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brief raad van commissarissen Area reiniging NV

Geachte leden van de raad,
Hierbij treft u ter informatie een brief d.d. 17 september 2015 aan die het college heeft verzonden aan de
raad van commissarissen van Area Reiniging NV, met als onderwerp verzoek schriftelijke standpunt
bepaling Area Reiniging NV.
Ik vertrouwerop u hiermee ..voldoende te hebben geïnformeerd.
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Verzoek schriftelijke standpunt bepaling Area Reiniging NV

Geachte raad van commissarissen,
Naar aanleiding van uw schrijven van 16 september jl. ,waarin wordt verzocht om een schriftelijke
standpuntbepaling met betrekking tot de strategische koers van Area Reiniging NV inzake social return
en eventuele samenwerking met Emco, delen wij u het volgende mede.
Ons standpunt met betrekking tot de strategische koers van Area Reiniging NV is dat er een onderzoek
naar samenwerkings- en verbetermogelijkheden plaatsvindt, waarbij het van belang is dat in dit
onderzoek alle mogelijke scenario's en dus ook het scenario van een fusie, dienen te worden onderzocht.
Tijdens het onderzoek naar de samenwerkings- en verbetermogelijkheden Area hebben wij in het
verleden reeds uitgesproken en de raad van de gemeente Emmen dienovereenkomstig geïnformeerd, dat
wij het tevens van belang achten 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 een andere
partner zou kunnen worden bereikt.
Inmiddels is er een verkenning van de mogelijkheden voor arbeidsparticipatie in combinatie met verdere
ontwikkeling van het grondstoffenmanagement uitgevoerd. Deze verkenning zal nader moeten worden
uitgewerkt.
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Uitdrukkelijk dient hierbij te worden vermeld dat deze verkenning naast het onderzoek naar de
samenwerkings- en verbetermogelijkheden plaatsvindt. Er is in deze verkenning geen sprake van de
vorming van een participatie-fleer-werk bedrijf door Area.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,
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