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Overeenkomst overdracht van sociaal-culturele accommodaties en ontvlechting van 

exploitatie en beheer uit Stichting Meerwaarde  
 

De ondergetekenden: 
 

Gemeente Haarlemmermeer, ten deze krachtens artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet, o.g.v. het 

Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit  2010, d.d. 28 september 2010, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door S.Bak, handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en 

wethouders d.d. 11 december 2012 met nummer 2012. 0072866, 

 

Hierna te noemen: de gemeente 

 

Stichting Meerwaarde, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. van Popering en 

mevrouw mr. drs. C.M.A. van der Meule , in hun hoedanigheid van respectievelijk penningmeester en 

voorzitter van het bestuur 

 

Hierna te noemen: MeerWaarde  

 

Stichting Beheer Sociaal Culturele Accommodaties Haarlemmermeer, ten deze rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de heer H. van Popering en mevrouw mr. drs. C.M.A. van der Meule, in hun 

hoedanigheid van respectievelijk penningmeester en voorzitter van het bestuur 

 

Hierna te noemen: SCAH 

 

Stichting Exploitatie en Beheer Maatschappelijk Vastgoed Haarlemmermeer, ten deze 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw A.E. Andres-Pronk in haar hoedanigheid van directeur-

bestuurder a.i. 

 

Hierna te noemen Stichting Maatschappelijk Vastgoed Haarlemmermeer 

 

 

in gezamenlijkheid ook aan te duiden als “partijen” 

 

overwegende: 

 Dat vanaf het kalenderjaar 2009 tussen gemeente en MeerWaarde op bestuurlijk niveau 

overleg plaatsgevonden heeft over de overdracht van de exploitatie en het beheer van de in 

bijlage 1 van deze overeenkomst genoemde accommodaties en daarnaast de overdracht van 

het eigendom van de in bijlage 1 van deze overeenkomst genoemde accommodaties van 

MeerWaarde en SCAH; 

 dat op basis van diverse bestuurlijke overleggen tussen gemeente en MeerWaarde 

gezamenlijk is overeengekomen dat de hiervoor bedoelde overdracht uiterlijk op 31 december 

2012 wordt geoperationaliseerd; 

 dat de overgang van exploitatie, beheer en eigendom het gezamenlijk doel heeft om tot 

verdere professionalisering van de exploitatie en het beheer van de sociaal culturele 

accommodaties in de gemeente Haarlemmermeer te geraken; 

 dat het eigendom van de in bijlage 1 van de overeenkomst genoemde accommodaties zal 

komen te berusten bij de gemeente; 

 dat dit met zich meebrengt dat de activiteiten van SCAH daarmee ten einde komen en SCAH 

zal worden opgeheven; 
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 dat de gemeente het beheer en de exploitatie (inclusief personeel en inventaris) van de in 

bijlage 1 van deze overeenkomst genoemde accommodaties opdraagt aan de door de 

gemeente opgerichte Stichting Maatschappelijk Vastgoed Haarlemmermeer; 

 dat de subsidierelatie tussen gemeente en MeerWaarde voor wat betreft het beheer en de 

exploitatie van de in bijlage 1 opgenomen accommodaties met ingang van 1 januari 2013 

wordt beëindigd; 

 dat de subsidierelatie tussen gemeente en MeerWaarde voor wat betreft de ontwikkeling en 

uitvoering van welzijnsactiviteiten wordt voortgezet; 

 dat de gemeente en MeerWaarde gezamenlijk streven naar enerzijds een gezonde en 

professionele welzijnsorganisatie en anderzijds een gezonde en professionele 

beheerorganisatie; 

 dat gemeente en MeerWaarde van mening zijn dat er voor het betrokken personeel van 

MeerWaarde sprake moet zijn van een wettelijk juist en sociaal verantwoord proces van 

overgang van onderneming dat zal worden getoetst door de Ondernemingsraad van 

MeerWaarde en vakbonden. 

