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Realisatie taakstelling Area

Geachte leden van de raad,
Met het vaststellen van de begroting in de vergadering van 8 november heeft u het besluit genomen om
Area een financiële taakstelling op te leggen op de afval gerelateerde producten voor 2019 en de jaren
daarna. De reden voor deze taakstelling is de forse stijging van de lasten van afvalinzameling en
verhoging van de verbrandingsheffing. Met deze brief willen we u informeren over de realisatie van de
taakstelling zoals opgelegd aan Area.
Eindjanuari hebben wij Area gevraagd een voorstel te doen om de opgelegde taakstelling uit te voeren.
Eind maart hebben wij van Area hierop een definitiefvoorstel ontvangen. Op basis van dit voorstel
hebben we Area de opdracht gegeven om de volgende maatregelen uit te voeren:
Wijziging inzamelfrequentie restafval naar driewekelijks / besparing C 267.000,o Hierbij vindt mogelijk een eenmalige wijziging van inzameldagen plaats, maar blijft er
een vaste inzameldag per fractie per maand.
Wijziging GIT inzamelfrequentie naar vierwekelijks gedurende de wintermaanden/ besparing
C 120.000,o In de maanden december tim begin maart
Uitbreiding inzamellocaties voor glas: meer glas betekent minder restafval.
Op termijn zal dit ook een besparing gaan opleveren.
We streven ernaar om de wijzigingen uiterlijk 1 september 2019 in te voeren, zodat de taakstelling zo
snel mogelijk behaald wordt. Area gaat nu werken aan de uitvoering van deze maatregelen en heeft de
opdracht om voor 15juli 2019 een volledig uitvoerings- en communicatieplan aan te leveren. We willen
dat voor onze inwoners zo snel mogelijk duidelijk is wat dit voor hen betekent.
Afvalkaderplan
De bovengenoemde maatregelen zijn nodig om de door u vastgestelde taakstelling te realiseren. Voor
het afvalbeleid op langere termijn werken we aan een afvalkaderplan. We verwachten u in het derde
kwartaal van dit jaar hierover nader te kunnen informeren.
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Wij vertrouwen u erop hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeente retaris,
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