorgd. In deze plustaak participeren 5 van de 8 GEVULEI-gemeenten. Het 

programma wordt uitgevoerd voor rekening en risico van deze deelnemende gemeenten. In die context dient 

het bedrijf kostendekkend te zijn in haar exploitatie. 

Afbouwend ID- subsidie 

Op 10 maart 2011 heeft de gemeenteraad van Leiden de nota 'Bevordering van arbeidsparticipatie in een tijd van 
bezuinigingen, Beleidsvisie Participatie 2011 - 2014' vastgesteld. In deze nota wordt uiteengezet hoe de komende jaren 
het Participatiebudget van £ 21 miljoen naar €4,5 miljoen zal worden afgebouwd. Direct gevolg is dat het kringloop
bedrijf per jaar substantieel minder ID- subsidies ontvangt, afbouwend tot géén in het jaar 2014. Dit genomen besluit 
heeft niet alleen grote consequenties voor de werkgelegenheid binnen Het Warenhuis, maar heeft óók grote 
consequenties voor de algehele bedrijfsvoering. 

• c i j fermatige o n d e r b o u w i n g P r o g r a m m a 2 

In tabel 2 zijn -gecomprimeerd- de lasten en baten weergegeven van de plustaak van de GEVULEI, het kring

loopbedrijf. Ook hier is voor de onderbouwing van de begroting 2014 onder meer gekeken naar de begroting 

van 2013 en de (concept) jaarrekening 2012. 

Tabel 2 - f inanciën P2 Begroti ng 2014 Begroting 2013 concept Rekening 2012 

Lasten 'Het Warenhuis' 
personeel 395.000 980.991 1.038.250 

huisvesting 210.000 225.000 172.141 

bedri j fsvoering 290.268 328.552 413.050 

1. 395.268 1.534.543 1.623.441 

Baten 'Het Warenhuis' 
winkelomzet en verrekeningen 1. 395.268 1.534.543 1.514.919 

resultaat Programma 2 0 0 -108.552 
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2 Relevante (financiële) paragrafen 

• paragraaf weerstandvermogen 

In mei 2007 is de nota weerstandsvermogen vastgesteld. Hierin werd het weerstandsvermogen gedefinieerd 

als zijnde de relatie tussen enerzijds de weerstandscapaciteit en anderzijds de risico's. Het 

weerstandsvermogen is de mate waarin deze gemeenschappelijke regeling in staat is om mogelijke 

tegenvallers op te vangen zonder dat dit onmiddell i jke invloed heeft op het beleid. Het gaat hierbij om de 

verhouding tussen weerstands-capaciteit en de aanwezige risico's. De weerstandscapaciteit is de beschikbare 

financiële ruimte die zonder ingrijpende beleidswijziging beschikbaar is. De weerstandscapaciteit binnen de 

GEVULEI bestaat uit de optell ing van de algemene reserve en het positief resultaat na resultaatbestemming 

van de GEVULEI. 

Uitgaande van de (concept) jaarrekening 2012 is de weerstandscapaciteit een bedrag van € 355.000 zijnde de 

hoogte van de algemene reserve van de GEVULEI. Er is daarnaast geen reserve ten behoeve van risico's inzake 

exploitatielasten van het kringloopbedrijf. Na bestemming van het rekeningresultaat van 2012 is deze reserve 

tot nihil teruggebracht. Tot slot bestaat er nog een bijzondere reserve inzake de afzetbare Translift containers 

van € 26.554,-. 

• paragraaf verbonden partijen 

De GEVULEI heeft voor de kerntaak 8 deelnemende gemeenten als verbonden parti jen. Voor de plustaak zijn 

het 5 deelnemende gemeenten. Het bestuur van de GEVULEI wordt gevormd door 2 afgevaardigden per 

deelnemende GEVULEI-gemeente. De verbonden partijen zijn de gemeenten Kaag en Braassem, Leiden, 

Leiderdorp, Oegstgeest, Teylingen (Warmond, Sassenheim), Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude. Bij 

een negatief resultaat voor de kerntaak dienen alle partijen gezamenlijk het tekort aan te zuiveren. Voor de 

plustaak geldt dit alleen voor de aan de plustaak deelnemende gemeenten. 

• financieringsparagraaf 

De kaders voor de treasuryfunctie zijn geformuleerd in het treasurystatuut dat door het Algemeen Bestuur is 

vastgesteld (februari 2010). 

- renter is ico 's 

Onder renterisico's word t verstaan het gevaar van ongewenste veranderingen van de (financiële) resultaten 

van de GEVULEI door rentewijzigingen. In de Wet Fido zijn ter beperking van de renterisico's twee normen 

bepaald waaraan publieke organisaties moeten voldoen. 

