
Vragen D66 over Het Goed 

 

1.  In de raadvergadering van 17-2-2014 heeft het college een motie overgenomen om 

te komen tot een samenwerkingsovereenkomst tussen Concern voor Werk en een 

partij binnen het regionaal bedrijfsleven. Wat voor samenwerkingsovereenkomst 

tussen CvW met welke partij uit de polder is er gesloten? 

Antwoord: 

Vorig jaar zijn er afspraken gemaakt over samenwerking tussen Concern 

voor Werk en Het Goed. In juni vorig jaar bent u op de hoogte gebracht van 

de afspraken in een memo aan de raad. Onlangs heeft u deze memo 

nogmaals ontvangen.  

 

2. De gemeente is trots op haar buitengewone werkgevers. Het Goed is zo’n 

buitengewone werkgever. Is dit de manier waarop de gemeente met haar 

buitengewone werkgevers samenwerkt en omgaat? 

Antwoord: 

De dienstverlening, zoals die destijds door Het Goed werd uitgevoerd, kon 

juridisch niet onderhands  worden gegund aan Het Goed. De overgebleven 

opties waren de dienstverlening Europees aan te besteden of door een 

alleenrecht uit te laten voeren door Concern voor Werk. De gemeente heeft 

er voor gekozen de dienstverlening uit te laten voeren  door Concern voor 

Werk via een alleenrecht.  

De veranderingen van de dienstverlening en afspraken over een 

samenwerking zijn helder gecommuniceerd  met Het Goed. De gemeente is 

van mening dat ook de uitvoering van de afspraken over de samenwerking  

goed verlopen.  Het college vindt het jammer dat Het Goed de discussie van 

vorig jaar weer oprakelt, en dat naar aanleiding van een positief persbericht 

over eveneens een buitengewone  werkgever. 

 

3. Het Goed heeft aan de bel getrokken omdat er bij hun textielafdeling banen 

verdwijnen omdat de gemeente zelf textiel gaat inzamelen en dit aan een partij van 

buiten de gemeente- en provinciegrenzen verkoopt. Dit staat toch haaks op het 

voornemen om in deze gemeente meer werk voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt te creëren? 

Antwoord: 

De gemeente heeft  begrepen dat Het Goed  voornemens is een sorteerlijn 

voor textiel te verhuizen. Dit besluit zou zijn genomen vanwege 

bezuinigingen omdat elders de sorteerkosten lager zijn dan in Emmeloord. 

 

Het inzamelen van textiel was voorheen een taak die werd uitgevoerd door 

Het Goed èn een afvalinzamelaar van buiten de gemeente. De gemeente laat 

het inzamelen van al het textiel nu alleen uitvoeren door Concern voor Werk. 

De beste kwaliteit textiel  wordt uitgesorteerd en verkoopt Het Goed in een 

van haar winkels in Nederland. Het overige deel van dit textiel wordt door 

Het Goed eveneens aan een partij buiten de gemeentegrenzen verkocht. 

 

4. Vindt de wethouder de monopolypositie niet haaks staan op de status van FairTrade 

gemeente? 

Antwoord: 

Het beheer van huishoudelijk afval is wettelijk vastgelegd in de Wet 

Milieubeheer (Art 10.21 en 10.22 WM) en bij de gemeente belegd. 

In 2010 heeft de raad het afvalbeleidsplan vastgesteld. Hierin zijn afspraken  

gemaakt over het beheer van huishoudelijk afval. De raad heeft hierin 

besloten om het afvalbeheer betaalbaar  te houden en niet  laten stijgen, ten 

opzichte van 2011. De inkomsten die de gemeente nu misloopt zijn nodig om 

de kosten voor afvalbeheer  niet le laten stijgen. Ook heeft de raad het 

besluit genomen dat de gemeente de regie van het afvalbeheer houdt en 



eigenaar blijft van haar afvalstromen. Als externe partijen alle “krenten uit 

de pap” in gaan zamelen, mist de gemeente inkosten en heeft geen controle 

over het duurzaam verwerken van recyclebaar afval. 

 

5. Rijdt de gemeente bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen op 

de manier waarop Het Goed nu bejegend wordt niet frontaal in de wielen? 

Antwoord: 

Nee, zie voorgaande beantwoording vragen.  

 