 

Komen het volgende overeen: 

Begripsbepalingen 

 

De hieronder tussen aanhalingstekens geplaatste woorden hebben de daarachter vermelde 

betekenis, voor zover daaraan op enige plaats in deze overeenkomst niet uitdrukkelijk een andere 

betekenis wordt toegekend: 

 

“Artikel” een artikel van deze overeenkomst 

‘’Beheer en exploitatie Beheer en exploitatie inclusief personeel en 

inventaris 

“Verwachte liquidatiebalans” De balans van SCAH per 31 december 2012 

“Belastingen” Alle belastingen, premies, sociale 

verzekeringen en heffingen, hoe ook genaamd, 

in de ruimste zin des woords, zoals - maar niet 

beperkt tot - vennootschapsbelasting, 

loonbelasting, premies volksverzekeringen en 

premies werknemersverzekeringen, 

omzetbelasting, invoerrechten en accijnzen, 

kapitaalsbelasting, overdrachtsbelasting en 

andere belastingen van rechtsverkeer, 

dividendbelasting, gemeentelijke onroerend 

goed belasting en overige gemeentelijke 

belastingen en leges, milieuheffingen, en alle 

daarmee verbandhoudende heffings- en 

invorderingsrente, verhogingen, boetes en 

kosten, verschuldigd of af te dragen aan enig 

publiekrechterlijk of soortgelijk lichaam 

“Boekwaarde” Waarde per 31 december 2012 

“Leveringsdatum” De datum van de juridische levering als 

bedoeld in deze overeenkomst 

“Koopprijs” Het bedrag zoals dat volgt uit artikel 2.2 en 2.4 

van deze overeenkomst 
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“Overeenkomst” De onderhavige overeenkomst tot overdracht 

van exploitatie en beheer, inclusief alle bijlagen  

 

Aan de opschriften (‘kopjes”) boven de onderscheidende bepalingen van deze overeenkomst komt 

geen zelfstandige betekenis toe en deze opschriften zijn niet van invloed op de uitleg van de 

bepalingen in deze overeenkomst.  

 

 

Artikel 1 Overdracht van vastgoedeigendom van de stichting SCAH 

1.1. Het eigendom van het vastgoed van SCAH als weergegeven in bijlage 1 van deze 

overeenkomst wordt uiterlijk op 31 december 2012, hierna te noemen ‘de leveringsdatum’, 

overgedragen aan de gemeente Haarlemmermeer. 

1.2. De eigendomsoverdracht vindt tegen boekwaarde en kosten koper plaats en tegen de 

voorwaarden zoals die in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk zijn. De akte zal worden 

gepasseerd bij een door de gemeente aan te wijzen notaris. Overeenkomstig de verwachte 

balans van SCAH (bijlage 2) bedraagt deze boekwaarde € 447.000,=, zegge vierhonderd 

zeven en veertig duizend euro.  

1.3. De accommodaties worden door de gemeente overgenomen in de bestaande staat van 

onderhoud. Tot en met het moment van overdracht wordt door de gemeente het reguliere 

onderhoud uitgevoerd zoals te doen gebruikelijk. 

1.4. Aangezien de doelstelling van de stichting SCAH door overdracht van het in lid 2 genoemde 

vastgoed komt te vervallen, wordt de stichting SCAH geliquideerd en vervolgens opgeheven. 

Ten behoeve van de liquidatie is een verwachte liquidatiebalans opgesteld die aan deze 

overeenkomst is gehecht als bijlage 2. 

1.5. Het batig saldo dat blijkt uit de liquidatiebalans komt ten gunste van de gemeente. De 

verwachting is dat het batig saldo hoger is dan de door de gemeente aan SCAH te betalen 

boekwaarde van de accommodaties. 