- renter is ico n o r m 

De renterisico norm is vastgesteld 20% van het begrotingstotaal. Op die manier wordt het bedrag berekend 

waarover de GEVULEI maximaal een renterisico mag lopen. De GEVULEI heeft één langlopende lening bij de 

BNG voor de aanschaf van 90 Transliftcontainers. 

- kasgeldl imiet 

Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage voor kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,2% en de kasgeld

limiet komt daarmee op € 1.006.000,-, het bedrag dat de GEVULEI gemiddeld aan korte schuld mag hebben. 

- renteresultaat 

Bij de vaststelling van het treasurystatuut is besloten om de renteopbrengsten in enig jaar te verdelen op 

basis van de gerealiseerde omzet van de kerntaak en plustaak in het betreffende boekjaar. Dit omdat alle 

betalingen voor de GEVULEI (kerntaak en plustaak) van één bankrekeningnummer van de BNG gaan en de 

inkomsten van de plustaak op een ander bankrekeningnummer van de ING terecht komen. Ter verbetering 

van het renteresultaat zijn de overtollige l iquiditeiten in 2011 op een spaarrekening van de ING gezet, waarbij 

een onderscheid is gemaakt tussen de kerntaak en de plustaak. Deze werkwijze zal in de toekomst worden 

voortgezet. 
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• paragraaf kapitaalgoederen 

De GEVULEI beschikt over Transliftcontainers die gebruikt worden voor de inzameling van restafval en GFT. De 

kosten hiervoor worden volledig doorbelast aan de betreffende gemeenten. In 2006 zijn er 90 translift

containers aangeschaft. In de loop der jaren zijn enkele transliftcontainers verkocht aan participerende 

gemeenten. De resterende transliftcontainers zijn eind 2014 afgeschreven. Verder geldt voor alle kapitaal 

goederen dat de kapitaallasten en onderhoudskosten geraamd zijn in de (meerjaren) begroting 2014. 

• paragraaf bedrijfsvoering 

- ve r reken ingen 

De verrekeningen aan de deelnemende gemeenten geschiedt op basis van daadwerkelijk aangeleverde hoe

veelheden afval. Tevens worden inzake de vuilverwerking opgaven ontvangen door de vuilverwerkers van de 

tonnage aangeboden vuil ter verwerking. Deze zijn mede basis om te komen to t afrekening van de 

daadwerkelijke verwerkte hoeveelheden. Hiernaast wordt aan het eind van het jaar het daadwerkelijk voor 

het jaar geldende vuilverwerkingstarief bepaald en in een slotafrekening met de GEVULEI verrekend. Dit 

wordt verrekend in het resultaat, welke op basis van de door de respectievelijke gemeenten aangeboden 

hoeveelheid te verwerken vuil, via de verdelingsmatrix weer aan de betrokken gemeenten wordt uitbetaald 

bij een positief resultaat, of indien noodzakelijk gereserveerd kan worden voor een specifieke bestemming. Bij 

een negatief resultaat moet door de gemeenten bijbetaald worden op basis van dezelfde vuilhoeveelheden 

dan wel kan het negatieve resultaat verrekend worden met de (algemene) reserve. 

- f inanciee l kader (Str i jknorm) 

De gemeenschappelijke regelingen hebben in 2011 een bezuinigingstaakstelling opgelegd gekregen op de 

beïnvloedbare kosten. De taakstelling voor 2013 was 10 % structureel ten opzicht van 2010. De 

bezuinigingstaakstelling voor 2014 van 1,54 % is gelijk aan de indexbegroting van 2014. Hierdoor is de 

aanpassing ten opzichte van 2013 nihil voor de beïnvloedbare uitgaven. 

De beïnvloedbare kosten van de Kerntaak: personeelskosten, projecten en algemene kosten; waren in 2010 € 

313.168 en in 2014 € 241.500. De geraamde bezuinigingstaakstelling is hier 22,8 % ten opzichte van het jaar 

2010. 

De beïnvloedbare kosten van de Plustaak: personeelskosten, huisvestingskosten, organisatiekosten; waren in 

2010 € 1.608.435 en in 2014 € 1.395.268. De geraamde bezuinigingstaakstelling is hier 13,25% ten opzichte 

van het jaar 2010. 

Geconcludeerd kan worden dat de gemeenschappelijke regeling GEVULEI voldoet aan de "Str i jknorm". 

- bedr i j fsvoer ing 

De GEVULEI heeft de verplichting in relatie to t haar bedrijfsvoering taken zoals directie, beleidsvoorbereiding 

en communicatie af te nemen van de gemeente Leiden. Voor de administratie, automatisering, personeel 

aangelegenheden en informatisering neemt de GEVULEI de diensten bij het Servicepunt71 af. 

