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1 Voorwoord 

 

Met een bijzonder goed gevoel kunnen wij terugkijken op 2014.  

Op zowel de kerntaak afvalverwerking en de plustaak Kringloopbedrijf Het Warenhuis wordt afgesloten met 

een ruim positief resultaat.  

Op de kerntaak afvalverwerking zijn de hoeveelheden te verwerken restafval voor vrijwel alle aangesloten 

Gevulei-gemeenten in 2014 wederom afgenomen. De daling van de te verwerken hoeveelheden afval is enkele 

jaren geleden ingezet. Ten opzichte van 2010 is in 2014 het totaal aan te verwerken volume restafval 

afgenomen met circa 15%. Voor het volume grof huishoudelijk afval wordt ten opzichte van 2010 circa 22% 

minder afval verwerkt. Deze afname van te verwerken stromen heeft een positief financieel effect op de 

begrotingen van de deelnemende gemeenten. 

 

Kringloopbedrijf het Warenhuis heeft een uitzonderlijk goed jaar achter de rug. Dat geldt zowel voor de sociale 

doelstelling als de milieudoelstelling. Door de verkoop van afgedankte spullen konden circa 120 werkplekken 

gecreëerd worden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit een beschermde werkplek zijn in 

2014 16 medewerkers doorgestroomd naar een reguliere baan op de arbeidsmarkt. Het enkele jaren geleden 

ingezette beleid werpt haar vruchten af. Het jaar wordt zelfs afgesloten met een zeer goed exploitatieresultaat  

(€ 203.900 positief). Dat resultaat is voor het grootste gedeelte te danken aan alle medewerkers van Het 

Warenhuis. Binnen Het Warenhuis is zichtbaar sprake van een positieve cultuurverandering. Er staat een grote 

groep zeer gemotiveerde medewerkers die een groot gevoel van saamhorigheid kennen en die met veel plezier 

bij Het Warenhuis werken. Samen werken zij aan de doelen die gesteld zijn. Alle afdelingen dragen daar hun 

steentje aan bij en ook de vele tijdelijke krachten werken daar gemotiveerd aan mee. Het is niet voor niks dat 

uit het in 2014 gedane klanttevredenheidsonderzoek, de klanten Het Warenhuis beoordelen met een 

rapportcijfer 7,9. Dat alles maakt dat de toekomst hoopvol gestemd is en in die context kijk ik met veel 

vertrouwen naar de toekomstige verzelfstandiging van Het Warenhuis per 1 januari 2016. 

 

Ik spreek zeker ook namens mijn mede bestuursleden als ik zeg dat ik daar trots op ben en dat verdient een 

groot compliment, in het bijzonder aan alle medewerkers van Het Warenhuis. 

 

Frank de Wit,  

voorzitter Gevulei 
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2 Programmaverantwoording  

 

Programma 1: Kerntaak afval 

Doelstelling van programma 1 is het op doelmatige en milieu hygiënische wijze (doen) verwijderen van uit de 

gemeenten afkomstige huishoudelijke 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 gemeenten. Het exploitatieresultaat van programma 1 is € 175.525,- positief. 

Een uitgebreide toelichting hiervan vindt plaats in hoofdstuk 8. Hieronder volgt een beknopte weergave van 

het resultaat. 

 

Beknopte weergave resultaat Programma 1 (kerntaak) 

  Begroting 2014 Resultaat 2014  

- personele lasten 7.000 9.500 

- overige bedrijfskosten 9.063.377 8.648.915 

- algemene kosten 174.500 92.230 

totale lasten  9.244.877 8.750.645 

 totale baten 9.283.565 8.926.170 

exploitatie resultaat 38.688 175.525 

 

 

 

Programma 2: Kringloopbedrijf 

Doelstelling van programma 2 is via het Kringloopbedrijf realiseren van product- en materiaal-hergebruik en 

het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Tevens wordt in dit 

programma de voor de gemeenten verplicht gescheiden inzameling van wit- en bruingoed verzorgd. In deze 

‘plustaak’, waaraan gemeenten op vrijwillige basis deelnemen, participeren 5 van de 8 GEVULEI-gemeenten. 

Het programma wordt uitgevoerd voor risico van de deelnemende gemeenten;  gemeenten die niet deelnemen 

zijn uitgesloten van iedere vorm van aansprakelijkheid en zeggenschap die verband houden met de uitvoering 

van de taak. Het exploitatie resultaat van programma 2 bedraagt € 203.900,- positief. Een uitgebreide 

toelichting hiervan is te lezen  in hoofdstuk 9. Hieronder volgt een beknopte weergave van het resultaat. 

 

Beknopte weergave resultaat Programma 2 (plustaak, Het Warenhuis) 

  Begroting 2014 Resultaat 2014  

- personele lasten 895.000 836.651 

- huisvestingslasten 210.000 219.227 

- overige kosten 290.268 318.081 

totale lasten  1.395.268 1.373.960 

 totale baten 1.395.268 1.577.860 

exploitatie resultaat 0 203.900 
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3 Paragrafen bedrijfsvoering GEVULEI 

 

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een aantal verplichte paragrafen voor die van belang 

zijn voor het inzicht in de financiële positie. De gemeenschappelijke regeling GEVULEI volstaat met de volgende 

paragrafen:  Weerstandsvermogen en Risicomanagement, Financieringen, Kapitaalgoederen, Verbonden 

partijen  en Bedrijfsvoering. 

 

3.1   Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing 

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

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

verhouding tussen weerstandscapaciteit en de aanwezige risico’s. De weerstandscapaciteit is de beschikbare 

financiële ruimte die zonder ingrijpende beleidswijziging beschikbaar is. De primaire weerstandscapaciteit 

binnen de GEVULEI bestaat uit de optelling van de algemene reserve en het resultaat van de GEVULEI (na 

bestemming van het rekeningresultaat). De secondaire weerstandscapaciteit bestaat uit de waarborgen die bij 

deze gemeenschappelijke regeling door de deelnemers zijn afgegeven. Met betrekking tot de jaarrekening 

2014 is de weerstandscapaciteit in zijn totaliteit € 355.000,- voor de kerntaak afvalverwerking. Daarnaast is er 

een vigerende reserve ten behoeve van risico’s inzake exploitatielasten van het kringloopbedrijf nodig. Na 

bestemming van het rekeningresultaat van 2014 (€ 203.900 positief) neemt deze reserve toe van de stand        

€ 17.500 naar € 221.400. Tenslotte is er een bijzondere reserve inzake de afzetbare Translift containers van       

€ 26.554,- . 

Geconcludeerd kan worden dat de verhouding tussen het weerstandsvermogen en de risico’s goed te noemen 

is. Dit heeft primair te maken met de langlopende contracten die zijn afgesloten op de kerntaak 

afvalverwerking en het feit dat kosten en eventuele financiële tegenvallers vanuit de Gevulei worden 

doorbelast aan de deelnemende gemeenten. Daarbij is ten opzichte van 2013 de weerstandscapaciteit voor de 

plustaak Het Warenhuis substantieel verbeterd.   

 

3.2   Paragraaf Financieringen 

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

februari 2010 is vastgesteld: 

 - renterisico’s 

Onder renterisico’s wordt 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.  

 - renterisico norm 

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 is één langlopende lening bij de 

BNG aangegaan voor de aanschaf van 90 Transliftcontainers ad € 862.600,- (AB besluit 8 juni 2006) en een 

resterend bedrag van € 124.293,-  De jaarlijkse aflossing blijft ruimschoots  binnen de renterisiconorm en einde 

boekjaar is deze lening geheel afgelost.  