1.6. Partijen streven naar een liquidatie en opheffing van de stichting SCAH uiterlijk op de datum 

van overdracht van de accommodaties aan de gemeente. Mocht dit niet lukken, dan betaalt de 

stichting SCAH aan de gemeente uiterlijk op de datum van overdracht middels de voor de 

overdracht van de accommodaties ingeschakelde notaris een voorschot op dat batig saldo ad 

€ 688.000,-.  De boekwaarde ad € 447.000,- wordt op dit voorschot in mindering gebracht, 

zodat de gemeente zal zijn gekweten voor de betaling voor de overdracht van de 

accommodaties. Daarmee resteert een betaling van € 241.000.  In de raming van het batig 

saldo zijn alle bekende uitstaande vorderingen, verplichtingen en aanspraken van SCAH die 

gemoeid zijn met de afwikkeling verwerkt. Het voorschot dient uiterlijk 24 uur voor de 

overdacht te zijn bijgeschreven op de derdengeldrekening van de notaris en zal na de 

overdracht door de notaris worden betaald aan de gemeente. 

1.7. De gemeente vrijwaart  de stichting SCAH voor belastingen en/of aanspraken op welke grond 

dan ook van de belastingdienst met betrekking tot de overdracht van het over te dragen 

onroerend goed zoals vermeld in bijlage 1 van deze overeenkomst en het liquidatiesaldo, die 

betrekking hebben op de periode na overdracht en/of de overdracht zelf. 

1.8. De gemeente gaat er vanuit dat na betaling van het voorschot de liquidatie voortvarend ter 

hand zal worden genomen en zo spoedig mogelijk zal worden afgewikkeld, waarna de SCAH 

wordt opgeheven en het resterende deel van het batig saldo aan de gemeente betaald. Mocht 

blijken dat opheffing niet mogelijk is of dat de vereffening moet worden heropend omdat er 

nog aanspraken op SCAH blijken te bestaan, die niet betaald kunnen worden uit het 

resterende deel van het batig saldo, is de gemeente bereid tot ten hoogste het bedrag dat 

feitelijk op grond van deze bepaling en artikel 1.6 van deze overeenkomst via de notaris aan 

de gemeente is uitbetaald bij te dragen in het afwikkelen van de resterende verplichtingen van 

SCAH. 
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Artikel 2 Overdracht van vastgoedeigendom, inventaris, reserveringen voor inventaris, 

verbruiksgoederen en een algemene reserve door MeerWaarde 

2.1. Het eigendom van het vastgoed van MeerWaarde als weergegeven in bijlage 1 van deze 

overeenkomst wordt op uiterlijk 31 december 2012, hier te noemen ‘de leveringsdatum’,  

overgedragen aan de gemeente Haarlemmermeer. 

2.2. De eigendomsoverdracht vindt plaats op basis van een totale aankoopsom van  € 135.760,= 

kosten koper, zegge honderdvijfendertig duizend zevenhonderdzestig euro en tegen de 

voorwaarden zoals die in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk zijn. De akte zal passeren 

bij een door de gemeente aan te wijzen notaris. 

2.3. De accommodaties van MeerWaarde worden door de gemeente overgenomen in de 

bestaande staat van onderhoud. Tot en met het moment van overdracht wordt door de 

gemeente het reguliere onderhoud uitgevoerd zoals te doen gebruikelijk.  

2.4. De inventaris die in bezit is bij MeerWaarde en ten dienste staat van het beheer en de 

exploitatie van betrokken accommodaties (zie bijlagen 3a en 3b) wordt door de gemeente ten 

behoeve van de stichting Maatschappelijk Vastgoed Haarlemmermeer overgenomen voor een 

bedrag van in totaliteit € 82.574,=, zegge tweeëntachtigduizend vijfhonderdvierenzeventig 

euro. 

2.5. De overdracht van de inventaris vindt plaats op voornoemde leveringsdatum. De koopprijs van 

€ 82.574,=, zegge tweeëntachtigduizend vijfhonderdvierenzeventig euro,  zal door de 

gemeente worden betaald door storting van dit bedrag op rekeningnummer 324539177, onder 

vermelding van “overdracht inventaris” op uiterlijk 31 december 2012. 