Personeel 
Anno 2013 heeft 'Het Warenhuis' circa 17 medewerkers in vaste dienst (waaronder 8 vanuit de afbouwende ID-subsidiej 
en circa 20 vanuit De Zijl Bedrijven gedetacheerde medewerkers vanuit de WSW en WIW; alle via DZB gedetacheerde 
medewerkers hebben geen directe arbeidsrelatie met de GEVULEI. Buiten deze vaste groep WSW-medewerkers zijn er 15 
leerwerk plekken beschikbaar. Via justitie en bureau HALT zijn er mensen te werk gesteld die hun taakstraf vervullen. 
Buiten al deze afspraken zijn er ook een groot aantal vrijwilligers werkzaam binnen het kringloopbedrijf. 

8 



3 Begroting 2014, Programma 1 - verwerken van afval 

Programma 1 Begroting Begroting (concept) Rekening 

2014 2013 2012 

LASTEN 

Personeelskosten 7.000 14.227 7.000 

Salarissen en soc. Lasten 7.000 14.227 7.000 

Overige personeelskosten 0 0 0 

Overige bedrijfskosten 9.063.377 10.219.572 9.603.196 

Verwerking van vuil 9.003.377 10.159.272 9.603.196 

Projecten 60.000 60.300 0 

Algemene kosten 174.500 177.550 151.862 

Overige bijzondere lasten 0 0 1.956 

Bureaukosten 4.500 4.500 2.295 

Telefoonkosten 0 0 230 

Externe adviseurs 5.000 5.000 0 

Accou nta ntskosten 10.000 10.000 10.000 

Overige algemene kosten 5.000 5.000 1.560 

Directie, beleid, administrat ie 150.000 153.050 135.821 

Totale lasten: 9.244.877 10.411.349 9.762.058 

BATEN 

Doorbelasting restvuil incl. opslagen. 8.302.280 8.755.950 8.005.412 

Doorbelasting grofvui l 981.285 952.598 792.805 

Doorbelasting GFT 0 753.490 700.697 

Vergoeding dure tonnen restvuil 0 0 66.638 

GFT niet te composteren 0 0 268 

Groenafval gemeenten 0 0 252.133 

Overige bedri j fsopbrengsten 0 0 3.191 

Ontvangen rente 0 0 17.101 

Totale baten: 9.283.565 10.462.038 9.838.245 

Exploitatie resultaat: 38.688 50.689 76.187 
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3.1 Toelichting begroting 2014, Programma 1 - verwerken van afval 

LASTEN 

• personeelskosten 

Bij de sluiting van de vuilverbranding zijn garantietoelagen voor de medewerkers afgesproken. Deze 

garantietoelagen komen ten laste van de GEVULEI en worden dus volledig begroot. Voor de begroting 2014 

zijn de werkeli jke kosten 2012 als uitgangspunt genomen. Vervolgens zijn deze kosten geïndexeerd. 

• overige bedrijfskosten 

Tabel 3 verstrekt een onderbouwing waarop de begroting 2014 is gebaseerd in relatie to t de verwachten hoe

veelheden van de verwerking van vuil, per gemeente (in tonnen): 
Tabel 3 - tonnage Begroting Begroting (concept) Rekening 

2014 2013 2012 

Rest afval Rest afval Rest afval 
Leiden 30.000 34.000 26.782 

Oegstgeest 4.700 4.700 4.451 

Teylingen 3.800 3.950 3.712 
Zoeterwoude 1.000 1.000 908 
Leiderdorp 7.000 7.000 6.495 
Voorschoten 5.500 5.600 5.150 
Kaag en Braassem 2.800 2.900 2.715 
Wassenaar 7.464 8.100 7.497 

Totaal 62.264 67.250 57.710 

Grofvuil afval Grofvuil afval Grofvuil afval 
Leiden 3.000 3.200 2.603 

Oegstgeest 450 500 433 
Teylingen 530 670 525 
Zoeterwoude 150 153 152 

Leiderdorp 750 750 547 

Voorschoten 800 850 639 
Kaag en Braassem 580 650 556 
Wassenaar 649 100 395 

Totaal 6.909 6.873 5.850 

GFT afval GFT afval GFT afval 
Leiden n.v.t. 3.500 3.053 

Oegstgeest n.v.t. 1.900 1.866 
Teylingen n.v.t. 1.600 1.479 

Zoeterwoude n.v.t. 427 431 
Leiderdorp n.v.t. 1.800 1.751 
Voorschoten n.v.t. 2.200 2.194 

Kaag en Braassem n.v.t. 1.700 1.519 
Wassenaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Totaal n.v.t. 13.127 12.293 

• projecten 

Het geraamde bedrag bestaat uit € 30.000 voor de 3-jarige cyclus van de sorteeranalyses, die voor het laatst 

in 2011 zijn uitgevoerd. Daarnaast is er € 30.000 geraamd voor projectkosten voor de beëindiging van de 

gemeenschappelijke regeling Gevulei. 

