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Helmond, 10 november 2019
Verslag Vergadering Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink
23 oktober 2019
Aanwezigen:
Mw. G. van den Waardenburg (vz, Helmond)
Dhr. J. Pernot (vv, Nuenen)
Dhr. J. Briels (Laarbeek)
Dhr. F. de Win (Heeze-Leende)
Mw. I . van Dijk (Gemert Bakel)
Dhr. T. Martens(Asten)
Dhr. G. Schoolmeesters(Someren)
Dhr. M. Schlösser (Deurne)
Dhr. R. Versluis(Suez)
Dhr. M. Vaal(directeur Blink)
Dhr. G. van Hal controller
Dhr. R. Slaats (Helmond) adviseur
Mw. R. Berkvens(Someren) adviseur
Mw. M. Oteman (Laarbeek) adviseur
Dhr. T. Zegers(bedrijfsbureau Blink)
Dhr. J. Couwenberg (secretaris, Helmond)
Agenda
1. Opening en mededelingen
*De informatie-avond “Kick-off project GFT uit Restafval” in Apostelwijk(Helmond) op
21 oktober 2019 is mager bezocht. Alle inwoners waren persoonlijk uitgenodigd. In de
zomer van 2020 zijn de sorteerproeven bekend van een jaar. Het AB wordt op de
hoogte gehouden van de resultaten.
*Gevraagd wordt het belang van de inzet van financiële adviseurs van de
deelnemende gemeenten in de verschillende projecten te herbevestigen.
2. Vaststelling agenda AB 23 oktober 2019
De vergadering stemt in met de agenda.
3. Vaststelling verslag AB-vergadering 18 september 2019 en bespreking
actiepuntenlijst
Paar kleine aanvullingen. De werkgroep communicatie wordt gevraagd een infografic
te ontwikkelen met daarin voortgang, planning en uitleg relevante projecten(actie
Thomas Zegers).
4. Vergaderschema 2020
Het vergaderschema 2020 is akkoord en wordt voor de volledigheid aangevuld met
de ambtelijke overleggen.
5. Stand van zaken lopende (strategische) projecten en stand van zaken
werkgroep Financieel Fundament
Het AB neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten.
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We onderscheiden drie sporen:
Spoor 1: Financieel Fundament GR Blink
De twee methodieken van allocatie van de indirecte kosten worden objectief
uitgewerkt en aan het AB voorgelegd in februari 2020. Dit is met de accountant
afgestemd. Bezien wordt of in het AB van december een richtinggevend besluit kan
worden genomen over de methodieken.
Voorts betreft dit spoor het onderzoeksgebied werkkapitaal cq. risicobeheersing
alsmede de fee en bonus/malusregeling Suez.
Spoor 2: Governance en P&C cyclus GR Blink
Spoor 3: Afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
6. Stand van zaken Son en Breugel
Mogelijk zou de toetredingsdatum 1 januari 2021 zijn. Een officieel verzoek hiervoor
wordt dan nog ingediend. In het AB van december 2019 zal het toetsingskader
worden voorgelegd.
7. Stand van zaken rond sociale werkbedrijven(WDS/Senzer) in relatie tot
aanbesteding
Er is duidelijkheid over de het alleenrecht van Senzer en WSD o.b.v. de verordende
bevoegdheid(statuten). Het AB stelt de verordening vast en kent alleenrecht toe.
Overige proces- en procedureregels dienen in acht te worden blijven genomen. Dit
traject start z.s.m.
8. Forecast prijsontwikkelingen tbv begroting
Het AB neemt kennis van de prijsontwikkelingen tot nu toe.
De te verwachten toekomstige prijsontwikkelingen laten zich logischerwijze lastig
voorspellen.
9. Antwoord raden op zienswijzen op de Begroting 2019 (gewijzigd), Begroting
2020 en Meerjarenbegroting 2021-2023
Het AB stemt in met de beantwoording op de zienswijzen op de Begroting 2019
(gewijzigd), Begroting 2020 en Meerjarenbegroting 2021-2023. De secretaris zal de
gemeenteraden hierover informeren middels vastgestelde brief.
10. Rondvraag
Geen bijzonderheden

Eerstvolgende vergadering AB BLINK is op woensdag 18 december (JC: AB vergadering
van 27 november 2019 is alter komen te vervallen)

Jos Couwenberg
Bestuurssecretaris GR Blink