2.6. MeerWaarde draagt de bestemmingsreserveringen over die bestemd zijn voor  o.a. de 

vervanging van de inventaris van dorpshuis De Meerkoet in Lisserbroek en van 

dienstencentrum ’t Rietland in Badhoevedorp ten behoeve van de stichting Maatschappelijk 

Vastgoed Haarlemmermeer. Deze bedragen naar de balans 2011 respectievelijk € 53.200,- 

en € 64.500,- en worden naar de stand van de jaarrekening 2011 overgedragen op uiterlijk 31 

december 2012.  

2.7. De voorraad aan verbruiksgoederen in de accommodaties wordt per 20 december 2012 onder 

gezamenlijk toezicht geïnventariseerd en bij de overdracht per 31 december 2012 tegen 

inkoopwaarde verrekend. 

2.8. De gemeente vrijwaart MeerWaarde voor belastingen en/of aanspraken op welke grond dan 

ook van de belastingdienst met betrekking tot de overdracht van het over te dragen onroerend 

goed zoals vermeld in bijlage 1 van deze overeenkomst, die betrekking hebben op de periode 

na overdracht en/of de overdracht zelf. 

2.9. Meerwaarde draagt de algemene reserve over van dorpshuis De Meerkoet ten behoeve van 

stichting Maatschappelijk Vastgoed Haarlemmermeer. Die bedraagt naar de balans 2011  

€ 52.033,- en wordt naar de stand van de jaarrekening 2011 aan de gemeente overgedragen 

op uiterlijk 31 december 2012.    

 

Artikel 3 Overgang van onderneming – personele aspecten en garanties 

3.1. Gemeente, MeerWaarde en stichting Maatschappelijk Vastgoed Haarlemmermeer hebben 

gezamenlijk vastgesteld dat er als gevolg van de overname van het betrokken vastgoed van 

MeerWaarde en SCAH en de overdracht van het beheer en de exploitatie van de 

accommodaties, beiden zoals gedefinieerd in bijlage 1, sprake is van overgang van 

onderneming. 

3.2. De personeelsleden van MeerWaarde die werkzaam zijn in/voor het beheer van in bijlage 1 

benoemde accommodaties gaan per 1 januari 2013 van rechtswege over naar de stichting 

Maatschappelijk Vastgoed Haarlemmermeer, die door de gemeente wordt belast met het 

beheer en de exploitatie van deze accommodaties.  

3.3. De personeelsleden voor wie MeerWaarde als ‘payroll’-werkgever optreedt gaan ook van 

rechtswege over, in die zin dat de stichting Maatschappelijk Vastgoed Haarlemmermeer vanaf 
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1 januari 2013 zal optreden als payroll-werkgever voor de organisaties/instellingen voor wie 

deze personeelsleden werkzaamheden verrichten. 

3.4. De personeelsleden op wie voorgaande leden 2 en 3 betrekking hebben, zijn in de vorm van 

functies c.q. functionarissen nader gespecificeerd in bijlage 4 van deze overeenkomst. 

3.5. De wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan de personele overgang van rechtswege 

van Meerwaarde naar stichting Maatschappelijk Vastgoed Haarlemmermeer is neergelegd in 

het document ‘Protocol personeel’ waaraan zowel MeerWaarde, stichting Maatschappelijk 

Vastgoed Haarlemmermeer, als gemeente zich committeren en dat als bijlage 5 aan deze 

overeenkomst is toegevoegd. 

 

 

 

Artikel 4 Overgang van onderneming – overige verplichtingen 

4.1. De contractuele verplichtingen van MeerWaarde en SCAH die een directe relatie hebben met 

het beheer en de exploitatie van de over te dragen accommodaties als gespecificeerd in 

bijlage 1 van deze overeenkomst, worden in opdracht van de gemeente, in elk geval tot de 

expiratiedatum van de betreffende contractuele verplichtingen, door de stichting 

Maatschappelijk Vastgoed Haarlemmermeer overgenomen. 

4.2. De contractuele verplichtingen als bedoeld in lid 1 zijn gespecificeerd in bijlage 6 van 

voorliggende overeenkomst. 