- kasgeldlimiet 

Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage voor kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,2% van het 

begrotingstotaal en de kasgeldlimiet komt daarmee op € 758.000,-. De GEVULEI heeft de kasgeldlimiet niet 

overschreden. In 2014 is alleen sprake geweest van een liquiditeiten overschot.  

- renteresultaat 

Bij de vaststelling van het treasurystatuut in februari 2010 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) via één bankrekeningnummer (BNG) worden 

verzorgd en de inkomsten van de plustaak op een ander bankrekeningnummer (ING) terecht komen. 

Halverwege december 2013 is de wet aangenomen om voor decentrale overheden het schatkistbankieren te 

verplichten.  Dat betekent dat overtollige liquide middelen in de schatkist moeten worden aangehouden. Het 
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saldo van het Schatkistbankieren bedraagt per 31/12/2014 € 1.304.422. De rente vergoeding hierover is 

verwaarloosbaar. 

 

 

3.3   Paragraaf Kapitaalgoederen 

De GEVULEI beschikt over Transliftcontainers, die gebruikt worden in combinatie met de zgn. translift zijlader 

wagens van de gemeente Leiden voor de inzameling van restafval en GFT. De kosten hiervoor worden volledig 

doorbelast aan de betreffende gemeenten. De Transliftcontainers zijn in 2014 geheel afgeschreven.  

 

 

3.4    Paragraaf Verbonden partijen 

Een verbonden partij is een partij waarbij een bestuurlijke en financiële verbondenheid is. De GEVULEI is voor 

de deelnemende gemeenten een verbonden partij. Het algemeen bestuur van de GEVULEI wordt gevormd 

door 2 afgevaardigden per deelnemende GEVULEI-gemeente:Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, 

Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude. Bij een negatief resultaat op de kerntaak 

dienen alle partijen gezamenlijk conform de verdeelsleutel op basis van de hoeveelheid restafval die de 

betreffende gemeente heeft afgevoerd, het tekort aan te zuiveren. Bij een voordelig resultaat beslist het 

Algemeen Bestuur of het resultaat wordt uitgekeerd (op basis van de tonnen restafval) aan de deelnemende 

gemeenten, dan wel aan de reserve wordt toegevoegd. Resultaten op de plustaak worden afgewikkeld ten 

laste of ten gunste van de aan de desbetreffende plustaak deelnemende gemeenten, op basis van hun aandeel 

in de plustaak. 

 

3.5    Paragraaf Bedrijfsvoering 

- planning & control instrumentarium 

In 2014 is  aan het bestuur in de vorm van een halfjaarlijkse rapportage verslag uitgebracht. 

- personeel 

Ten aanzien van personele overzichten wordt verwezen naar (onder andere) de samenvatting bij het resultaat 

en naar de toelichting op de uitgaven bij Het Warenhuis. 
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4       Balans per 31 december 2014 

 

 

 

 

  
 

 

ACTIVA  
31 december 

 2014 

 31 december 

 2013 

     

VASTE ACTIVA     

Materiele vaste activa     

Investeringen t.b.v.  GEVULEI  0  90.829 

Investeringen t.b.v.  Kringloopbedrijf  29.901  49.922 

  29.901  140.751 

totaal VASTE ACTIVA  29.901  140.751 

     

     

     

     

     

     

VLOTTENDE ACTIVA     

Vorderingen     

vorderingen op openbare lichamen  1.129.472  252.600 

 

 
Schatkistbankieren  1.304.422  1.800.000 

overige vorderingen  11.660  215.544 

  2.445.554  2.268.144 

Overlopende activa     

vooruitbetaalde kosten  4.528  4.329 

nog te vorderen  123.647  50.077 

  128.175  54.406 

Liquide middelen     

kas, bank, spaarrekening  99.939  131.507 

  99.939  131.507 

totaal VLOTTENDE ACTIVA  2.673.668  2.454.057 

     

     

     

totaal ACTIVA  2.703.569  2.594.808 
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PASSIVA  
31 december 

 2014 

 31 december 

 2013 

     

VASTE PASSIVA      

EIGEN VERMOGEN     

Reserves      

algemene reserve  355.000  355.000 

reserve Kringloopbedrijf  17.500  0 

reserve afzetbare containers GEVULEI  26.554  26.554 

  399.054  381.554 

Saldo resultaat boekjaar     

resultaat boekjaar GEVULEI  175.525  39.467 

resultaat boekjaar Kringloopbedrijf  203.900  17.500 

  379.425  56.967 

VREEMD VERMOGEN LANGLOPEND     

langlopende geldleningen  0  124.293 

  0  124.293 

totaal VASTE PASSIVA  778.479 

 

 562.814 

     

     

VLOTTENDE PASSIVA     

Schulden op korte termijn     

Crediteuren  1.208.778  1.470.463 

overige schulden korte termijn  636.690  481.390 

  1.845.468  1.951.853 

Overlopende passiva     

vooruit gefactureerde bedragen/tussenrekening  79.622  80.141 

  79.622  80.141 

totaal VLOTTENDE PASSIVA  1.925.089  2.031.994 

     

     

totaal PASSIVA  2.703.569  2.594.808 
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5 Programma 1 en Programma 2 totaal rekening 2014 

 

Realisatie 
   

      

  Baten Lasten Saldo  

      

  Programma 1  8.926.170 8.750.645 175.525  

  Programma 2  1.577.860 1.373.960 203.900  

      

  Totaal  10.504.030 10.124.605 379.425  

     

    

        

  Saldo van baten en lasten   379.425  

   

  Resultaat   379.425  

      

In 2014 heeft geen onttrekking plaatsgevonden uit de reserves. 

 

Verrekeningen gemeenten 

- programma 1 

Het resultaat 2014 uit Programma 1 (‘ kerntaak’ ) zal na accordering door het Algemeen Bestuur van de GEVULEI aan de 

participerende 8 gemeenten worden uitgekeerd naar rato van de ingezamelde hoeveelheid restafval per gemeente, in 

verhouding met het totale volume restafval. 

- programma 2 

Het resultaat uit Programma 2 (‘ plustaak Het Warenhuis’) zal na accordering door het Algemeen Bestuur van de GEVULEI 

tot een bedrag van € 203.900 ten gunste worden gebracht van de bestemmingsreserve Kringloopbedrijf, waar 5 van de 8 

gemeenten in participeren.  

 

 

-openbaarmakingsverplichting Wet Normering Topinkomens ( WNT) 

Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector mogen niet meer verdienen dan 130% van het salaris van een minister. 

 

Topfunctionaris    2014 

Gevulei 

Naam     Pot FH 

Beloning     € 14.550,00 

Belastbare vast en  

En variabele onk.vergoedingen 

Functie of functies    directeur 

Duur en omvang van het dienst- 

verband in het boekjaar    onbepaald 

Indien van toepassing omvang 

ontslaguitkering 

 

Zie blz. 32/33 voor het overzicht van de onbezoldigde leden van het Algemeen Bestuur Gevulei 
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6       Toelichting algemeen 

                                                                 

- grondslagen voor waardering 

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd, met in achtneming van de geraamde economische levensduur, tegen 

aanschaffingswaarde verminderd met annuïtaire afschrijving. De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen 

nominale waarde. 

