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ZUID 

De raad van de gemeente Leiderdorp 
Postbue 35 
2350 AA Leiderdorp 

Geachte ontvanger,

Hierbij zenden wij u het bijgaande ter informatie.

Provincie Zuid~Hc›I!and 

f VOORB LAD 

Provincie Zuid~HoHand 

Postadres Prøvinciehuia 

Postbus 90602 
2509 LP Den Haag 
T070~4416611 
www.zuid~hoHand.n|

Datum 
Zie verzenddatum linksonder 

fl/I/I//If!/fl/IWifi 
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provincio HOLLAND ZUID 

Bezoekadres 
Zuid-Hoiiandplein 1 

2596 AW Den Haag 

Tram 9 en bus 65 

stoppen bij het 

provinciehuis.Vanaf 

station Eten Haag CS is 

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor 

autos is beperkt.

Gedeputeerde Staten 

Directie Leefomgeving en Beatuur 
Afdeling Bestuur 
Contact 

van Wingerde 

apl.van.wingerde@pzh.nl 

Postadres Provinciehuis 

Postbus 90602 
2509 LP Den Haag 
T 070-4416611 
vwrwzuid-holland.nl 

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke 
regeling vuiiverwerking voor Leiden en omgeving 

“GEVULEl"
Admiraal Banckertweg 15 

2315 SR LElDEN 

Datum 

Zie verzenddatum linksonder 
Ons kenmerk 

PZH-2016-566701871 
D08-2016-0001790 
Uw kenmerk 

Bijlagen 

Onderwerp 

Jaarrekening 2015 en beëindiging van de 

gemeenschappelijke regeiing 

Geacht bestuur,

Op 24 juni 2016 hebben wij de jaarrekening 2015 (inclusief de liquidatie van uw 

gemeenschappelijke regeling) ontvangen. in deze brief besteden wij aandacht aan uw 

jaarrekening. Naar aanieiding van ons onderzoek komen wij tot de volgende opmerkingen.

Resultaat onderzoek 
De jaarrekening 2015 is structureel en reëel in evenwicht en binnen de wettelijke termijn 

ingezonden. Do jaarrekening (inclusief de liquidatie van uw gemeenschappelijke regeling) hebben 

wij voor kennisgeving aangenomen.

Specifieke opmerkingen voor uw gemeenschappelijke regeling 

Beëindiging van de gemeenschappelijke regeling 

Op 9 mei 2012 heeft het Algemeen Bestuur bestolen de gemeenschappelijke regeling per 1 

januari 2016 te beëindigen. De jaarrekening 2015 is due de aiierlaatste jaarrekening.

ln de jaarrekening is de liquidatie van de gemeenschappelijke regeling opgenomen. De 

deelnemende gemeenten zijn vanaf 1 januari 2016 zelf verantwoordelijk voor de 

vuilveniverking. De activiteiten inzake het warenhuis zijn overgedragen aan de nieuw 

opgerichte stichting “Het Warenhuia”. De gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Teylingen 

krijgen hun deel van de liquidatie geldelijk uitgekeerd. De gemeenten Leiden, Oegstgeest,

Zoeterwoude, Leiderdorp en Kaag en Braassem storten hun deel van de liquidatie in de 

reserve piustaak warenhuis van de nieuw opgerichte etichting “Het Warenhuis”.

Wij gaan ervan uit dat u zorgdraagt voor de ¿nanciële afwikkeling van de liquidatie van de 

gemeenschappelijke regeling.

If” 1 A 
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pmvincie HOLLAND ZUIU 

Tot slot 

Ons kenmerk 

PZH-2016-566701871 

Wij verzoeken u in uw cnrrespondentie altijd het DOS~nummer te vermelden dat wij rechts 
bovenaan in deze brief hebben opgenømen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid»l-lolland,
vøor dezen,

Drs. Marije LEF. Hoogendoornlšruins Slot 
Hoofd Bureau Bestuurlijke Zaken en Toezicht 
Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief'.

Afschrift aan;

De raad van de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Teylingen, Zoetervvoude,Leiderdorp,
Voørschoten, Kaag en Braassem en Wassenaar.