4.3. Alle formele overeenkomsten die ten grondslag liggen aan de in bijlage 6 gespecificeerde 

contractuele verplichtingen worden op uiterlijk 31 december 2012 overgedragen aan de 

stichting Maatschappelijk Vastgoed Haarlemmermeer. 

4.4. De contractuele verplichtingen van MeerWaarde in de zin van de verhuur c.q. uitgifte van 

gebruik aan derden van de over te dragen accommodaties als gespecificeerd in bijlage 1 van 

deze overeenkomst die doorlopen tot na overdracht zijn gespecificeerd in bijlage 7 van 

voorliggende overeenkomst en worden door de stichting Maatschappelijk Vastgoed 

Haarlemmermeer in opdracht van de gemeente overgenomen. 

 

 

 

 Artikel 5 Frictiekosten 2012 

5.1. Onder frictiekosten 2012 worden door gemeente en MeerWaarde de eenmalige kosten 

verstaan die als gevolg van het te doorlopen proces tot overdracht van vastgoed aan de zijde 

van MeerWaarde ontstaan. 

5.2. Een nadere uitwerking van de frictiekosten 2012 van MeerWaarde is opgenomen in bijlage 8 

van deze overeenkomst.  

5.3. De gemeente is - op basis van de hoogte en onderbouwing van de frictiekosten van 

MeerWaarde als gepresenteerd in bijlage 8 – bereid tot het verstrekken van een eenmalige 

bijdrage aan MeerWaarde ter gedeeltelijke dekking van de frictiekosten ad € 56.000,--, zegge 

zesenvijftigduizend euro.  

5.4. De gemeentelijke bijdrage aan de frictiekosten als genoemd in het voorgaande lid wordt aan 

MeerWaarde beschikbaar gesteld door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer 

324539177 onder vermelding van “vergoeding frictiekosten”, zodra MeerWaarde door 

overlegging van facturen van derden aannemelijk kan maken dat deze kosten zijn gemaakt.  

 

 

 Artikel 6 Ontvlechtingskosten 

6.1. Onder ontvlechtingskosten worden door gemeente en MeerWaarde begrepen de kosten die 

ontstaan als gevolg van de overdracht van enerzijds het betrokken vastgoed en anderzijds de 

overdracht van het beheer en de exploitatie inclusief personeel en inventaris van dit vastgoed. 

6.2. Betreffende ontvlechtingskosten omvatten het als gevolg van de overdracht van betrokken 

vastgoed verliezen van gedeeltelijk dekking van huisvestingskosten hoofdkantoor 
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MeerWaarde, organisatiekosten MeerWaarde en de kosten van de inzet van indirect 

personeel. 

6.3. Voornoemde ontvlechtingskosten heeft MeerWaarde begroot op € 423.398,--. In bijlage 9 zijn 

deze kosten uitgesplitst. MeerWaarde draagt haar eigen ‘huisvestingskosten hoofdkantoor’ en 

‘organisatiekosten’ zoals opgenomen in bijlage 9. Het is aan MeerWaarde om haar organisatie 

zodanig in te richten dat zij deze kosten kan dragen. 

6.4. MeerWaarde is verantwoordelijk voor het vinden van een passende oplossing voor de 

vrijvallende functies Facility Management en Manager Uitvoering, in de vorm van herplaatsing 

of afvloeiing van betreffende functionarissen. 

6.5. In de kosten van afvloeiing van een functionaris en in de kosten voor de vorming van de 

verplichte voorlopige ondernemingsraad wordt door de gemeente € 179.000,= (zegge 

eenhonderd en negenenzeventigduizend euro) bijgedragen. 

6.6. De gemeentelijke bijdrage zoals vermeld in lid 6.5 van dit artikel wordt aan MeerWaarde 

betaalbaar gesteld door overmaking van het overeengekomen bedrag op rekeningnummer 

324539177 onder vermelding van “vergoeding ontvlechtingskosten” zodra MeerWaarde door 

overlegging van de ondertekende vaststellingsovereenkomst(en) aannemelijk kan maken dat 

deze kosten zijn cq worden gemaakt. 