- grondslagen voor resultaatbepaling 

Onder baten worden verstaan de baten, die rechtstreeks aan het jaar zijn toe te rekenen en die in het jaar als gerealiseerd 

kunnen worden beschouwd. Verwachte baten zijn niet als baten verantwoord. De lasten worden bepaald met 

inachtneming van de hiervoor al vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 

betrekking hebben. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd, c.q. de diensten zijn verricht. 

Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Afschrijvingen vinden plaats op 

annuïtaire grondslag. Startjaar voor afschrijving is het jaar volgend op het jaar van aanschaf. De afschrijvingen geschieden 

onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. 

 - afschrijvingen 

De volgende afschrijvingstermijnen zijn gehanteerd: 

- kleine voertuigen   5 jaar 

- grote voertuigen    8 jaar 

- machines, apparaten en installaties 5 jaar (gemiddeld) 

- overige vaste activa  5 jaar (gemiddeld) 

 

 

7 Toelichting op de Balans (per 31 december 2014) 

 

ACTIVA – vast 

Materiële vaste activa (29.901)*  

 Voertuigen Overige  activa  Totaal 

Boekwaarde 1 januari 2014 9.724                130.776  140.500 

Investeringen 0 0  0 

des- investeringen 0 0  0 

Afschrijvingen -4.755              -105.844  -110.599 

bijdrage derden 0 0  0 

Waardeverminderingen 0 0  0 

Boekwaarde 31 december 2014  4.969 24.932  29.901 

   *zie ook bijlage: Staat van vaste activa 

 

ACTIVA – vlottend 

- vorderingen  (2.445.554)     

Het betreft hier grotendeels de voorschotnota’s en/of afrekeningen aan de deelnemende gemeenten voor de verwerking 

van het afval op de kerntaak over het 4
e
 kwartaal, kringloopgoederen, uitleenvergoeding alsmede het surplus aan 

middelen uitgezet in s’ Rijksschatkist, afgestorte contante middelen en pinbetalingen die nog onderweg zijn.    

 

- overlopende activa (128.175)      

Dit betreft met name de nog te factureren inkomsten:  het 4
e
 kwartaal Wecycle, nacalculatie van de tarieven Indaver en 

afrekening transliftcontainers  (circa 121.000). 
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- liquide Middelen  (131.507) 

- Kas (Kringloop)   800   

- Bank Nederlandse Gemeenten 

(RC) 

 86.612   

- ING  bank  12.527   

totaal    99.939   

 

 

PASSIVA- vast 

- eigen vermogen (399.054) 

Reserves    

Algemene reserve beginsaldo 1 januari 2014 

800 

355.000 

 toevoeging resultaat 2014 39.467 

 afwikkeling resultaat 2014 (*) -39.467 

 eindsaldo 31 december 2014 355.000 

Kringloopbedrijf beginsaldo 1 januari 2014 

800 

0 

 toevoeging resultaat 2014  17.500 

 

 

 eindsaldo 31 december 2014 17.500 

   

Afzetbare containers GEVULEI beginsaldo 1 januari 2014 

 

  26.554 

 Toevoeging resultaat 2014 0 

 eindsaldo 31 december 2014   26.554 

   

    399.054 

  

(*) op 7 mei 2014 is besloten (AB besluit 2014-001) het positieve rekening resultaat 2013 uit te keren aan de 8 

gemeenten en het positieve resultaat van de plustaak aan de reserve toe te voegen. 

 

Verrekeningsbijdrage per gemeente: 

Resultaat Kerntaak   

          3.885          3.885      Gemeente Voorschoten 

          4.554          4.554  Gemeente Wassenaar 

        17.537         17.537  Gemeente Leiden 

          2.787                2.787  Gemeente Teylingen 

             717                 717  Gemeente Zoeterwoude 

          3.272          3.272  Gemeente Oegstgeest 

          4.348        4.348  Gemeente Leiderdorp 

          2.367             2.367  Gemeente Kaag en Braassem. 

        39.467 (*)      39.467 
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- vreemd vermogen lange termijn  (124.293)  

Leningen    

BNG Lening (Transliftcontainers) beginsaldo 1 januari 2014 

800 

124.293 

 aflossing 2014 124.293 

 
eindsaldo 31 december 2014 0 

 

De langlopende lening BNG is aangegaan ter financiering van 90 Transliftcontainers (AB besluit 2006-006 d.d. 8 juni 

2006). Het totaal bedrag van de lening bedroeg 862.600. De betaalde rente in 2014 bedroeg 7.949.  
Zie onderstaand de staat van openstaande leningen 

 

 

OPENSTAANDE LENINGEN 2014 GEVULEI: 
     

         

         
 Datum en nummer    Oorspronkelijk 

 Jaar 
laatste  Rente  restant van rente aflossing restant van 

 besluit Alg.Bestuur    bedrag lening:   aflossing %  de lening op over over de lening op 

          01-01-2014 2014 2014 31-12-2014 

                  

                  

                  

BNG 2 862.600,00 2014 4,20% 124.293,16 2.845,78 124.293,16 0 

40.101955                 

                  

 Totalen:   862.600,00     124.293,16 2.845,78 124.293,16 0 
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PASSIVA – vlottend 

- schulden korte termijn (1.845.467)  

Schulden  

Crediteuren (leveranciers) (*) 1.208.778            

Overige schulden op korte termijn:  

-garantietoelage vm personeel   9.842  

- sorteeranalyses   41.710  

-projectkosten 1.625  

-accountantskosten 2014 13.000  

-uitkeringskosten nov. en dec. 4.758  

-dienstverleningskosten  82.779  

-afrekeningen 4
e
 kw 235.868  

-huur 2
e
 halfjaar   4.500  

-af te dragen BTW 24.671  

-energietermijnen 

transliftcontainers 

2.000  

-afw. energietermijn  2013 3.176  

-kosten advies mbt garantietoelage 1.060  

-inkoop.fietsen sep-dec 5.000  

-bestuursdwang mei 11.689  

-grofvuilverwerking nov en dec 5.275  

-onderh.transliftcontainers 2014 90.000  

-brandstofkosten  10.000  

-onderh.transliftcontainers 2013 80.471 

 

 

 

-betalingsverkeerkosten  910  

 

 

 

-kosten sal.adm. 4
e
 kw 1.894 

 

 

 

-portikosten 3
e
 en 4

e
 kw 86  

-secretariaatskosten 4.500  

 

 

 

-salariscomponent 1.875 

 

 

 

 

636.689 

 

636.689 

   

  1.845.467 

   

 

(*) het betreft kosten op zowel de kerntaak als de plustaken, maar hoofdzakelijk de nog openstaande facturen voor de 

kerntaak afvalverwerking Indaver. 

 

- overlopende passiva (79.622) 

Dit betreft onder andere de afwikkeling in 2014 van de afrekeningen bestuursdwang van het project Fiets Fout = Fiets 

Weg van de gemeente Leiden ( 55.110) en de afwikkeling van het resterende vooruit ontvangen subsidiebedrag  (24.511). 

