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 2015  raadsvoorstel   

Afdeling:   Gemeentewerken   Leiderdorp, 23-06-2015  

Onderwerp:  Stichting kringloopbedrijf Het 

Warenhuis 2016 

 Aan de raad.  

 

 

*Z005712390B* 
 

Beslispunten 

1. Aan de stichting Het Warenhuis 2016 op grond van artikel 2.24 onder a van de 
Aanbestedingswet een uitsluitend recht te gunnen voor de diensten “inzameling wit- en 
bruingoed en huisraad”. 

2. Dat de activiteiten “inzameling wit- en bruingoed en huisraad” door de stichting Het 
Warenhuis 2016 voor zover vereist plaatsvindt in het kader van het Algemeen Belang, 
als bedoeld in artikel 25h van de Mededingingswet, zesde lid. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Het college neemt het besluit om de “Stichting het Warenhuis 2016” op te richten en 

na beëindiging van de Gevulei per 1 januari 2016 op basis van het bedrijfsplan de 

werkzaamheden van Kringloopbedrijf Het Warenhuis voort te zetten.  

Om Stichting het Warenhuis 2016 te verzekeren van een kostendekkende 

bedrijfsvoering wordt de Raad gevraagd om de activiteiten “de inzameling van wit- 

en bruingoed en huisraad en de (wettelijk verplichte)   inname van wit- en 

bruingoed” ook in de toekomst door Het Warenhuis te laten vervullen. 

1.b Voorgeschiedenis 

In 1998 is aan de Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking Leiden en    

omstreken (Gevulei) met als kerntaak de afvalverwijdering, een zgn. ‘plustaak’ 

toegevoegd: het Kringloopbedrijf Het Warenhuis. Het Warenhuis kende vanaf de 

start twee doelstellingen: een milieu doelstelling (het realiseren van product- en 

materiaalhergebruik) en een sociale doelstelling (werkgelegenheid voor diegene 

met een afstand tot de arbeidsmarkt). In deze plustaak participeren thans vijf van de 

acht Gevulei-gemeenten, te weten: Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest 

en Kaag en Braassem. Het Warenhuis wordt geëxploiteerd voor rekening en risico 

van de deelnemende gemeenten. Het Warenhuis verzorgt ten behoeve van de vijf 
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deelnemende gemeenten de inzameling van wit- en bruingoed en huisraad en de 

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

inzameling op het huisadres of bij de betreffende gemeentedepots van herbruikbare 

goederen en/of afgedankt wit- en bruingoed. Zo nodig worden reparaties aan deze 

goederen uitgevoerd en vervolgens worden de goederen verkocht in de 

kringloopwinkel.  

In 2012 heeft het Algemeen Bestuur van de Gevulei besloten de 

gemeenschappelijke regeling per 1-1-2016 op te zeggen. De nieuwe 

afvalcontracten voor restafval, grof afval en GFT zijn in 2013 door Servicepunt 71 

aanbesteed en worden voortaan beheerd door Servicepunt 71 (voor het 

verwerkingscontract voor GFT geldt dit al per 2014, voor restafval en grof afval gaat 

dit geschieden vanaf 2016). De directie Gevulei heeft de opdracht gekregen om 

zorg te dragen voor de vereffening van het vermogen van Gevulei per 1 januari 

2016 en in overleg te treden met de deelnemende gemeenten over de afwikkeling 

van de GR. Om besluitvorming over voortbestaan en de positionering van 

kringloopbedrijf Het Warenhuis mogelijk te maken heeft de directie Gevulei opdracht 

gekregen om op basis van een deugdelijke onderbouwing, met nadrukkelijke 

aandacht voor de milieu- en de sociale werkgelegenheidsdoelstelling, een 

toekomstplan op te stellen. In januari 2014 is hiervoor de notitie “Warenhuis 2016” 

uitgebracht. De notitie “Het Warenhuis 2016” concludeert dat een stichting de meest 

gewenste rechtsvorm is om de activiteiten van het kringloopbedrijf voort te zetten en 

voldoende zekerheid te bieden aan de huidige medewerkers en aan de 

maatschappelijke doelstellingen. Op basis van de notitie “Het Warenhuis 2016” 

hebben de colleges van Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude een ontwerpbesluit 

genomen over het oprichten van stichting het Warenhuis 2016. De gemeenten 

Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude hebben vervolgens de personele, financiële en 

juridische consequenties voor de stichting nader uitgewerkt in een bedrijfsplan met 

een kostendekkende exploitatie en ontwerp statuten voor de Stichting Het 

Warenhuis 2016. 
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1.c Samenhang beleidsvelden 

 N.v.t. 

