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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 oktober 2012 , nummer: 12/902 ;
gehoord de beraadslagingen in de commissie Bestuur, Middelen en Economie d.d. 17 januari 2013 en in vervolg
daarop de beraadslagingen van heden over het collegevoorstel en het door negen fracties op het voorstel
ingediende en unaniem door de raad aangenomen amendement;

besluit:

Gelet op de aanbevelingen van het evaluatierapport Area 2006-2010 en gezien het voorliggende visiedocument
afvalbeheer, het in RA12.0112 voorgestelde besluit te vervangen door onderstaande besluiten:
1.

Het restafval van de gemeente Emmen voor de periode na medio 2016 zo spoedig mogelijk aan te
besteden in Area-verband; daarbij de mogelijkheden te verkennen om deze aanbesteding in breder
Drents verband uit te voeren;

2.

In het kader van verbetering van het functioneren en presteren van Area:
a. optimalisatiemogelijkheden van de huidige bedrijfsvoering van Area nader te verkennen en uit te
voeren;
b. verdergaande optimalisatiemogelijkheden door middel van samenwerking met andere gemeenten
en/of andere organisaties te verkennen met in achtname van de volgende randvoorwaarden:
- behoud van overheidsgedomineerde uitvoering van de afvalinzameling;
- handhaving van de uitvoering van de werkzaamheden conform de huidige dienstverleningsovereenkomsten met Area;
- eenvoud en gelijkwaardigheid tussen de samenwerkingspartners als basis voor eventuele nieuwe
samenwerkingsconstructies, waarbij de Area-gemeenten zeggenschap houden over de inrichting en
uitvoering van het afvalbeheer in de eigen gemeenten;
- samenwerking die voor de gemeenten aantoonbare voordelen (in kwaliteit dienstverlening,
verbetering van de continuïteit, efficiëncy en/of kostenreductie) oplevert ten opzichte van
het stand-alone continueren van Area;
- behoud van regionale werkgelegenheid.

3.

De raad over de uitkomsten van deze verkenningen uiterlijk in het vierde kwartaal van 2013 te
informeren.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 31 januari 2013.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