 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen op jaarbasis 

Opbouw vakantie toeslag juni t/m december      14.032 

Huurovereenkomst W.Barentszstr. 12-20 ( looptijd t/m 31-12-2015 )  153.188 

Huurovereenkomst Koornbrugsteeg 2 (looptijd 31-12-2015 )        9.000 

Leasecontract vorkheftruck ( looptijd t/m 31-12-2015 )         7.171 
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8 Exploitatierekening Programma 1 

 

     

Uitgaven Rekening  Begroting   Rekening 

 2014          2014          +/- 2013 

     

Personeelskosten 9.500 7.000 -2,500 11.136 

Salarissen en soc. Lasten 9.500 7.000 -2.500 11.136 

Overige personeelskosten 0 0  0 

     

Overige bedrijfskosten 8.648.915 9.063.377 414.462 9.620.750 

Verwerking van vuil 8.607.205 9.003.377 396.172 9.620.750 

Projecten 41.710 60.000 18.290 0 

     

Algemene kosten 92.230 174.500 82.270 126.368 

Overige bijzondere lasten 666 - -666 0 

Bureaukosten 966 4.500 3.534 1.202 

Telefoonkosten 0 -  0 

Externe adviseurs 1.285 5.000 3.715 6.975 

Accountantskosten                              6.525 10.000 3.475 10.000 

Overige algemene kosten 1.131 5.000 3.869 398 

Directie/Administratie  81.657 150.000 68.343 107.793 

     

Totale kosten: 8.750.645 9.244.877 494.232 9.758.254 

     

     

Inkomsten     

     

Doorbelasting restvuil incl. opslagen. 8.101.310 8.302.280 -200.970 8.028.400 

Doorbelasting grofvuil 754.816 981.285 -226.469 749.388 

Doorbelasting GFT    679.044 

Vergoeding dure tonnen restvuil 65.352  65.352 64.649 

GFT niet te composteren    845 

Groenafval gemeenten         251.653 

Overige bedrijfsopbrengsten 822  822 3.126 

Ontvangen rente 3.870  3.870 20.616 

     

     

Totale inkomsten: 8.926.170 9.283.565 -357.395 9.797.721 

     

     

Exploitatie resultaat 175.525 38.688 -136.837 39.467 
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8.1         Toelichting exploitatierekening, Programma 1 

 

Toelichting op de uitgaven: 

 

- personeelskosten ( -2.500 ) 

In deze post zijn opgenomen de kosten van garantietoelagen voor de voormalige medewerkers van de 

vuilverbrandingsinstallatie van GEVULEI. Bij de sluiting van de vuilverbranding zijn garantietoelagen aan de medewerkers 

toegezegd. In de jaarrekening zijn de kosten voor twee voormalige medewerkers verantwoord. Deze garantietoelagen 

komen ten laste van de GEVULEI en worden dus volledig begroot.  

 

- overige bedrijfskosten (+414.462) 

Verwerking van vuil ( +396.172) 

De daling van verwerkte tonnen afval is in vergelijking met voorgaande jaren minder sterk geweest. Voor de afzonderlijke 

gemeenten levert de daling echter wel een voordelig saldo op in het eigen gemeentelijk resultaat omdat het aanbod vuil 

lager is dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. 

 

Rekening 2014 gebaseerd op de volgende verwerkte vuilhoeveelheden x ton:  

           Rest afval           Grof afval 

 2014 2013 +/- 2014 2013 +/- 

Leiden 26.021 26.278 -257 2.202 2.319 -117 

Oegstgeest 4.124 4.403 -279 441 392 49 

Teylingen 3.614 3.683 -69 392 469 -77 

Zoeterwoude 896 888 8 133 151 -18 

Leiderdorp 5.965 6.022 -57 482 471 11 

Voorschoten 5.158 5.162 -4 592 583 9 

Kaag en B. 2.878 3.003 -125 462 414 48 

Wassenaar 7.172 7.250 -78 610 608 2 

Totaal  55.828 56.689 -861 5.314 5.407 -93 

 

De rekening 2014 is gebaseerd op het aanbieden van restafval in afzetbare containers. De afvoer met behulp van 

containers heeft geleid tot lagere verwerkingskosten. De praktijk leert echter dat een deel van het afval nog met 

traditionele wagens moet worden ingezameld. Voor de tonnen afval die met deze traditionele wagens ingezameld worden, 

geldt voor GEVULEI een meerprijs van € 13,50 per ton (€ 0,24 méér dan begroot). Deze meerkosten worden doorbelast aan 

de desbetreffende gemeenten. Op deze manier wordt elke afzonderlijke gemeente feitelijk belast met de door die 

gemeente aangeleverde ‘dure’ tonnen restafval. NB: boven op het tarief  inzameling restafval werd additioneel € 4,50 per 

ton in rekening gebracht voor de exploitatiekosten GEVULEI. 

 

Opbouw kostenpost verwerking van vuil begroot 

Vuilsoort Begroot 2014 Tonnage Tarief  

A – Rest vuil    8.302.282 62.264 133,34  

       Duur rest vuil 0 0 0  

B – Grof vuil    981.287 6.909 142,03  

     

     

 9.283.569    
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Opbouw kostenpost verwerking van vuil realisatie 

Vuilsoort Rekening 2014 Tonnage Tarief +/- 

A – Rest vuil     7.157.744 55.828 128,21 
€ 13,50 

       Duur rest vuil  698.419 4.929 141,71 

B – Grof vuil        751.042 5.314 141,32 

    

    

    

     

     8.607.205    

 

Toelichting 

A -  Rest vuil en duur rest vuil 

De vermelde tarieven zijn de definitieve bedragen, zoals door Indaver aan GEVULEI in rekening zijn gebracht. Volgens 

contract wordt voorafgaand aan het jaar van verwerking een voorlopige indexering van het verwerkingstarief toegepast 

zoals die wordt verwacht door Centraal Planbureau. In 2014 was hiervoor 2 % opgenomen. Aan het eind van het jaar wordt 

de definitieve index bepaald op basis van het jaargemiddelde “CPI alle huishoudens afgeleid” op grond waarvan het tarief 

aangepast wordt. Voor 2014 is deze index uitgekomen op 1,25%. Hierdoor zijn de tarieven aangepast/verlaagd van 

respectievelijk € 129,48 naar € 128,21 (- € 1,27) voor ingezameld huishoudelijk restafval van € 143,12 naar € 141,71 (- 

€1,41) voor traditioneel (zonder transliftcontainers) ingezameld huishoudelijk restafval. De minderkosten bedragen 

hierdoor: 4.929 ton duur restafval vermenigvuldigd maal € 1,41 geeft € 6.949 en 55.828 ton restafval vermenigvuldigd maal 

€ 1,27 geeft € 70.902 (totaal van de creditnota  € 77.851). 

B -  Grofvuil 

Ook hier is het tarief conform de bovengenoemde index verlaagd van resp. € 142,72  naar € 141,32 (- € 1,40). Zie verder de 

toelichting onder ‘A – rest vuil en duur rest vuil’. De minderkosten bedragen hierdoor: 5.314 ton vermenigvuldigd met 

 € 1,40 geeft € 7.440,-.   

Het voordeel (€ 85.291,-) van de verlaagde index van 2% naar 1,25% draagt in belangrijke mate  bij aan het positieve 

resultaat op de kerntaak afvalverwerking. 

 

- projecten ( + 18.290 ) 

In de begroting is met € 60.000,- aan kosten rekening gehouden. In 2014 zijn voor de deelnemende gemeenten 

sorteeranalyses gehouden.    

- bureaukosten ( + 3.534 ) 

Deze kosten zijn begroot op € 4.500. De werkelijke kosten bedragen € 1.202. Dit betreft portokosten en drukwerkkosten 

(jaarrapport/begroting). 