6.7. De ontvlechtingskosten die het gevolg zijn van overige vrijvallende formatie zijn volledig voor 

rekening en risico van MeerWaarde. 

6.8. Bijlage 9 en 10 van deze overeenkomst zijn het reorganisatieplan en het sociaal plan van 

MeerWaarde. 

 

 

 

artikel 7 Toekomstig huurbeleid gemeente Haarlemmermeer – MeerWaarde 

7.1. Gemeente en MeerWaarde delen het belang van optimaal gebruik van beschikbare 

accommodaties, waarbij de eigen bedrijfsdoelstelling leidend is. 

7.2. De stichting Maatschappelijk Vastgoed Haarlemmermeer zal in de programmering van de 

accommodaties als genoemd in bijlage 1 de gemeentelijke opdracht aan MeerWaarde als 

uitgangspunt hanteren en hoogste prioriteit geven. 

7.3. De positie van MeerWaarde als huurder van de accommodaties als genoemd in de bijlage 1 

wordt door gemeente en stichting Maatschappelijk Vastgoed Haarlemmermeer gedefinieerd 

als ‘georganiseerde hoofdgebruiker’. 

7.4. In de statuten van de stichting Maatschappelijk Vastgoed Haarlemmermeer is bepaald dat per 

accommodatie of clusters van accommodaties een Programmacommissie wordt opgericht met 

wie de directeur bestuurder van de stichting Maatschappelijk Vastgoed overleg heeft over 

programmering van en samenwerking in betreffende accommodatie dan wel clusters van 

accommodaties. 

7.5.  Gelet op het gestelde in de leden 3 en 4 van dit artikel neemt MeerWaarde zitting in de 

Programmacommissies van betreffende accommodaties. 

7.6. Los van het construct dat tussen gemeente en stichting Maatschappelijk Vastgoed 

Haarlemmermeer wordt overeengekomen zal het gebruik door MeerWaarde van de 

accommodaties als opgenomen in bijlage 1 voor MeerWaarde in 2013 niet leiden tot 

kostenverhoging. 

7.7. Het huidige gebruik van de accommodaties wordt gedurende het jaar 2013 door MeerWaarde 

ongewijzigd voortgezet en in dat jaar stelt MeerWaarde een meerjaren-gebruiksplan op dat zij 

in samenhang met te maken afspraken over een toekomstig welzijnsprogramma, aan de 

gemeente voorlegt. 
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Artikel 8 Ontbindende voorwaarde 

8.1. Voorliggende overeenkomst wordt alleen geëffectueerd wanneer de OR van Meerwaarde 

positief adviseert over de overdracht van de exploitatie en het beheer van de in bijlage 1 

genoemde accommodaties, alsmede van de in bijlage 3a en 3b benoemde inventaris en de in 

bijlage 4 genoemde personeelsleden door MeerWaarde aan de stichting Maatschappelijk 

Vastgoed Haarlemmermeer en met de overdracht van de eigendom van het onroerend goed 

van MeerWaarde en SCAH als benoemd in bijlage 1 aan de gemeente, alsmede met het 

bijbehorende Reorganisatieplan (bijlage 9).  

8.2. Voorliggende overeenkomst wordt voorts alleen geëffectueerd wanneer de  Vakbonden 

instemmen met het Sociaal Plan (bijlage 10). 

8.3. Bedoeld advies door de OR in lid  1 en bedoelde instemming van de Vakbond in lid  2 van dit 

artikel dienen voorafgaand aan de ondertekening van deze overeenkomst beschikbaar te zijn   

8.4. Gemeente en Meerwaarde zijn overeengekomen dat gedurende het adviestraject van OR en 

vakbonden, gemeente tweewekelijks formeel door Meerwaarde wordt geïnformeerd over de 

voortgang, eventuele aandachtspunten of knelpunten. 

8.5. Indien de OR geen positief advies geeft op het reorganisatieplan, dan zullen partijen in overleg 

treden om de bezwaren van de vakbond en/of OR te bespreken en trachten daarover tot 

nieuwe afspraken te komen. 