• algemene kosten 

De doorbelasting vanuit de gemeente Leiden en het SP71 m.b.t. de kosten voor inhuur directie, beleid en 

administratie respectievelijk € 97,- / € 68,- en € 48,- per uur, vindt plaats aan de hand van een raming van de 

benodigde uren maal het tarief per uur. In 2014 worden totaal circa 2.300 uren ingezet (Programma 1). 
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B A T E N 

• doorbelasting restvuil / grofvuil 

De doorbelastingen aan de gemeenten zijn begroot op basis van door hen aangeleverde gegevens. Het te 

verwerken aantal tonnen per vuilsoort wordt vermenigvuldigd met het desbetreffende voor-calculatorische 

tarief, exclusief de verschuldigde BTW. Op deze wijze wordt per gemeente inzichtelijk gemaakt wat zij ver

schuldigd zijn voor verwerking van het door hen begrootte aantal tonnen afval. Overigens is in het contract 

met Indaver (voorheen: Delta Milieu) opgenomen dat de tarieven voorcalculatorisch worden verhoogd met 

de verwachte stijging van de consumentenprijsindex alle huishoudens, zoals deze door het Centraal Plan 

Bureau wordt afgegeven. Nacalculatorisch worden de tarieven definitief vastgesteld op basis van de 

uiteindelijke index zoals deze door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt vastgesteld. 

• doorbelasting GFT 

Het jaar 2013 is het laatste jaar dat de verwerking van de stroom GFT-afval via de Gevulei heeft 

plaatsgevonden. 

Doorbelastingen versus afzetbare containers 

De begroting is gebaseerd op het aanbieden van restafval in afzetbare containers. De deelnemende gemeenten zamelen, 
met uitzondering van Wassenaar, Teylingen en Kaag en Braassem, in via (container) afzetbare vuilniswagens. De afvoer 
met behulp van containers heeft geleid tot lagere verwerkingskosten. In 2006 heeft de GEVULEI geïnvesteerd in nieuwe 
afzetbare containers. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten en onderhoudskosten worden aan de deelnemende 
gemeenten doorbelast. De praktijk leert dat het niet reëel is te veronderstellen dat de inzameling van het huishoudelijk 
afval in zijn geheel door middel van het container afzetbaar systeem kan worden uitgevoerd, aangezien de wagens 
storingsgevoelig zijn en op sommige routes niet goed ingezet kunnen worden. Het in meer of mindere mate terugvallen 
op de nog aanwezige traditionele inzamelwagens blijft. Voor de tonnen afval die traditioneel ingezameld worden geldt 
een meerprijs per ton in verband met overslagkosten. In deze begroting zijn géén meerkosten opgenomen voor eventueel 
traditioneel ingezamelde en overgeslagen tonnen restafval. Deze meerkosten worden doorbelast aan de desbetreffende 
gemeente tegen de verwerkingsprijs, verhoogd met een opslag per ton restafval. Op deze manier wordt elke afzonderlijke 
gemeente feitelijk belast met de door die gemeente aangeleverde 'dure' tonnen restafval. In het tarief restvuil is de 
opslag exploitatiekosten GEVULEI verdisconteerd. 

Voor de begroting 2014 zijn de nacalculatorische tarieven 2012 als basis genomen. Deze tarieven zijn 

vervolgens verhoogd met een index percentage van respectievelijk 2,0% voor 2013 en 2,0% voor 2014 (rest 

vuil en grof vuil). Tabel 4 geeft een overzicht annex voorstel van de tarifering m.b.t. 2014. 