- externe adviseurs (  + .3.715 ) 

Deze kosten zijn begroot op € 5.000. In 2014 zijn hierop de uitgaven geboekt wegens kosten van onderzoek inzake 

beëindiging van de gemeenschappelijke regeling na  31 december 2015. 

- accountantskosten (+ 3.475 ) 

Dit resultaat is ontstaan omdat de werkelijke kosten lager waren dan in de raming was opgenomen. 

- overige algemene kosten ( + 3.869 ) 

Op de post zijn de kosten van betalingsverkeer verantwoord. 

 - directie en administratiekosten ( + 68.343   ) 

De vorig jaar ingezette positieve ontwikkeling op deze kostenpost zet door in 2014. Het positieve resultaat is toewijsbaar 

aan de Financiële Administratie (digitalisering en standaardisering van processen) en Beleid. De geboekte kosten zijn het 

aantal uren door de medewerkers gewerkt voor de GEVULEI maal een standaard tarief per uur.  
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Overige opbrengsten 

Betreft een afgekeurde vracht in december 2013. De kosten zijn in 2014 ten laste van de betreffende gemeente in 

rekening gebracht. 

 

Toelichting op de inkomsten plustaak financiering inzamelmiddelen 

Algemeen 

Sinds 2001 worden de uitgaven en inkomsten betreffende de containers als een afzonderlijke plustaak gepresenteerd, 

hetgeen ook in 2014 gecontinueerd is. 

 

Uitgaven en inkomsten Translift containers (zie ook bijlage: Staat van vaste activa) 

 Rekening 

2014 

Begroting 

2014 

 

+/- 
Rekening 

2013 

      

Uitgaven      

Kapitaallasten 94.718 92.735 -2.343 94.654 

Rentekosten 3.889 3.993 104 8.227 

Afschrijving 90.829 88.742 -2.087 86.427 

Bedrijfskosten (onderhoud) 93.961 80.000 -13.961  86.432 

 188.679 172.735           15.944 181.086 

Inkomsten      

Doorberekening 188.679 172.735  181.086 

     

 

8.2   Toelichting op Transliftcontainers 

 

Bedrijfskosten ( - 13.961 ) 

Bij het opmaken van de jaarrekening is de factuur voor het onderhoud aan de transliftcontainers over 2014 nog te 

ontvangen. Rekening is gehouden met een toename van de onderhoudskosten in verband met het voortschrijdende 

verouderingsproces van de containers.  In de exploitatie is het bedrag aan  onderhoud van  €90.000,- verantwoord. Dit is 

exclusief de verzekeringspremie (€ 3.961).    

 

Inkomsten  

De kosten van de inzet van de Translift containers worden door de gezamenlijke gemeenten op basis van gebruik inzake 

afvoer restvuil aan de desbetreffende gemeenten doorberekend.  

 

Inkomsten Transliftcontainers op basis van gebruik: 

Gemeente Aantal tonnen Aandeel in de kosten     Kosten  per jaar 

Leiden 26.021 70,32% 132.679 

Oegstgeest 4.124 11,14% 21.019 

Zoeterwoude 896 2,42% 4.566 

Leiderdorp 5.965 16,12% 30.415 

    

Totaal 37.006 100,00% 188.679 
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Totaaloverzicht exploitatie van de Kerntaak en Plustaak Transliftcontainers: 
 Rekening 

2014 

Begroting 

2014 

 

+/- 
Rekening 

2013 

      

Totaal lasten Kerntaak  8.750.645 9.244.877 494.232 9.758.264 

Totaal lasten Plustaak Transliftcont. 188.679 172.735 -15.944 181.086 

Totale lasten Programma 1 8.939.324 9.417.612 478.288 9.939.350 

     

Totaal baten Kerntaak 8.926.170 9.283.565 -357.395 9.797.721 

Totaal baten Plustaak Transliftcont. 188.679 172.735 15.944 181.086 

Totale baten Programma 1 9.114.849 9.456.300 -341.451 9.978.807 

     

 175.525 38.688 -136.837 39.457 
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9           Exploitatierekening Programma 2 (Het Warenhuis) 

 

 Rekening Begroting  Rekening  

 2014 2014 +/-           2013 

     

Uitgaven     

Personeelskosten 836.651 895.000 58.349 919.481 

Loonkosten eigen personeel 576.188 600.000 23.812 627.453 

Personeel van derden WSW 227.766 230.000 2234 224.312 

Gedetacheerden / uitzendkrachten 4.668 15.000 10.332 7.080 

Kosten Arbo-dienst 0        5.000 5.000 0 

Overige personeelskosten 20.199 15.000 -5.199 22.905 

Voormalig personeel 7.830 30.000 22.170 37.731 

     

Huisvestingskosten 219.227 210.000 -9.227 220.996 

Huur pand  167.604 150.000 -17.604 151.398 

Onderhoud gebouw 12.039 20.000 7.961 16.778 

Energie 39.584 40.000 416 52.820 

     

Organisatiekosten 318.082 290.268 -27.813 384.958 

Telefoonkosten 6.118 7.000 882 6.128 

Kapitaallasten 22.268 22.268 0 28.509 

Transportkosten 35.796 30.000 -5.796 46.421 

Gereedschap / dienstkleding 3.432 6.000 2.568 7.391 

Zakelijke lasten 6.914 6.000 -914 5.882 

Verzekeringspremies 7.910 6.000 -1.910 7.655 

Accountantskosten 3.000 3.000 - 3.000 

Klein inventaris 318 14.000 13.682 2.341 

Afvoer grofvuil  56.950 45.000 -11.950 51.201 

Fietsen Handhaving  32.936 25.000 -7.936 40.672 

Inkoopkosten food personeelskantine 16.367 0 -16.367 19.125 

Inkoopkosten food lunchroom 18.415 0 -18.415 17.283 

Publiciteit 5.093 4.000 -1.093 3.270 

Bureaukosten 30.148 10.000 -20.148 41.681 

Dienstverlening en ondersteuning (Leiden) 61.410 75.000 13.590 67.000 

Inkoop materialen/wit en bruingoed 0 2.000 2.000 404 

Onvoorziene kosten 0 5.000 5.000 5.730         

Overige algemene kosten 11.007 30.000 18.993 0 

Opstartkosten 3 nieuwe initiatieven    31.265 

     

     

 totale uitgaven 1.373.960 1.395.268 21.308 1.525.435 
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 Rekening Begroting  Rekening 

 2014 2014  +/- 2013 

      

Inkomsten     

 Loonkostenvergoeding in- en doorstroom 28.412 0 28.412 65.615 

 Loonkostenvergoeding (beheer fietsen) 100.000 100.000 0 100.000 

 Opstart subsidie     31.265 

 Ontvangen rente 148 1.500 -1.352 2.771 

 Winkelomzet   855.416 825.000 30.416 790.151 

 Personeelskantine 12.060  12.060 18.561 

 Opbrengst Wecycle                               94.625 110.000 -15.375 93.888 

 Verkoop restmaterialen 22.800 32.000 -9.200 22.460 

 Overige opbrengsten 43.344 44.000 -656 44.499 

 Overige inkomsten personeel 45.406 0 45.406 47.722 

 Verhuur ruimten aan derden  1.536 951 585 1.500 

 Doorberekening kosten aan derden   9.890 17.000 -7.110 9.755 

 

Totale inkomsten: 1.213.637 1.130.451 83.186 1.228.187 

Totale uitgaven: 1.373.960 1.395.268 21.308 1.525.435 

Bedrijfsresultaat -160.323 -264.817 104.494 -297.248 

      

 Inzamelvergoedingen gemeenten 364.223 264.817 99.406 314.748 

      

 Exploitatie  resultaat:  203.900 0 203.900 17.500 
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9.1 Toelichting exploitatierekening Programma 2 (Het Warenhuis) 

 

Toelichting op de uitgaven: 

 

- personeelskosten ( + 58.349 ) 

Ten opzichte van de begroting 2014 zijn de kosten met € 58.349,- verminderd. De belangrijkste oorzaken worden 

hieronder toegelicht: 

 

- Loonkosten eigen personeel ( + 23.812 ) 

De besparing op de loonkosten eigen personeel is gerealiseerd omdat in de loop van het jaar een aantal 

vacatures zijn ontstaan die niet direct zijn ingevuld. 