8.6. Indien de vakbonden niet instemmen met het sociaal plan, dan zullen partijen in overleg 

treden om de bezwaren van de vakbond te bespreken en trachten daarover tot nieuwe 

afspraken te komen. 

8.7.  Vakbonden hebben ingestemd met het Sociaal Plan inclusief Protocol Personeel. Protocol 

Personeel is door de gemeente mede ondertekend.   

 

 

Artikel 9 Garanties 

9.1. MeerWaarde en SCAH zijn bevoegd en gerechtigd het onroerend goed en de activa in het  

kader van deze overeenkomst aan de gemeente en stichting Maatschappelijk Vastgoed 

Haarlemmermeer te leveren. 

9.2. MeerWaarde draagt aan de stichting Maatschappelijk Vastgoed Haarlemmermeer tevens over 

de ‘goodwill’ in de vorm van het klantenbestand (externe gebruikers) en de ‘knowhow’ van het 

uitvoerende personeel, voor zover deze voor de stichting Maatschappelijk Vastgoed 

Haarlemmermeer onmisbaar zijn om naar behoren de bij deze overgedragen activiteit 

(exploitatie en beheer) te kunnen uitvoeren. 

9.3. MeerWaarde heeft op de Leveringsdatum met betrekking tot de in bijlage 4 genoemde  

werknemers volledig voldaan aan haar verplichtingen uit hoofde van de arbeidsovereenkomst 

bestaande tot aan de dag der leveringsdatum met inbegrip van eventuele pensioenpremies en 

afstorting van backserviceverplichtingen. 

9.4. MeerWaarde heeft op de leveringsdatum met betrekking tot de in bijlage 4 genoemde 

 werknemers voldaan aan alle verplichte belastingen en op loonuitkeringen en/of overige 

salarisbestanddelen alle wettelijk vereiste inhoudingen verricht en afgedragen. 

9.5. MeerWaarde verklaart dat er geen geschillen en/of procedures bestaan tussen haar en de in  

 bijlage 4 genoemde werknemers. 

9.6. De stichting Maatschappelijk Vastgoed Haarlemmermeer vrijwaart MeerWaarde van 

aanspraken op welke grond ook van de werknemers vermeld op bijlage 4 welke ontstaan zijn 

na 31 december 2012. 

9.7. MeerWaarde en/of SCAH hebben aan de gemeente en/of de stichting Maatschappelijk 

Vastgoed Haarlemmermeer alle informatie verschaft waarvan hij wist of kon weten dat deze 

van belang kon zijn in verband met de totstandkoming van deze overeenkomst en verklaart 

dat de aan de gemeente en/of stichting Maatschappelijk Vastgoed Haarlemmermeer 

verschafte informatie in alle opzichten juist en volledig is en voorzover MeerWaarde en/of 

SCAH bekend een zuiver beeld geeft van de ter zake doende feiten en omstandigheden. 
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Artikel 10 Algemene bepalingen 

10.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

10.2 Het in de alinea “overwegende”  op pagina 1 en 2 van deze overeenkomst vermelde maakt 

onderdeel uit van deze overeenkomst. 

10.3 De in deze overeenkomst aangeduide bijlagen maken van deze overeenkomst integraal 

onderdeel uit. Bij (vermeende) tegenstrijdigheden tussen deze overeenkomst en de bijlagen 

prevaleert het bepaalde in deze overeenkomst. 

10.4 Wanneer één of meer onderdelen van deze overeenkomst geacht zullen worden nietig of 

onverbindend te zijn, dan zijn partijen gehouden met elkaar in overleg te treden om de nietige 

of onverbindende onderdelen te vervangen door rechterlijk geaccepteerde bepalingen, 

zodanig dat het doel van deze overeenkomst zoveel mogelijk wordt gerespecteerd.  

10.5 Wijzigingen op deze overeenkomst geschieden uitsluitend schriftelijk en met instemming en 

ondertekening van partijen. 