Tabel 4 - tar ieven 2014 Begroting Begroting (concept) Rekening 

2014 2013 2012 

Rest afval Rest afval Rest afval 
Tarief exclusief BTW, opslagen 128,84 125,70 123,84 
Opslag exploitat iekosten GEVULEI 4,50 4,50 4,50 

Totaal voorgesteld tarief 133,34 130,20 128,34 

Grofvuil afval Grofvuil afval Grofvuil afval 
Tarief exclusief BTW, opslagen 142,03 138,60 136,51 

Totaal voorgesteld tarief 142,03 138,60 136,51 

GFT afval GFT afval GFT afval 
Tarief exclusief BTW, opslagen n.v.t. 57,40 57,01 

Totaal voorgesteld tarief n.v.t. 57,40 57,01 

Ops lagen : 

De opslag voor de exploitatiekosten bedraagt voor 2014 € 4,50 en is vergeleken met 2013 gelijk gebleven. De 
opslag voor de kosten bij "Duur rest vui l " bedraagt voor 2014 € 13,26 en is ten opzichte van 2013 met 2% 
indexering gestegen. 
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3.2 Begroting 2014, Programma 1 - transliftcontainers 

Programma 1 Begroting 

2014 

Begroting 

2013 

(concept) Rekening 

2012 

LASTEN 

Kapitaallasten 92.735 100.287 108.034 

Rente 3.993 8.120 13.364 

Afschri jvingen 88.742 92.167 94.670 

Overige bedrijfskosten 80.000 80.471 58.578 

Onderhoudskosten 80.000 80.471 58.578 

Totale lasten: 172.735 180.757 166.612 

BATEN 

Doorberekeningen 172.735 180.757 166.612 

Totale baten: 172.735 180.757 166,612 

Exploitatie resultaat: 0 0 0 

3.2.1 Toelichting begroting 2014, Programma 1 - transliftcontainers 

LASTEN 

• kapitaallasten 

De huidige kapitaallasten bedragen € 92.735. Het betreft de lasten voor 69 van de oorspronkelijk 90 aange
schafte transliftcontainers. 

• overige bedrijfskosten 

Gezien de kosten over 2012 en de veroudering van deze transliftcontainers word t deze uitgavenpost voor het 
jaar 2014 aangepast, overeenkomstig de raming van het jaar 2013. 

BATEN 

• doorberekeningen 

De doorberekeningen voor de inzet van de afzetcontainers worden door de betreffende gemeenten op basis 

van gebruik van inzameling en afvoer restvuil integraal aan de desbetreffende gemeenten doorberekend. 
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4 Begroting 2014, Programma 2 - 'Het Warenhuis' 

Programma 2 Begroting Begroting (concept) Rekening 

2014 2013 2012 

LASTEN 

Personeelskosten 895.000 980.991 1.038.250 

Loonkosten eigen personeel 600.000 650.991 725.893 

Personeel van derden WSW 230.000 225.000 220.495 

Gedetacheerden / ui tzendkrachten 15.000 25.000 38.860 

Kosten Arbo-dienst 5.000 5.000 0 

Overige personeelskosten 15.000 15.000 18.465 

Voormal ig personeel 30.000 60.000 34.537 

Huisvestingskosten 210.000 225.000 172.141 

Huur pand 150.000 150.000 146.418 

Onderhoud gebouw 20.000 25.000 5.545 

Energie 40.000 50.000 20.178 

Organisatiekosten 290.268 328.552 413.050 

Telefoonkosten 7.000 7.000 1.825 

Kapitaallasten 22.268 37.552 52.934 

Transportkosten 30.000 35.000 37.920 

Gereedschap / dienstkleding 6.000 8.000 3.370 

Zakelijke lasten 6.000 6.000 5.199 

Verzekeringspremies 6.000 7.000 4.651 

Accountantskosten 3.000 3.000 2.000 

Klein inventaris 14.000 5.000 15.418 

Afvoer grofvui l 45.000 50.000 55.353 

Fietsen Handhaving 25.000 33.000 25.520 

Inkoop f ietsreparat iemater ialen 0 0 0 

Publiciteit 4.000 5.000 626 

Bureaukosten 10.000 48.000 6.718 

ondersteuning (Leiden) 75.000 77.000 84.730 

Onvoorziene kosten 5.000 5.000 2.606 

Overige algemene kosten 30.000 0 65.819 

Inkoop materialen / reparatie 2.000 2.000 3.655 

Opstartkosten 3 nieuwe init iat ieven 0 0 63.224 

Vrijval transitoria 0 0 -18.518 

Totale lasten: 1.395.268 1.534.543 1.623.441 
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Programma 2 Begroting Begroting (concept) Rekening 

2014 2013 2012 

BATEN 

Loonkostenvergoeding in- en door 0 79.547 139.459 

Loonkostenvergoeding (beheer f ietsen) 100.000 100.000 100.000 

Opstart subsidie 0 0 63.224 

Ontvangen rente 1.500 7.500 1.639 

Winkelomzet 825.000 830.000 782.612 

Opbrengst Wecycle 110.000 110.000 100.839 

Verkoop restmaterialen 32.000 35.000 27.623 

Overige opbrengsten 44.000 50.000 37.611 

Verhuur ru imten aan derden 951 0 1.500 

Doorberekening kosten aan derden 17.000 15.000 16.387 

Totale baten: 1.130.451 1.227.047 1.270.893 

Totale LASTEN 1.395.268 1.534.543 1.623.441 

Totale BATEN 1.130.451 1.227.047 1.270.893 

Bedrijfsresultaat resultaat: -264.817 -307.496 -352.548 

Totale NZAMELVERGOEDING 264.817 307.496 244.026 

Exploitatie resultaat: 0 0 -108.522 
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4 . 1 Toelichting begroting 2014, Programma 2 - 'Het Warenhuis' 