- Voormalig personeel ( + 22.170 )  

De kosten van voormalig personeel zijn lager uitgekomen omdat de betreffende ex-medewerker langdurig ziek is 

geweest. Gedurende deze periode heeft het UWV de uitkeringskosten overgenomen. 

- Gedetacheerden/uitzendkrachten ( +10.332 ) 

Deze kosten zijn lager omdat het slechts beperkt nodig is geweest om in het kader van de continuering van de 

bedrijfsvoering uitzendkrachten in te huren.  

- Arbokosten ( + 5.000 )   

In 2014 zijn er geen arbokosten gemaakt. Alle voorzieningen en onderhoudswerkzaamheden zijn gerealiseerd 

met behulp van eigen medewerkers en bestaande middelen. 

- Overige personeelskosten ( - 5.199 ) 

Ten opzichte van de begroting zijn meer kosten gemaakt. In deze kosten zit onder meer een éénmalige bijdrage 

die is betaald aan een collega kringloopbedrijf in verband met de overgang van de assistent bedrijfsleider. 

 
- personeelsbestand in fte’s 

 31 december 2013 31 december  2014 

Regulier 8 5 

Voormalig ID banen 7 6 

Personeel van derden WSW 42 46 

Personeel gedetacheerd/uitzend 2 1 

Voormalige werknemers 1 1 

Re-integratie Leiden werknemers                     12 6 

Totaal 72 65 

 

- personeelsbezetting / in-en doorstroom 

 Per ultimo december 2014 zijn 111 medewerkers bij het Warenhuis werkzaam, in diverse dienstverbanden. 

 Het aantal vaste medewerkers is van 15 naar 11 gedaald. Eén voormalige medewerker heeft een ww-uitkering. 

De Gevulei is eigen risiscodrager voor de ww-kosten. 

 Eén uitzendkracht is in dienst ter vervanging van een coördinator die ontslag heeft genomen. 

 Met de DZB is een driejarig contract getekend. Een lump-sum vergoeding is overeengekomen voor de vaste kern 

van WSW-medewerkers en afspraken zijn gemaakt over het bieden van leerwerkplekken. 

 In 2014 zijn 87 medewerkers ingestroomd en 75 medewerkers uitgestroomd. Van de uitgestroomde 

medewerkers hebben 16 medewerkers een reguliere baan gevonden. Daarnaast hebben 12 personen met 

succes hun traject(stage) bij het Warenhuis afgerond.  

 

- huisvestingskosten ( - 9.227 ) 

- Huur pand ( - 17.604 ) 

Op deze post zijn ook de huurkosten geboekt van de tijdelijke locatie die gehuurd is voor de kringloopdump (zie 

kopje activiteiten). Tevens is met ingang van juli 2014 een huurverhoging doorgevoerd voor de winkellocatie in 

de binnenstad. 
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- Onderhoud gebouw( +7.961 ) 

Op de post onderhoud is minder uitgegeven omdat de onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk in eigen 

beheer zijn uitgevoerd.  

 

- organisatiekosten ( - 27.813 ) 

De organisatiekosten komen per saldo ruim € 27.000 hoger uit dan begroot. Voor zover mogelijk is  bespaard en gestuurd 

op het beheersen van de kosten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht: 

 

- Transportkosten (- 5.796 ) 

De onderhoudskosten van het wagenpark vallen hoger uit dan begroot. Dit heeft te maken met het verouderde 

wagenpark (3 van de 4 vrachtwagens zijn volledig afgeschreven). 

- Gereedschap/dienstkleding ( +2.568 ) 

De besparing op deze post is gerealiseerd door zo veel mogelijk gebruik te maken van bestaande middelen en 

hergebruik. 

- Verzekeringspremies ( - 1.910 ) 

De overschrijding op deze post heeft te maken met de verhoging van de assurantiebelasting die ten tijde van het 

opstellen van de begroting nog niet bekend was. 

- Klein inventaris ( + 13.682 ) 

Zoveel mogelijk wordt gewerkt met materialen en gereedschappen die bij Het Warenhuis worden ingebracht. 

Hierdoor weten we de aanschaf van klein inventaris te beperken.  

- Afvoer grofvuil ( - 11.950 ) 

De overschrijding op deze post wordt veroorzaakt door het feit dat enerzijds meer goederen zijn opgehaald dan 

verwacht en anderzijds de kwaliteit van de opgehaalde goederen achteruit gaat waardoor meer goederen 

moeten worden afgevoerd. Met name het aantal transporten van de containers en de daarbij horende kosten 

zijn gestegen. 

- Fietsen handhaving ( - 7.936 ) 

Op deze post worden ook de kosten geschreven die te maken hebben met het uitbesteden van de reparaties van 

wasmachines. Deze kennis en vaardigheid heeft Het Warenhuis niet meer in huis maar is wel noodzakelijk om 

een compleet pakket van goederen aan te bieden. 

- Inkoop food personeelskantine ( - 16.367 )en inkoop food Lunchroom (- 18.415 ) 

Bij het opstellen van de begroting 2014 werd er nog geen gebruik gemaakt van deze grootboekposten. 

- Publiciteit ( - 1.093 ) 

Er zijn gedurende het jaar een aantal activiteiten georganiseerd. Voor de activiteiten is geïnvesteerd in extra 

media-aandacht (zie kopje activiteiten). 

- Bureaukosten/overige algemene kosten ( - 20.148 + 18.993 =  - 1.155 ) 

De posten zijn samengevoegd. De overschrijding wordt (mede) veroorzaakt door een verplichte bijdrage aan het 

jubileum feest van de branchevereniging Kringloop die niet voorzien was ( € 3.300,-) 

- Dienstverlening en ondersteuning Gemeente Leiden  ( + 13.590 ) 

Op nacalculatorische basis worden de werkelijke uren maal het standaardtarief per uur door Servicepunt71 aan 

de GEVULEI doorbelast. Hoofdzakelijk door verbetering van administratieve werkprocessen is een positieve 

ontwikkeling op deze kostenpost waar te nemen. Ook de kosten van de directie zijn gedaald. 

- Inkoop materialen  ( + 2.000 ) en Onvoorzien kosten ( + 5.000 ) 

Op deze posten zijn geen boekingen gemaakt 
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Toelichting op de inkomsten: 

 

- loonkostenvergoeding In- en Doorstroombanen  ( + 28.412 ) 

In het kader van de afbouw loonkostenvergoeding in- en doorstroombanen is dit de laatste termijn. Deze post is 

destijds niet in de begroting opgenomen. 

