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Onderwerp

Stand van zaken onderzoek samenwerkings- en verbetermogelijkheden Area

Geachte leden van de raad,

Op 4 februari 2014 heeft het college kennis genomen van de rapportage inzake de
samenwerkings- en verbetermogelijkheden Area Finim & Partners en debrief van Area d.d. 14
januari 2014 met bijlagen. Daarnaast is de raad geïnformeerd tijdens een door Area
georganiseerde informatiebijeenkomst op 11 februari 2014.
Voor ons staat voorop dat pas tot een oordeel kan worden gekomen om als zelfstandige
organisatie, al dan niet in samenwerking met ROVA NV, verder te gaan of om tot een fusie met
ROVA NV over te gaan als alle argumenten zorgvuldig kunnen worden afgewogen.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouder van AREA Reiniging N.Y. (AVA) heeft op haar
vergadering van 24 april 2014 besloten dat het verkennend onderzoek naar een mogelijke
samenwerking met ROVA NV formeel van start kan gaan. Hierbij dient te worden opgemerkt
dat de vertegenwoordiging van de gemeente Emmen zich hierbij heeft onthouden van het
uitbrengen van een stem en dat door de vertegenwoordiging van de gemeenten Coevorden en
Hoogeveen voor is gestemd. Door de paritaire stemverhouding in de AVA betekent dit dat het
onderzoek kan worden uitgevoerd.
Tijdens de behandeling van dit onderwerp in de commissie SAM op 13 mei 2014 heeft de
wethouder toegezegd het onderzoeksrapport zo nodig onder geheimhouding en/of
geanonimiseerd (te bepalen door het college) beschikbaar te stellen aan de raadsleden. Gelet
op deze toezegging heeft het college op 10 juni 2014 besloten om de rapportage "Uitkomsten
van het onderzoek samenwerkings- en verbetermogelijkheden Area ter voorbereiding op
besluitvorming" d.d. 16 oktober 2013 onder geheimhouding ter inzage te leggen voor de raad.
Op 10 oktober 2014 is er een Algemene Vergadering van Aandeelhouders AREA Reiniging NV
(AVA) gepland.
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Vanuit de zijde van de Raad van Commissarissen van ROVA is, mede gelet op de verkiezingen
die inmiddels hebben plaatsgevonden, gevraagd om een herbevestiging van het mogen doen
van onderzoek van de aandeelhouders van AREA Reiniging NV.
Tijdens deze AVA zal de Raad van Commissarissen (RVC) van AREA Reiniging N.V. de
aandeelhouders verzoeken om in te stemmen met het doen van onderzoek, inclusief de
vaststelling dat een volledige fusie/samengaan niet kan c.q. mag worden uitgesloten en
mandateert de directie van AREA tot het doen van: verkennend onderzoek, waarna met
instemming van de AVA (voorgenomen besluit) ook deel 2 van het onderzoek naar fusie plaats
mag vinden.
Bestuurder en RVC van AREA zijn van mening dat, bij een positieve uitkomst van de beoogde
verkenning, vervolgens een gefaseerde intensivering van de beoogde samenwerking mogelijk
en eventueel wenselijk is, maar dat het einddoel van een dergelijke fasering een volledige
fusie/samengaan niet kan c.q. mag uitsluiten. Bestuurder en RVC van AREA achten het voor
het vervolg van het onderzoek naar de toekomst van AREA van groot belang dat de AVA op
korte termijn haar op 24 april jl. genomen besluit herbevestigt, inclusief de vaststelling dat een
volledige fusie/samengaan van beider ondernemingen niet kan c.q. mag worden uitgesloten.
Als eerste dient ten aanzien van bovenstaand verzoek te worden opgemerkt dat het
verkennend onderzoek naar een mogelijke samenwerking met ROVA NV op dit moment reeds
plaatsvindt. Er zijn tot op heden echter nog geen resultaten van dit onderzoek bekend. Het is
van belang dat in dit onderzoek alle mogelijke scenario's, en dus ook het scenario van een
fusie, dient te worden onderzocht. Mede gelet op het feit dat het onderzoek reeds plaatsvindt is
er geen bezwaar aanwezig om alle mogelijke scenario's te onderzoeken. Derhalve hebben wij
met het bovengenoemde verzoek van de Raad van Commissarissen ingestemd.
Uiteraard zal er nadat de resultaten van het onderzoek bekend zijn definitieve besluitvorming
door de aandeelhouders plaats moeten vinden. Dit betekent dat de raad bij de besluitvorming
zal worden betrokken middels de procedure van artikel 169 lid 4 Gemeentewet waarbij de raad
in de gelegenheid zal worden gesteld om zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
Op 31 januari 2013 heeft de raad middels een amendement o.a. besloten om:
In het kader van verbetering van het functioneren en presteren van AREA:
a.
optimalisatiemogelijkheden van de huidige bedrijfsvoering van AREA nader te
verkennen en uitte voeren;
verdergaande optimalisatiemogelijkheden door middel van samenwerking met andere
b.
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
dienstverleningsovereenkomst 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 continuiteit, efficiency en/of kostenreductie)
oplevert ten opzichte van het stand-alone continueren van AREA;
behoud van regionale werkgelegenheid.
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Naast de randvoorwaarden die in het bovenstaande raadsbesluit worden verwoord is het
echter tevens van belang dat wordt onderzocht wat de social return van AREA kan zijn. Dit
betreft niet alleen de social return die door AREA binnen de huidige Organisatie stand-alone
kan worden bereikt, maar tevens de social return die door AREA in samenwerking dan wel
fusie met ROVA NV kan worden bereikt. De EMCO is als gemeenschappelijke regeling tussen
de gemeenten Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen actief op het terrein van social return en
verricht op dit moment ook al activiteiten die het werkveld van AREA raken. De invoering van
de Participatiewet en de vorming van het werkleer bedrijf zijn in dit verband eveneens
relevant. Deze mogelijkheden zullen derhalve gezamenlijk met AREA en de EMCO worden
onderzocht.
Op deze wijze kan na afronding van alle onderzoeken tot een afgewogen oordeel worden
gekomen om als zelfstandige Organisatie, al dan niet in samenwerking met ROVA NV, verder
te gaan of om tot een fusie met ROVA NV over te gaan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emme
de burgemeester,
de gemeentesecretaris,

A.J. Mewe

C. Bijl

