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Ontwerpbesluit tot deelneming in het overheidsbedrijf de Meerlanden 
Holding N.V. 
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Opsteller Hans Deul / Helma 
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Gevraagde beslissing: 
 

1. Een ontwerpbesluit te nemen tot deelneming in het overheidsbedrijf de 
Meerlanden Holding NV. 

2. Conform artikel 160 lid 2 van de Gemeentewet dit besluit toe te zenden aan de 
Raad en haar in de gelegenheid te stellen om wensen en bedenkingen ter kennis 
van het college te brengen. 

Beslissing B&W: Procedure Raad 

  
  Paraafstuk 
  Akkoord 
  Zie bijgevoegde beslissing 
  Aanhouden 
 

 
 Leesmap 
 Ingekomen stuk 
 Informatiebijeenkomst 
 Ter besluitvorming 
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Onderwerp:  
Ontwerpbesluit tot deelneming in het overheidsbedrijf de Meerlanden Holding N.V. 
 
Wij stellen voor:  
 

1. Een ontwerpbesluit te nemen tot deelneming in het overheidsbedrijf de 
Meerlanden Holding NV. 

2. Conform artikel 160 lid 2 van de Gemeentewet dit besluit toe te zenden aan de 
Raad en haar in de gelegenheid te stellen om wensen en bedenkingen ter kennis 
van het college te brengen. 

 
Inleiding:  
In oktober 2008 heeft de Raad een aangepaste bestuursopdracht vastgesteld voor het 
doen van onderzoek naar de regiefunctie. Onderdeel hiervan zijn 4 taakvelden die 
vallen onder de verantwoordelijkheid van de afdeling openbare werken: 
huisvuilinzameling, onderhoud openbaar groen, onderhoud wegen, riolering, etc. en 
de wachtdienst.  
Op basis van diverse onderzoeken is besloten de uitvoeringstaken van de buitendienst 
volledig en integraal over te dragen aan een overheidsgedomineerde onderneming.  
Na een uitgebreide selectie en gunningprocedure is besloten het overheidsbedrijf de 
Meerlanden te kiezen als samenwerkingspartner.  
De criteria zoals vastgesteld door de Raad zijn hierbij leidend geweest. 
 
De Raad is over al deze stappen actief geïnformeerd o.a. middels een 
informatiebijeenkomst in februari 2010 en een afzonderlijke memo in juli 2010.  
 
Voor de uitwerking van de samenwerking is op 10 augustus jl. een intentieovereenkomst 
vastgesteld. Voor de ondertekening hiervan is eerst het advies van de OR en de daarbij 
behorende procedure afgewacht. Inmiddels zijn vragen van de OR hierover beantwoord 
en is er een afspraak tot ondertekening op 15 november as. De uitgangspunten van de 
intentieovereenkomst worden nu verder uitgewerkt in een dienstverleningsovereenkomst 
(DVO). Onderdeel van de DVO is het sociale plan dat zal gelden voor medewerkers die 
mee overgaan.  
 
Mede omdat medewerkers mee overgaan streven we naar een langdurige samenwerking 
met dit overheidsbedrijf dat voor 100% in eigendom is van 9 gemeenten uit de regio;  
te weten de gemeenten Aalsmeer, Abcoude, Bloemendaal (voorheen Bennebroek), 
Diemen, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemstede, Lisse en 
Noordwijkerhout.  
 
Om deze langdurige samenwerking te benadrukken en deze zo goed mogelijk vorm te 
geven willen we op vergelijkbare wijze als deze 9 gemeenten gaan deelnemen in het 
bedrijf de Meerlanden Holding N.V. Omdat het bedrijf de Meerlanden in opdracht van de 
gemeente Hillegom taken gaat uitvoeren op het gebied van inzameling van huishoudelijk 
afval en het beheer van de openbare ruimte is een deelneming in dit bedrijf ter 
behartiging van dit openbaar belang. 
 
Argumenten: 

1. Door deel te nemen in de onderneming benadrukken we het uitgangspunt van 
langdurige samenwerking; 

2. We doen dit op vergelijkbare wijze als de 9 overige aangesloten gemeenten; 
3. We delen ook mee in de positieve resultaten van dit bedrijf; 
4. We behouden zeggenschap. 
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Kanttekeningen: 

1. Om deel te nemen als nieuwe gemeente moeten er nieuwe aandelen worden 
uitgegeven en/of herverdeeld. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
(AVA) van de Meerlanden Holding N.V. zal hiermee akkoord moeten gaan. 

2. De huidige aandeelhouders zijn bezig met een wijziging van de verdeling van de 
aandelen. De gemeente Haarlemmermeer heeft hierbij aangegeven een 
meerderheidsbelang te willen houden. Verwacht wordt dat er begin 2011 een 
voorstel komt voor herverdeling.  

 
Financiële consequenties: 
Deelname in de Meerlanden N.V. brengt met zich mee dat wij aandelen gaan kopen. Op 
basis van de nu bekende gegevens gaat dat om een bedrag van circa € 1.000.000,= 
Dit bedrag wordt bepaald door het aantal huisaansluitingen vermenigvuldigd met de 
waarde per aandeel. De exacte waarde per aandeel wordt bepaald per 31-12-2010 en zal 
begin 2011 bekend zijn.  
 
Financiële dekking: 
De betaling van de aandelen kan deels plaats vinden door inbreng in natura zoals 
rolemmers (containers) en materieel. De overname van materieel zal geschieden op basis 
van taxatiewaarde. We gaan er van uit dat deze taxatiewaarde minimaal gelijk is aan de 
huidige boekwaarde van ca. € 300.000. Het resterende bedrag wordt aangevuld uit de 
algemene reserves. 
 
Communicatie: 
Om niet alleen raadsleden maar ook bewoners van de gemeente Hillegom in de 
gelegenheid te stellen hun wensen en bedenkingen ter kennis te brengen van het college 
wordt dit ontwerpbesluit ook in de Hillegommer en op de website gepubliceerd. 
 
Uitvoering: 
Dit  ontwerpbesluit zal per post worden toegezonden aan alle raadsleden. Hen zal 
worden gevraagd binnen uiterlijk 4 weken hun eventuele wensen en bedenkingen ter 
kennis te brengen van het college. Als het college definitief besluit tot deelneming zal dit 
besluit ter goedkeuring worden voorgelegd aan gedeputeerde staten. 
Daadwerkelijk effectuering van eventuele deelname zal pas na 1 januari 2010 
geschieden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgens voorstel door burgemeester en wethouders besloten op 26 oktober 2010. 
 
ing. G.P. van Lierop  drs. A. Mans 
secretaris burgemeester 

 

 
 