2 Beoogd effect 

Vanwege de Aanbestedingswet dienen de gemeenteraden van Leiden, Leiderdorp en 

Zoeterwoude te besluiten om de stichting het Warenhuis 2016 het uitsluitend recht te 

gunnen om de wettelijke taken die ze op dit moment voor de gemeenten uitvoeren te 

kunnen continueren. Deze activiteiten zijn nodig om de stichting te verzekeren van een 

kostendekkende exploitatie, en er zo voor te zorgen dat de sociale doelstelling (het bieden 

van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) en de milieudoelstelling 

(bevorderen van hergebruik materialen) ook in de toekomst door de stichting kunnen 

worden gerealiseerd. 

Daarnaast stellen we uw raad voor om, voor zover vereist, deze activiteiten als activiteit in 

het kader van het Algemeen belang aan te wijzen als bedoeld in artikel 25h van de 

Mededingingswet, zesde lid. De gezamenlijke colleges schatten in dat andere 

marktpartijen de sociale en milieudoelstellingen die samenhangen met deze diensten (zie 

ook hoofdstuk marktverkenning bedrijfsplan) niet op gelijke wijze zouden kunnen verlenen 

(‘marktfalen’). Daarnaast gaat het niet om nieuwe dienstverlening waarmee ondernemers 

omzet mislopen, maar puur om het continueren van de taken die Het Warenhuis nu ook al 

onder de vlag van de Gevulei uitvoert (‘proportionaliteit’). 
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3 Argumenten 

1. Het voortzetten van kringloopbedrijf Het Warenhuis is goed voor de deelnemende 

gemeenten. 

Aan de op te richten st icht ing w orden dezelfde doelstellingen meegegeven als die 

gelden voor het huidige bedrijf : Het realiseren van product - en materiaalhergebruik 

en het bieden van w erkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. 

Het realiseren van product- en materiaalhergebruik is een doelstelling die de regio 

de mogelijkheid biedt om nog meer in te zetten op afvalscheiding. 

Het bieden van w erkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

toont de maatschappelijke betrokkenheid en geeft het juiste voorbeeld. 

2. Met het voortzetten van kringloopbedrijf Het Warenhuis hoeven de deelnemende 

gemeenten geen nieuwe inzamelstructuur voor wit- en bruingoed op te zetten. 

Het Warenhuis verzorgt thans voor deze gemeenten reeds de huis-aan-huis 

inzameling van afgedankt w it - en bruingoed, almede de eff iciënte verw erking 

daarvan. Dit  zal in de nieuw e situatie gecontinueerd w orden. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

N.v.t. 

 

5 Duurzaamheid 

Doelstellingen stichting “Het Warenhuis 2016”: de milieudoelstelling houdt onder meer in 

dat de gemeenten voornemens zijn om kringloopbedrijf het Warenhuis de inzameling van 

wit- en bruingoed en huisraad en de (wettelijk verplichte) inname van wit- en bruingoed te 

gunnen. De sociale doelstelling houdt in dat het kringloopbedrijf in totaal voor zo’n 110 

personen werk biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 
6 Communicatie en participatie 

N.v.t. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

In het bedrijfsplan is opgenomen een marktanalyse, een (meerjaren) exploitatiebegroting, 

een paragraaf over de fiscale aspecten. Aan het algemeen bestuur van de Gevulei zal 

worden voorgelegd om aan de stichting een startkapitaal mee te geven, dat bestaat uit het 

positief resultaat van de Gevulei voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude 

na de liquidatie van de Gevulei. 
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8 Evaluatie 

N.v.t. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: Bedrijfsplan Stichting Het Warenhuis 2016 


