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Agenda
1. Opening en mededelingen
*Evaluatie Beleidskader Intergemeentelijk Toezicht 2016-2019(ter info)
*Wijziging normenkader Wet Normalisering topinkomens 2020(ter info)
Afscheid Theo Martens 17 april officieel afscheid
John Bankers volgt hem op, nog door Raad te besluiten

2. Vaststelling agenda AB 4 maart 2020
AB gaat akkoord met de agenda
3. Vaststelling openbaar te publiceren verslag AB-vergadering 18 december 2019
en bespreking actiepuntenlijst
Het AB gaat akkoord met het verslag. Ten aanzien van de actiepunten:
• Alleenrecht Senzer: is in concept gemaakt; na bijstelling nog voor te leggen
• Harmonisatie: is actueel; verzoek om voor volgend AB Milieustraten weer te
agenderen
4.
Concept gewijzigde begroting GR Blink 2020 en verder
De kosten van de personele uitbreiding vallen waarschijnlijk lager uit omdat feitelijk de extra
inzet slechts over een deel van jaar 2020 plaatsvindt. De niet beïnvloedbare kosten zijn
verder niet bediscussieerd
De beïnvloedbare kosten blijven monitoren ivm de impact op de begroting;
Hoe concurrerend is Blink nog tav de markt? Dit is onderdeel van de periodieke evaluatie.
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In de hernieuwde begroting is een soort inhaalslag gepleegd met herbezinning op wat wel of
wat niet beïnvloedbare kosten zijn.
Opbrengst oud papier is nu nihil, toch was daar steeds en opbrengst voor ingeboekt.
De evaluatie laten we (na enige discussie) uiteindelijk niet vervallen; het vormt een
onderdeel van de statuten;
Tussentijdse begrotingswijzigingen geven altijd stof tot discussie. Het lijkt eenvoudiger uit te
leggen waarom (achteraf) iets duurder is geworden (landelijke ontwikkelingen) dan vooraf
onzekerheden inbouwen.
De fee van SUEZ is verhoogd terwijl er minder lijkt te worden afgenomen.
Mark geeft twee urgente aandachtspunten:
1. Invulling personele kwaliteit en continuïteit
Kan het AB de directeur toestemming geven om dit voorafgaand aan vaststelling van de
gewijzigde begroting alvast op te pakken?
Het belang wordt door het AB onderkend, maar het wordt moeilijk om een begroting naar de
raad te brengen en hierop dan al een voorschot te hebben genomen.
Voorstel: bij aanbiedingsbrief aan raden toelichten dat het AB al besloten heeft ad. 1 reeds
nu in gang te zetten.
Het is noodzakelijk hier direct in te handelen i.r.t. continuïteit dienstverlening, hoge werkdruk
en de eerder gedane aanbevelingen in het accountantsverslag 2018 gebracht.
2: Informatiemanagement en digitaliseringwel.
Nuttig en wenselijk maar nog niet opgestart; betreft met name systemen rondom BOR-taken.
Exacte inhoud wordt in de loop van 2020 nog nader in kaart gebracht.
De zienswijzen en reacties worden ambtelijk afgestemd.
De gemeenschappelijke reacties/zienswijzen worden gebundeld
Besluit:
Het AB gaat akkoord met het voorleggen van deze begroting aan de raden.
Een mogelijk gezamenlijke bijeenkomst met alle raden tbv begrotingen GRR Blink wordt
nader bezien.

5. Stand van zaken Strategische projecten en werkgroep Financieel Fundament
Financieel Fundament:
Begroting Blink voortaan begin maart beschikbaar.
De deeldocumenten zijn besproken in de Stuurgroep van 4 maart 2020.
Deze hebben betrekking op:
• Allocatie directe en indirecte kosten
• Voorstel nieuw toerekeningsmodel indirecte kosten
• Analyse noodzaak en motieven weerstandsvermogen en inventarisatie risico’s
t.b.v opnemen risicoparagraaf
• Verdere afwikkeling op basis van uitkomst Stuurgroep overleg.
Project Borgen Inkoopfunctie:
Document t.b.v. Inkoopstrategie, rollen en functies in concept gereed
Ter besluitvorming in DB-overleg van 18 maart 2020
Geagendeerd voor AB-overleg van 1 april 2020
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GFT:
• In de komende drie jaar werken met een tussentijdse verwerker. Daarna volgt
een structurele oplossing.
Gezamenlijke aanpak met, Afvalstoffendienst Den Bosch, Cure,Gemeente
Son en Breugel, Best, Waalre en Veldhoven.
• Resultaten GFT-onderzoek Blink 2019 voor ons als uitgangspunt
• Ondersteuning door United Quality
• Proces en inhoud besproken op 18 februari 2020
• Planning ziet op gunning per 3 september 2020.
AVG:
• Afronding binnen 6 weken
• Verplichte documenten gereed: vaststellen in MT Blink. Indien nodig DB.
• Implementatie van rollen en functies
• Effect denkbeelden SUEZ op onderdeel AVG
HSE:
• Te ontwikkelen d.m.v. “Copy – Paste”
• Effect denkbeelden SUEZ op onderdeel HSE
• Gereed einde april
Inkooptrajecten:
• Calamiteiten: ongoing
• GFT: kick off meeting 17 februari 2020, publicatie april 2020
• Onkruidbeheersing: gepubliceerd gunning 7 april 2020
• AEEA; op te starten mei/juni of eerder als mogelijk
• Af-transport en verwerking groenafval; in onderzoek. Conclusie begin maart
2020
• Verwerking OPK: in onderzoek vanwege marktsituatie OPK. Conclusie begin
maart 2020
6. Stand van zaken mogelijke toetreding Son en Breugel en toetredingscriteria
• 3 februari 2020 Oriënterend gesprek gemeente met Blink
• 11 februari 2020 ontvangst verzoek om aanbieding op basis van
Informatiedocument
• Overige te beschrijven aspecten:
Visie op afvalbeheer
Toetreding GR
Opdrachtgever-opdrachtnemersrelatie
Implementatietraject
• Uitgangspunt Son en Breugel: geruisloos mogelijk overgang per 1 januari
2021
• BOR-taken: gemeente maakt komende jaren afweging tussen aanbesteden of
opnemen in samenwerking
Procedure:
•
11 maart 2020: Blink voorstel gereed
•
18 maart 2020: Besluit DB op voorstel Blink
•
1 april 2020: Besluit AB op voorstel DB
•
15 april 2020: ambtelijk advies aan college B en W Son en Breugel gereed
•
28 april 2020: Besluit College B en W
•
18 mei 2020: Besluit Raadscommissie
•
11 juni 2020: Besluit gemeenteraad Son en Breugel
•
Daarna: Officieel toetredingsverzoek gemeente Son en Breugel
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7. Stand van zaken genomen maatregelen en acties in het perspectief van
bevindingen accountantsrapportage 2018 en inkoopproces
Diverse verbeterpunten opgenomen in gewijzigde begroting:
•
Organiseren en borgen Inkoopfunctie
•
Opheffen non-compliance door gestarte en te starten aanbestedingstrajecten
•
Onderzoek doen naar ((gevolgd door aankoop/implementatie) toepasselijke
informatiserings- en automatiseringssystemen
•
Verstevigen van formatie op kritieke punten
•
Onderzoek naar weerstandsvermogen
•
Maatregelen tegen fraude (shop in shop)
•
Voorraadbeheer (basis)
8. Rondvraag
Geen bijzonderheden.

Jos Couwenberg
Bestuurssecretaris GR Blink

