Gemeenschappelijke regeling reiniging

p/a Gemeente Helmond
Bestuurs- en Juridische Ondersteuning(BJO)
Postbus 950 5700 AZ Helmond
0492-587362

Helmond, maart 2020
Verslag Vergadering Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink
1 april 2020 (via MS Teams)
Aanwezigen via MS Teams:
Mw. G. van den Waardenburg (vz, Helmond)
Dhr. J. Pernot (Nuenen)
Dhr. I. Te Winkel(Suez)
Mw. I . van Dijk (Gemert-Bakel)
Dhr. J. Briels (Laarbeek)
Dhr. F. de Win(Heeze-Leende)
Dhr. T. Martens(Asten)
Dhr. G. Schoolmeesters(Someren)
Dhr. M. Mahabier (Nuenen) adviseur
Dhr. M. Vaal (directeur Blink)
Dhr. G. van Hal(Suez)
Mw. R. Berkvens(Someren)
Dhr. Thomas Zegers(Blink)
Dhr. R. Slaats (Helmond) adviseur algemeen
Dhr. J. Couwenberg (Helmond) secretaris

Agenda
1. Opening en mededelingen
Geen bijzonderheden.
2. Vaststelling agenda AB 1 april 2020
Akkoord.
3. Vaststelling openbaar te publiceren verslag AB-vergadering 4 maart 2020 en
bespreking actiepuntenlijst
Geen bijzonderheden.
4. Actuele situatie tav de Milieustraten
Ziekmeldingen en preventieve maatregelen zijn op dit moment de belangrijkste
oorzaak van onvoldoende beheerders en medewerkers op de milieustraten.
Het gedrag van bezoekers en lange wachtrijen geven noodzaak tot het treffen van
maatregelen. Het leidt tot te veel spanning bij beheerders en medewerkers.
Aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk t.b.v. bescherming medewerkers en
bezoekers teneinde continuïteit te borgen.
In gezamenlijkheid SUEZ/Senzer/WSD-Ergon /Blink te organiseren.
De sluiting van Laarbeek en Deurne is het gevolg. Laarbeek verwijst naar Gemert.
Helmond tijdelijk gesloten per 30 maart 2020 in afwachting van organiseren extra
maatregelen.
Helmond:
Maatregelen getroffen d.m.v. beveiligers en verkeersregelaars en aangescherpte
maatregelen betalingsverkeer en identificatie. Heropening mogelijk voor of op 6 april
2020.
Gemert-Bakel:
Maatregelen zijn geïmplementeerd. BOA’s en Politie ter ondersteuning
verkeerssituatie. Ondersteuning vanuit Laarbeek is aanstaande.
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Someren:
Maatregelen zijn geïmplementeerd. Mogelijke afname bezoekers vanwege
uitdrukkelijk verzoek weg te blijven.
Nuenen:
Maatregelen geïmplementeerd; beveiliger ingehuurd.
Geen pascontrole ter voorkoming van besmettingsgevaar (administratief gevolg)
Laarbeek en Deurne:
25% aanbod Gemert afkomstig uit Laarbeek.
Bij voortzetting maatregelen overleg gemeenten en Blink over mogelijke alternatieve
oplossingen.
Sluiting heeft al op diverse plaatsten dumpingen tot gevolg, met name in het
buitengebied. Hoge kosten ruiming.
Mogelijkheden van reserveren bloktijden bij Milieustraten via site is in de maak.
Na de Coronacrisis de kwetsbaarheid van de huidige bezetting en beheer evalueren
en maatregelen nemen.
5. Stand van zaken proces toetreding Son en Breugel
11 februari 2020 ontvangst verzoek aanbieding obv Informatiedocument.
Toetreding betreft in 1e instantie Afvalbeheer.
BOR-taken: S&B maakt komende jaren afweging tussen aanbesteden of opnemen in
de toekomstige samenwerking.
Overige te beschrijven aspecten:
• Visie op afvalbeheer
• Toetreding GR
• Opdrachtgever-opdrachtnemersrelatie
• Implementatietraject
Blink heeft reactie gemaakt op verzoek om informatie, prijsopgave, bidbook en
scenarioberekeningen.
Besluitvormingsproces wordt herzien vanwege de crisis. DB bereidt voor.
6. Stand van zaken Strategische projecten en werkgroep Financieel Fundament
Stuurgroep akkoord met nieuwe toerekeningssystematiek indirecte kosten.
Gevraagd om nader inzicht in de effecten te geven.
De gemeenten wensen tabel met effecten op indirecte kosten (welk effect per
gemeente en kostensoort) en voorstel ‘zachte’ landing nieuw kostenallocatie-model.
Blink scoort in de benchmarks laag in de kosten.
In het derde en vierde kwartaal wordt besluit voorgelegd over het afgeronde drie-luik
(financieel fundament / governance / DVO’s)
Onderhanden thema’s zijn:
• Risico-analyse (Inventarisatie, Impactberekening, Afdekking risico’s)
• Onderverdeling van risico’s; vermogens- of liquiditeitsgevolgen
• Aansluiting op risicoparagraaf gemeenten (BBV)
Ten aanzien van de rol en vergoedingen SUEZ komt een procesvoorstel in het DB.
Inkoopstrategie beoogd voor te leggen in een volgend AB.
Reguliere aanbestedingen:
• Onkruidbeheersing Helmond; loopt (is vertraagd)
• Verwerking AEEA(Huishoudelijke Afgedankte Elektrische en Elektronische
Apparatuur) (te starten)
• Verwerken GFT (loopt via Blink uit naam voor de 21 gemeenten)
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Legaliserende tendertrajecten:
• Calamiteitenbestrijding; loopt
• Inzameling en verwerking OPK(Oud Papier en Karton); wordt
aanbesteed(afname inzameling door verenigingen), risico afkeur wordt groter.
afweging maken; aanbesteding starten
• Verwerking AEEA starten Q2 2020
Procesmatige en inhoudelijke ondersteuning door United Quality
Ten aanzien van het alleenrecht SW-bedrijven(Senzer en WSD/Ergon) wordt
informatie ingewonnen en voorbeelden opgehaald. De concept-verordening wordt
opgemaakt en voorgelegd aan DB-overleg van 27 mei 2020 en AB-overleg van 3 juni
2020.
7. Stand van zaken accountantsrapportage 2018 en inkoopproces
De accountantscontrole is begin maart 2020 gestart en nagenoeg afgerond
Aanvullende vragen:
- Inschatting impact Corona op dienstverlening en financiën
- Formele toetsing aanbestedingsjurist
Getrouwheid:
- Enkele controleverschillen met beperkte impact op resultaat
- Verwachting: ‘goedkeuring’
Onrechtmatigheid:
- 1e conclusie €450.000 – €500.000 onrechtmatig
- Verwachting: ‘geen-goedkeuring’
- Verzoek om aanvullende mededelingen:
- Verbetering tov 2018 (€1.088.000)
- Situatie juni 2019 > onrechtmatig
- Verbeter-trajecten zijn 2e halfjaar 2019 gestart en inzichtelijk gemaakt
8. Rondvraag
Geen bijzonderheden.

Eerstvolgende vergadering AB BLINK is op woensdag 6 mei 2020

Jos Couwenberg
Bestuurssecretaris GR Blink