LASTEN 

P e r s o n e e l s k o s t e n 

• loonkosten eigen personeel 

Het in 2011 ingezette personeelsbeleid (meer focus op leer-werkplekken) uit zich in een verdere daling van de 

personeelskosten. Door natuurli jk verloop is het aantal medewerkers met een vast dienstverband gekrompen. 

Het gewijzigde beleid heeft geleid to t een andere samenstelling van het personeelsbestand. 

De loon (uitkerings) kosten van voormalig personeel nemen verder af. De verwachting is dat er nog kosten 

gemaakt worden voor slechts één voormalige werknemer. 

• personeel van derden WSW 

De verwachting is dat de in 2011 gestarte pilot met DZB omgezet zal worden in een definitieve samenwerking. 

• gedetacheerden / uitzendkrachten 

Het uitgangspunt voor Het Warenhuis is om zoveel als mogelijk te werken met medewerkers die een grote 

afstand to t de arbeidsmarkt kennen. De inhuur van derden zal daarom to t een absoluut minimum beperkt 

worden. Voorzichtigheidshalve is op de post toch een beperkt bedrag opgenomen. Om acute problemen op te 

kunnen vangen in de bezetting. 

Naast bovengenoemde medewerkers zijn er nog een aantal medewerkers via het part icipatiecentrum, een 
GGZ-instantie of via een reclasseringstraject werkzaam. Ook maakt Het Warenhuis gebruik van de inzet van 
ca. 35 vrijwilligers. 

• kosten ARBO dienst 

In de begroting wordt uitgegaan van een bedrag van € 5.000,-. Dit is inclusief de eventuele kosten voor de 

bedrijfsarts en bedrijfshulpverlening. 

• overige personeelskosten 

Uit deze post worden opleidingen en werknemers gerelateerde zaken zoals kerstpakketten, afdelingsuitjes en 

dergelijke betaald. Gezien de financiële taakstelling wordt deze post substantieel gekort. Investeringen in 

noodzakelijke opleidingen blijven behouden, maar voor teambuilding gerelateerde zaken wordt een beroep 

gedaan op de creativiteit van directie en medewerkers. 

Huisvest ingskosten 

• energiekosten 

De energiekosten dalen vanwege genomen energiebesparende maatregelen. 

Organ isa t i ekos ten 

• kapitaallasten 

De kapitaallasten zijn gedaald ten opzichte van voorgaande jaren omdat enkele middelen volledig zijn 

afgeschreven. 

• transportkosten 

De transportkosten nemen af omdat er met één vrachtwagen minder wordt gereden dan in 2012. 

• afvoer grofvuil 

Er wordt meer ti jd en aandacht besteed aan het gescheiden afvoeren van materialen. Hierdoor worden de 

kosten van afvoer grofvuil gereduceerd. 

15 



• publiciteit 

Het budget voor de publiciteitskosten is beperkt i.v.m. bezuinigingen. Gekeken zal worden hoe tegen lage 

kosten de bekendheid van het Warenhuis toch vergroot kan worden. 

• dienstverlening en ondersteuning Leiden 

De doorbelasting vanuit de gemeente Leiden en het SP71 m.b.t. de kosten voor inhuur directie, beleid en 

financiën / administratie resp. € 97,- / € 68,- en € 48,- per uur, vindt plaats aan de hand van een raming van de 

benodigde uren maal het tarief per uur. In 2014 worden totaal ruim circa 1.000 uren ingezet (Programma 2). 

B A T E N 

• loonkostenvergoeding in- en doorstroombanen 

In 2014 wordt er geen vergoeding meer ontvangen. 

• loonkostenvergoeding (beheer fietsen) 

De inkomsten hiervoor staan geraamd op een bedrag van € 100.000. Deze inkomsten zijn gebaseerd op een 

overeenkomst die in 2012 gesloten is met de afdeling Handhaving van de gemeente Leiden. Het is zaak de 

samenwerking te continueren, derhalve dient hierover in gesprek te worden gegaan met de gemeente Leiden. 

