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ONDERWERP 
Jaarverslag De Meerlanden Holding N.V. 2021 
 
SAMENVATTING 
Het Jaarverslag 2021 van De Meerlanden Holding N.V. bestaat uit een 
Bestuursverslag en de Jaarrekening over het jaar 2021. Een afschrift daarvan is 
verzonden aan het college van B&W. 
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 
De landelijke VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof) geeft aan dat 
gemeenten het aantal kilo’s restafval per persoon per jaar moeten verminderen 
naar maximaal 100 kg in 2020 en moeten toewerken naar maximaal 30 kilo in 
2025. 
 
BESLUIT B&W 
1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2021 van De Meerlanden Holding N.V.; 
2. Dit besluit ter kennisname te brengen van de commissie Ruimte (C-stuk). 
 
AANLEIDING 
De Meerlanden Holding N.V. is als Overheidsonderneming op 2 manieren 
verbonden aan de gemeente Heemstede. Als aandeelhouder is Heemstede 
(mede-)eigenaar van de organisatie. Daarnaast is de gemeente via een 
Dienstverleningsovereenkomst (DVO) opdrachtgever voor de uitvoering van de 
volgende diensten: 
• Afvalinzameling 
• Beheer Milieustraat 
• Gladheidbestrijding 
• Straatreiniging 
• Beheer groen in de openbare ruimte 
• Onkruidbestrijding 
 
DVO 
Er zijn twee dienstverleningsovereenkomsten (DVO) tussen Meerlanden en de 
gemeente Heemstede.  
DVO1 beslaat de opdracht afvalinzameling. Deze heeft een looptijd vanaf 1 januari 
2019 voor een periode van zes jaar met een optie tot een verlenging van zes jaar. 
DVO2 omvat het schoonhouden van de openbare buitenruimte, 
gladheidsbestrijding, dode dieren en ondersteuning feestdagen.  
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MOTIVERING 
1. Kennis nemen van het Jaarverslag 2021 De Meerlanden Holding N.V. 
Het Jaarverslag geeft inzicht in de inhoudelijke- en financiële ontwikkelingen van 
de organisatie De Meerlanden Holding N.V. Het verslag geeft geen aanleiding tot 
op- of aanmerkingen. 
 
FINANCIËN 
Dit verloopt via het DVO en de jaarrekening van de gemeente Heemstede. 
 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
Met Meerlanden werken we doorlopend aan bewustwording van inwoners over een 
duurzame manier van inzamelen, scheiden van afval en het voorkomen van afval 
(afvalbewustzijn). Samenwerking met inwoners is het uitgangspunt. 
 
Het Jaarverslag van De Meerlanden Holding N.V. geeft de cijfers weer van deze 
gehele organisatie. Om de specifieke cijfers en informatie van Heemstede 
inzichtelijk te maken, is een apart Jaarverslag Afval Heemstede (2021) gemaakt. 
Dit is in maart 2022 aan de gemeenteraad aangeboden (bijlage).    
 
DUURZAAMHEID 
Samen met Meerlanden werken we aan een duurzame samenleving. We werken 
toe naar een circulaire economie en het behalen van de landelijke VANG-
doelstelling. 
 
BIJLAGEN 
1. Jaarverslag 2021 van De Meerlanden Holding N.V. 