- ontvangen rente  ( -1.352 ) 

In verband met nieuwe wetgeving zijn overheidsbedrijven verplicht overtollige gelden in de schatkist aan te 

houden. De rente is vrijwel nihil. 

- winkelomzet  ( + 30.416 ) 

Gedurende het bestaan van Het Warenhuis is de winkelomzet nog nooit zo hoog geweest. Uit de analyse blijkt een  

stijging in het aantal betalende bezoekers van 85.900 in 2013 naar 88.500 in 2014. De gemiddelde besteding is 

gestegen van € 11.65 naar € 12.53. De positieve uitstraling en het aantal activiteiten georganiseerd door Het 

Warenhuis hebben hier mogelijk positief aan bijgedragen. De gemiddelde dagomzet bedroeg circa €  3530,- (incl. 

btw). De omzet (excl. btw) is op de volgende bedrijfsonderdelen van de kringloopwinkel behaald: 

 

Winkel Willem Barentszstraat  784.108 

Kringloopdump 0  6.364 

t’Waere Thuys  036.289 

Lunchroom   27.868 

 

Uit analyse blijkt verder: 

 De productgroepen Textiel laat slechtere resultaten laten zien dan in 2013 (ca. € 10.000,- minder). Met 

name in textiel is de opkomst van veel concurrentie mogelijk de belangrijkste oorzaak. 

 Na het mindere resultaat van de productgroep Kleingoed in 2013 is de omzet van deze productgroep weer 

stijgende. Hier kan de opbrengst van de winkel in de binnenstad ’t Waere Thuys, waar hoofdzakelijk curiosa 

wordt verkocht, bij worden opgeteld. 

 De snelst groeiende productgroep is Boeken en Platen. Deze groep is gestegen met € 17.000,- (een stijging 

van 14% ten opzichte van 2013) 

 

- opbrengst Wecycle ( - 15.375 ) 

De opbrengsten hiervoor komen lager  uit dan begroot maar is conform het resultaat 2013.  

 

- verkoop restmaterialen (-9.200 ) 

De opbrengst van de verkoop van restmaterialen valt lager uit dan begroot. Er is meer papier afgevoerd dan in 2013    

( + 20.000 kg ) maar minder ijzer ( -8.000 kg ). De marktprijs per kilo van oud ijzer was lager dan ingeschat. 

 

-overige inkomsten personeel ( +45.406 ) 

Hierop zijn de vergoedingen ontvangen voor een collegiale uitleen van één van onze reguliere medewerkers en de 

vergoedingen van het UWV voor een langdurig zieke medewerkster. 

 

-doorberekening kosten aan derden ( - 7.110 ) 

Er zijn minder kosten gemaakt dus ook niet doorberekend. 
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- inzamelvergoedingen gemeenten ( +99.406 ) 

De inzamelvergoeding gemeenten is overeenkomstig de daadwerkelijk gewogen tonnages. De aangeboden 

hoeveelheid is hoger dan begroot. Hieronder de gewogen tonnages uitgesplitst naar gemeenten.  

 

Gemeente Grof huishoudelijk afval Wit- en bruingoed   

  Gewicht in tonnen      Gewicht in tonnen Totaal 

Kaag en Braassem 4 103                                107 

Leiden 963 810 1773 

Leiderdorp 89 187 276 

Oegstgeest 44 151 195 

Zoeterwoude 30 29 59 

    

Totalen 1.130 1.280 2.410 

 

 

 

Gemeenten betalen voor de dienstverlening vanuit het Warenhuis voor de inzameling en verwerking van 

kringloopgoederen en Wit en Bruingoed per ton onderstaande tarieven: 

 

Verwerkingstarief Kringloopgoederen WEB-goederen 

   

verwerkingstarief 138,60 0,00 

inzamelkosten 85,00 85,00 

Totaal verwerkingstarief 223,60 85,00 

 

Analyse van opgehaalde kilo’s 

 

Net als in 2013 is een stijging te zien van het volume ingezamelde goederen. Het aantal tonnen ingezamelde wit- 

en  bruingoed  is gestegen met 12.6 % en het aantal tonnen ingezamelde huisraad met 15,9 %. 
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AANVULLENDE GEGEVENS en/of SPECIFICATIES    

 

Activiteiten 
 
In 2014 zijn een tweetal nieuwe initiatieven genomen ten aanzien van de spreiding van verkooppunten. 

1) De opening van een kringloopdump. De opzet was om goederen te verkopen die kwalitatief niet goed genoeg 

zijn om in Het Warenhuis te verkopen maar nog wel gebruikt kunnen worden. De opzet is niet geslaagd, mede 

door de beperkte mogelijkheden van de locatie. 

2) De opening van een pop-up store in de binnenstad van Leiden. Dit was een tijdelijk project waaraan Het 

Warenhuis heeft deelgenomen en waar vooral het creatief hergebruik van goederen gepromoot is. Met behulp 

van een aantal creatieve vrijwilligers hebben we voorbeelden gemaakt (en verkocht) van bijvoorbeeld; 

damestasjes gemaakt van fietsbinnenbanden, lampen gemaakt van oude luxaflex, slingers gemaakt van oude 

boeken. 

Overige activiteiten die hebben plaatsgevonden zijn:  
- Open dag: In het kader van het vijftienjarig bestaan hebben wij in januari 2014 een open dag georganiseerd 

waarbij onze klanten een kijkje achter de schermen konden nemen. 

- ‘tussen kunst en kitsch’. Op deze dag konden onze klanten hun eigen ‘waardevolle’ spullen meenemen naar 

Het Warenhuis en deze op echte waarde laten taxeren. Deze dag is afgesloten met een echte veiling. 

- De traditionele kerstmarkt. Op 1 november was de jaarlijkse feestelijke opening van onze kerstmarkt waarbij 

dit jaar de Kerstman rond liep en de klanten trakteerde op erwtensoep ( buiten was het 21c.....). 

Verder hebben wij nog onze samenwerking verleend door onder andere het uitlenen van goederen aan 
verschillende maatschappelijke projecten zoals een buurtfeest in de Zeeheldenbuurt in Leiden, een Mexicaans 
buurtfeest in Roelofarendsveen, het Jeugdkorps in Leiden en de inrichting van het Sinterklaashuis in Leiden. 

 

Kwaliteit 
 
In 2014 is een kwaliteitsteam opgericht. Dit team heeft de opdracht gekregen om alle processen in kaart te brengen, 
procedures en werkinstructies te schrijven en een kwaliteitshandboek op te bouwen.  
Het uiteindelijke doel is het behalen van het keurmerk kringloopbedrijven in 2015 zodat Het Warenhuis in staat zal zijn 
om haar kwaliteit te monitoren en continue te verbeteren. 
 
Tevredenheidsonderzoeken 
Een onderdeel van ons verbeterplan is het houden van tevredenheidsonderzoeken. In 2014 hebben we zowel een 
klanttevredenheidsonderzoek als een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. 
 