• ontvangen rente 

Hier staan de rente-inkomsten opgenomen die gekoppeld zitten aan de bankrekening van de GEVULEI. 

• opbrengsten verkopen winkel 

De opbrengsten zijn gebaseerd op de reeds gerealiseerde omzetten van de afgelopen jaren en de extra 

inkomsten die gegenereerd worden met nieuwe activiteiten. 

• opbrengsten Wecycle 

De opbrengsten zijn gebaseerd op de reeds gerealiseerde omzetten van de afgelopen jaren en de extra 

inkomsten die gegenereerd worden met nieuwe activiteiten. 

16 



Bijlage 1: Vuilhoeveelheden per vuilstroom/ soort / kringloop en totaal per 
gemeente 

Bijdrage per gemeente ( uitgesplitst naar vuilsoort) 
B I J D R A G E N P E R G E M E E N T E V O O R K E R N T A A K (opgespl i tst naar vui lsoort) 

Totaal 
Rest Grof kerntaak 

tarief 133,34 142,03 
Gemeente 
Leiden 4.000.200 426.090 4.426.290 
Oegstgeest 626.698 63.914 690.612 
Teylingen 506.691 75.276 581.967 
Zoeterwoude 133.340 21.305 154.645 
Leiderdorp 933.380 106.523 1.039.903 
Voorschoten 733.370 113.624 846.994 
Kaag en Braassem 373.351 82.377 455.728 
Wassenaar 995.250 92.177 1.087.427 

8.302.280 981.285 9.283.565 

Bijdrage per gemeente ( uitgesplitst naar plustaak) 
B I J D R A G E N P E R G E M E E N T E V O O R P L U S T A K E N (opgespl i tst naar plustaak ) 

Translift Totaal 
Kringloop container plustaak 

Gemeente 
Leiden 201.145 125.768 326.913 
Oegstgeest 18.876 17.377 36.253 
Teylingen n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Zoeterwoude 4.361 3.697 8.058 
Leiderdorp 29.520 25.893 55.413 
Voorschoten n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Kaag en Braassem 10.915 n.v.t. 10.915 
Wassenaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

264.817 172.735 437.552 

Totale bijdrage per gemeente 
Kerntaak Plustaak Totaal 

Leiden 4.426.290 326.913 4.753.203 
Oegstgeest 690.612 36.253 726.865 
Teylingen 581.967 n.v.t. 581.967 
Zoeterwoude 154.645 8.058 162.703 
Leiderdorp 1.039.903 55.413 1.095.316 
Voorschoten 846.994 n.v.t. 846.994 
Kaag en Braassem 455.728 10.915 466.643 
Wassenaar 1.087.427 n.v.t. 1.087.427 

9.283.565 437.552 9.721.117 
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Bijlage 2: Verzamel- en consolidatiestaat 2014 

VERZAMEL- EN CONSOLIDATIESTAAT KERNTAKEN 
Cat. 0 1.0 2.0 3.0 3.1 3.2 3.4 4.1 6.1 Totaal 

lasten 7.000 
baten -38.688 

9.237.877 9.244.877 
9.283.565 9.244.877 

VERZAMEL- EN CONSOLIDATIESTAAT PLUSTAKEN 
Cat. 0 1.0 2.0 3.0 3.1 3.2 3.4 4.1 6.1 Totaal 

lasten 
baten 172.735 

80.000 92.735 172.735 
172.735 

VERZAMEL- EN CONSOLIDATIESTAAT KRINGLOOPBEDRIJF 
Cat. 0 1.0 2.0 3.0 3.1 3.2 3.4 4.1 6.1 Totaal 

lasten 630.000 245.000 
baten 

40.000 150.000 308.000 22.268 1.395.268 
1.130.451 264.817 1.395.268 

VERZAMEL- EN CONSOLIDATIESTAAT TOTAAL 
Cat. 0 1.0 2.0 3.0 3.1 3.2 3.4 4.1 6.1 Totaal 

lasten 0 637.000 0 245.000 
baten -38.688 0 172.735 0 

40.000 150.000 9.625.877 0 115.003 10.812.880 
0 0 10.414.016 264.817 0 10.812.880 
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Bijlage 3: Staat van materiële vaste activa 

