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Geachte leden van de raad,
Door de colleges van de gemeenten Emmen, Hoogeveen en Coevorden is in juli vorig jaar aan
bureau KplusV te Arnhem opdracht verstrekt voor het uitvoeren van het geplande
evaluatieonderzoek naar het functioneren en presteren van Area Reiniging NV (Area) en de
onderlinge samenwerking. De opdracht is verstrekt op basis van een meervoudig onderhandse
aanbesteding en uitgevoerd aan de hand van een tevoren door de drie gemeenten opgesteld Plan
van Aanpak.
Op 21 februari jl. is het eindrapport opgeleverd. Naar aanleiding daarvan hebben wij in onze
vergadering van 17 april jl. besloten om voor de in het eindrapport gesignaleerde verbeterpunten,
die voornamelijk technisch en operationeel van aard zijn, een implementatieplan op te stellen. De
voor de drie gemeenten werkzame ambtelijke projectgroep zal dit implementatieplan voorbereiden.
Wat het overige deel van het rapport betreft wordt op hoofdlijnen vooruitgekeken en een
toekomstbeeld rond Area geschetst. Voor nadere besluitvorming op dat punt dient van de zijde van
de gemeenten eerst het strategische kader te worden bepaald en wordt het belang aangegeven van
een gemeentelijke visie op de rol en positie die gemeente wensen in te nemen in het geheel van de
afvalketen. Om die reden hebben wij de stuurgroep van gemeentesecretarissen opdracht verleend
om bij wijze van vervolgopdracht het gemeentelijk visiedocument door bureau KplusV te laten
opstellen. In de bijlage 1 treft u nadere achtergrondinformatie aan in relatie tot het vervolgproces.
In afwachting van het moment dat het visiedocument beschikbaar komt en de hierover met uw raad
te voeren discussie kan plaatsvinden bieden wij u hierbij het eindrapport evaluatie Area 2006-2010
reeds ter kennisneming aan.
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Het rapport bestaat uit twee delen, waarvan één deel als vertrouwelijk wordt aangemerkt. De
inhoud van het vertrouwelijke deel bevat strategische en financiële bedrijfsgevoelige informatie die
niet bestemd is voor inzage aan derden. Hiervoor geldt een geheimhoudingsplicht op basis van de
artikelen 55 van de Gemeentewet. Het vertrouwelijke deel ligt ter inzage bij de Griffie.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

C. Bijl

Bijlagen:
1. Toelichting evaluatie Area 2006 - 2010 en opstellen gemeentelijke visie
toekomstperspectief Area 2011-2015
2. Eindrapportage KplusV evaluatie Area 2006-2010 d.d. 21 februari 2012
3. Plan van aanpak opstellen gemeentelijke visie toekomstperspectief Area.
Stukken ter inzage bij griffie:
l. Vertrouwelijke rapportage bij Evaluatie Area 2006-2010, d.d. 21 februari 2012