10.6 Bij het uitvoeren van de in deze overeenkomst op de gemeente rustende verplichtingen 

behoudt de gemeente haar publieke verantwoordelijkheid terzake. 

10.7 Eventuele geschillen die uit deze overeenkomst ontstaan, van welke aard en omvang ook, 

daaronder mede begrepen die geschillen die slechts door een van partijen als zodanig wordt 

beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te Haarlem. Voordat 

partijen hiertoe overgaan proberen zij eerst met elkaar tot een voor beide partijen 

aanvaardbare oplossing te komen. Partijen  kunnen er daarbij gezamenlijk voor kiezen om 

voor de oplossing van het geschil een NMI registermediator in te schakelen. 

 

 

 

Aldus overeengekomen en ondertekend te Haarlemmermeer  

19 december 2012 

 

 

Namens de Gemeente Haarlemmermeer  

 

 

 

S. Bak 

Wethouder 

 

 

 

 

 

Namens Stichting Meerwaarde 

 

 

 

Dhr.H. van Popering,    Mevr. mr. drs. C.M.A. van der Meule 

Penningmeester    Voorzitter 
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Namens Stichting Beheer Sociaal Culturele Accommodaties Haarlemmermeer 

 

 

 

 

Dhr.H. van Popering,    mr. drs. C.M.A. van der Meule 

Penningmeester    Voorzitter 

 

 

 

 

    

 

Namens Stichting Exploitatie en Beheer Maatschappelijk Vastgoed Haarlemmermeer 

 

 

 

 

Mevr. A.E. Andres-Pronk 

Directeur-bestuurder a.i. 
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Overzicht van verbonden verklaarde bijlagen: 
 

 

Bijlage 1 Overzicht van accommodaties waarvoor de taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden op het gebied van beheer en exploitatie door MeerWaarde worden 

overgedragen aan de gemeente Haarlemmermeer en van de accommodaties van 

enerzijds SCAH en anderzijds MeerWaarde die in eigendom worden overgedragen 

aan de gemeente Haarlemmermeer 

 

Bijlage 2 Verwachte liquidatiebalans Stichting Culturele Accommodaties Haarlemmermeer 

(SCAH) 

 

Bijlage 3 a Overzicht van de van MeerWaarde over te nemen vaste en losse inventaris 

behorende bij de accommodaties genoemd in bijlagen 1 en 2 

Bijlage 3 b Overzicht verrekening boekwaarde met fonds reservering activa MeerWaarde 

 

Bijlage 4 Overzicht van door stichting Maatschappelijk Vastgoed van MeerWaarde over te 

nemen personeelsleden die werkzaam zijn in de accommodaties als gespecificeerd in 

de bijlagen 1 en 2 

 

Bijlage 5 Protocol Personeel overeengekomen tussen MeerWaarde, stichting Maatschappelijk 

Vastgoed en gemeente Haarlemmermeer 

 

Bijlage 6 Overzicht van door stichting Maatschappelijk Vastgoed van MeerWaarde over te 

nemen zakelijke contractuele verplichtingen in het kader van de overgang van 

onderneming, geen arbeidsovereenkomsten betreffende 

 

Bijlage 7 Overzicht van door stichting Maatschappelijk Vastgoed van MeerWaarde over te 

nemen contractuele verplichtingen ten aanzien van verhuur en uitgifte in gebruik, 

voortvloeiende uit de overgang van onderneming 

 

Bijlage 8 Uitgewerkt overzicht van door MeerWaarde te maken c.q. gemaakte frictiekosten 2012 

 

Bijlage 9 Reorganisatieplan MeerWaarde voortkomende uit de overdracht van de eigendom, 

het beheer en de exploitatie van de in bijlagen 1 en 2 opgenomen accommodaties 

 

Bijlage 10 Sociaal Plan MeerWaarde betrekking hebbende op de personele gevolgen die 

voortvloeien uit de overdracht van de eigendom, het beheer en de exploitatie van de in 

bijlagen 1 en 2 opgenomen accommodaties 
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