Activum Aanschaf 
waarde 1/1 

Afschr. 
methode 

Le
vens
duur 

Afschrijving 
1/1 

Boekwaar
de 1/1 

Aanschaf 
waarde 
31/12 

Afschrij
ving 

Afschrij
ving 31/12 

2013 

Boekwaar
de 31/12 

2013 

7500001 
Telefooncentrale 

13.028,00 ANN 8 3.325,89 9.702,11 13.028,00 1.209,91 4.535,80 8.492,20 

7500002 Lichtinstallatie 12.414,50 ANN 8 3.169,20 9.245,30 12.414,50 1.152,84 4.322,04 8.092,46 

7500003 
Verwarmina/airco 

3.430,00 ANN 5 1.341,66 2.088,34 3.430,00 488,02 1.829,68 1.600,32 

7500004 Sleutelplan 10.129,41 ANN 8 2.585,85 7.543,56 10.129,41 940,68 3.526,53 6.602,88 

7500005 Vloerbedekkina 31.973,07 ANN 3 18.334,04 13.639,03 31.973,07 6.669,39 25.003,43 6.969,64 

7500006 Automatised na 
en nieuw kassasysteem 

11.606,97 ANN 3 6.655,65 4.951,32 11.606,97 2.421,12 9.076,77 2.530,20 

7500007 Weeabrua 7.400,00 ANN 8 1.889,04 5.510,96 7.400,00 687,05 2.576,09 4.823,91 

7500008 GPS Svsteem 4.985,00 ANN 3 2.858,44 2.126,56 4.985,00 1.039,87 3.898,31 1.086,69 

7500009 Iveco Dailv 14-
VTP-7 312f7121 

27.400,00 ANN 2 21.427,21 5.972,79 27.400,00 5.972,79 27.400,00 0 

7500010 VW Crafter 
Chassis 40-VDJ-8 f714) 

26.783,00 ANN 4 12.508,60 14.274,40 26.783,00 4.550,26 17.058,86 9.724,14 

Totaal kringloop 149.149,95 74.095,58 75.054,37 149.149,95 25.131,93 99.227,51 49.922,44 

7500012 Translift 
containers 

864.900,00 ANN 683.991,00 180.909,00 864.900,00 92.167,00 776.158,00 88.742,00 

TOTAAL 1.014.049,95 758.086,58 255.963,37 1.014.049,95 117.298,93 875.385,51 138.664,44 
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Rente Kap. 
Lasten 
2013 

Boekwaarde 
1/1 2014 

Afschrijving 
2014 

1.264,25 

Boekwaarde 
31/12 2014 

Rente 
2014 

382,20 

Kap. 
Lasten 
2014 

7500001 Telefooncentrale 436,54 1.646,45 8.' (92,20 

Afschrijving 
2014 

1.264,25 7227,95 

Rente 
2014 

382,20 1646,45 

7500002 Lichtinstallatie 416,00 1.568,84 8.092,46 1.204,71 6887,75 364,13 1568,84 

7500003 
Verwarminq/airco 

93,99 582,01 1.600,32 509,99 1090,33 72,02 582,01 

7500004 Sleuteblan 339,43 1.280,11 6.602,88 982,93 5619,95 297,18 1280,11 

7500005 Vloerbedekkina 613,73 7.283,12 6.969,64 6.969,64 0,00 313,69 7283,33 

7500006 Automatisering 
en nieuw kassasysteem 

222,82 2.643,94 2.530,20 2.530,20 0,00 113,88 2644,08 

— 

7500007 Weeqbruq 248,04 935,09 4.823,91 717,99 4105,92 217,10 935,09 

7500008 GPS Svsteem 95,68 1.135,55 1.086,69 1.086,69 0,00 48,88 1135,57 

7500009 Iveco Dailv 14-
VTP-7 312(712) 

268,84 6.241,63 0 0 0,00 0 0,00 

7500010 VW Crafter 
Chassis 40-VDJ-8 f714) 

642,33 5.192,59 9.724,14 4.755,01 4969,13 437,58 5192,59 

Totaal kringloop 3.377,4 28.509,33 49.922,44 20.021,41 29.901,03 2.246,66 22.268,07 

7500012 Translift 
containers 

8.120,00 100.287, 8 8.742, 88.742,00 0,00 3.993,00 92735,00 

11.497,40 128.796,33 138.664,44 108.763,41 29.901,03 6.239,66 115.003,07 
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Bijlage 4: Verwachtte inzamelvergoeding 2014 per gemeente per afvalsoort 

Totaal 
Grof huis WEB Totaal Kosten Kosten WEB in 

houdelijk grof €223,60 € 8 5 € 

Kaag en Braassem 7 110 117 1.565,20 9.350,00 10.915 
Leiden 700 525 1.225 156.520,00 44.625,00 201.145 

Leiderdorp 75 150 225 16.770,00 12.750,00 29.520 
Oegstgeest 35 130 165 7.826,00 11.050,00 18.876 

Zoeterwoude 10 25 35 2.236,00 2.125,00 4.361 

Overige 2 10 12 - - 0 

Totaal 829 950 1.779 184.917,20 79.900,00 264.817 
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