Beide onderzoeken geven een positief resultaat te zien. De gemiddelde score die onze klanten ons geven is een 7.9.  
En de overgrote meerderheid van onze medewerkers (83%) geven aan dat zij het leuk vinden om bij Het Warenhuis te 
werken. Naar aanleiding van de uitkomsten van beide onderzoeken zijn een vijftal verbeteracties benoemt die voor 2015 
op de agenda zijn gezet. 
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CIJFERMATIGE OVERZICHTEN      

Vuilhoeveelheden per vuilstroom/per gemeente  

     Restafval    Grofafval 

  Begroting 2014 Rekening 2014 Begroting 2014  Rekening 2014 

Leiden 30.000 26.021 2.550  2.202 

Oegstgeest 4.700 4.124 450  441 

Teylingen 3.800 3.614 400  392 

Zoeterwoude 1.000 896 150  133 

Leiderdorp 7.000 5.965 550  482 

Voorschoten 5.500 5.158 525  592 

Kaag en B. 2.800 2.878 550  462 

Wassenaar 7.464 7.172 525  610 

TOTALEN 62.264 55.828 5.700  5.314 

    

 

 Bijdrage per gemeente (uitgesplitst naar vuilsoort)    
 BIJDRAGEN PER GEMEENTE VOOR KERNTAAK (opgesplitst naar vuilsoort) 

  Rest Grof GFT  Totaal kerntaak  

Leiden 3.469.661 312.810   3.782.471 

Oegstgeest 549.865 62.578   612.443 

Teylingen 481.896 55.710   753.606 

Zoeterwoude 119.499 18.856   138.355 

Leiderdorp 795.432 68.481   863.913 

Voorschoten 687.778 84.031   771.809 

Kaag en B. 383.710 65.663   449.373 

Wassenaar 956.301 86.687   1.042.988 

TOTALEN 7.444.142 754.816   8.198.958 

    

 

 Bijdrage gemeente (uitgesplitst naar plustaak)    
 BIJDRAGEN PER GEMEENTE VOOR PLUSTAKEN ( opgesplitst naar plustaak) 

  Kringloop Chemokarren Transliftcontainers  Totaal Plustaak 

Leiden 284.327   132.679  417.006 

Oegstgeest 23.316   21.019  44.335 

Teylingen .   
 

  

Zoeterwoude 9.204   4.566  13.770 

Leiderdorp 35.777   30.415  66.192 

Voorschoten 
 

  
 

  

Kaag en B. 11.600                                        11.600 

Wassenaar 
 

  
 

  

TOTALEN 364.223   188.679  552.902 

Totale bijdrage per gemeente    

   Kerntaak Plustaak Totaal  

 Leiden 3.782.471 417.006 4.199.477  

 Oegstgeest 612.443 44.335 656.778  

 Teylingen 753.606 
 

753.606  

 Zoeterwoude 138.355 13.770 152.125  

 Leiderdorp 863.913 66.192 930.105  

 Voorschoten 771.809 
 

771.809  

 Kaag en B. 449.373 11.600 460.973  

 Wassenaar 1.042.988 
 

1.042.988  

 

TOTALEN 8.198.958 552.902 8.751.860 
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 Opbrengst dure tonnen   BEGROOT 2014   REKENING 2014 

 gemeenten tonnen Totaalbedrag Tonnen Totaalbedrag 

Leiden     4674 61.977 

 Oegstgeest 
  

   

Teylingen 
  

82 1.081 

 Zoeterwoude 
  

   

 Wassenaar 
  

   

 Leiderdorp 
  

173 2.294 

 Voorschoten 
  

   

 Kaag en  Braassem        

 totaal: 0 0 4929 65.352 

  tarief   
tarief per 
ton 

13,26 
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Berekening kasgeldlimiet 2014 
    

 

      
 

 
Kasgeldlimiet (bedragen * € 1.000) 1e kwt 2e kwt 3e kwt 4e kwt  

      
 

1 Begrotingstotaal         9.245      9.245      9.245        9.245   

2 Wettelijk percentage 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% 
 3 Kasgeldlimiet (1*2)             758          758          758            758  
 

       4 Gemiddelde netto tegoed             1.116      559      1.014           1.148 
 

       5 Ruimte onder de kasgeldlimiet (3-4)          1.874       1.317       1.773         1.907  
 

       

       

  

       

       

       

  
2014 

    

       1 Begrotingstotaal 2014        9.245  
    2 Wettelijk percentage 20% 
    3 Renterisiconorm (1*2)          1.849  
    3a Minimumbedrag renterisiconorm (wet fido )   2.500 
    4 Renteherziening vaste schuld o/g 0 
    5 Aflossingen op vaste schuld o/g 124 
    6 Totaal renterisico (4+5) 124 
    

       7 Ruimte onder renterisiconorm (3a-6)          2.376  
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Overzicht van de onbezoldigde leden van 

het Algemeen Bestuur Gevulei  

 

  

Bestuurders  

Naam F. de Wit 

Datum in functie 02-07-2014 (datum registratie: 03-08-2010) 

Bevoegdheid Bevoegd tot vertegenwoordigen  

Naam Y. Peters 

Datum in functie 02-07-2014 (datum registratie: 03-08-2010) 

Bevoegdheid Niet bevoegd tot vertegenwoordigen 

Naam H.J.A. van Schooten 

Datum in functie 02-07-2014 (datum registratie: 03-08-2010) 

Bevoegdheid Niet bevoegd tot vertegenwoordigen 

Naam A. Wassenaar 

Datum in functie 02-07-2014 (datum registratie: 03-08-2010) 

Bevoegdheid Niet bevoegd tot vertegenwoordigen 

Naam J.J.F.M. Gardeniers 

Datum in functie 02-07-2014 (datum registratie: 03-08-2010) 

Bevoegdheid Niet bevoegd tot vertegenwoordigen 

Naam F. Joester 

Datum in functie 02-07-2014 (datum registratie: 03-08-2010) 

Bevoegdheid Niet bevoegd tot vertegenwoordigen 

Naam J.J.G.M. Roeffen 

Datum in functie 02-07-2014 (datum registratie: 03-08-2010) 

Bevoegdheid Niet bevoegd tot vertegenwoordigen 

Naam M.K. Simoons 

Datum in functie 02-07-2014 (datum registratie: 03-08-2010) 

Bevoegdheid Niet bevoegd tot vertegenwoordigen 

Naam C.P. van Velzen 

Datum in functie 02-07-2014 (datum registratie: 03-08-2010) 

Bevoegdheid Niet bevoegd tot vertegenwoordigen 

Naam A.L. van Kempen  

Datum in functie 02-07-2014 (datum registratie: 03-08-2010) 

Bevoegdheid Niet bevoegd tot vertegenwoordigen 

Naam E. Beimers  

Datum in functie 02-07-2014 (datum registratie: 03-08-2010) 

Bevoegdheid Niet bevoegd tot vertegenwoordigen 

Naam M. Lamers 

Datum in functie 02-07-2014 (datum registratie: 03-08-2010) 

Bevoegdheid Niet bevoegd tot vertegenwoordigen 

Naam L. Maat  

Datum in functie 02-07-2014 (datum registratie: 03-08-2010) 

Bevoegdheid Niet bevoegd tot vertegenwoordigen 

Naam R. Bloemendaal  

Datum in functie 02-07-2014 (datum registratie: 03-08-2010) 



33 

 

Bevoegdheid Niet bevoegd tot vertegenwoordigen 

Naam E.G.E.M. Bloemen 

Datum in functie 02-07-2014 (datum registratie: 03-08-2010) 

Bevoegdheid Niet bevoegd tot vertegenwoordigen 

Naam A. Bakx 

Datum in functie 02-07-2014 (datum registratie: 03-08-2010) 

Bevoegdheid Niet bevoegd tot vertegenwoordigen 
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