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Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur Blink van woensdag 15 april 2015

Aanwezig:
- De heer P. Smeulders (Helmond) voorzitter, de heer F. van Zeeland (Laarbeek), de heer R.
Hoppezak (Gemert-Bakel), de heer L van de Moosdijk (Someren), de heer R. Versluis (SITA),
de heer H. Pero (Nuenen), de heer Th. Martens (Asten) en de heer J. Hendriks (secretaris).
-

de heer R. Slaats (Helmond) adviseur, de heer J. vd Meer (BLINK), adviseur, de heer H.
Wiltink, controller

-

de heer E. de Vries (wethouder Helmond) en de heer F Coppes (BJZ Helmond).

1) Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom aan alle aanwezigen. Hij meldt dat
mevrouw Lemlijn verhinderd is om vandaag aan te sluiten. Wethouder de Vries (Helmond) zal de
vergadering bijwonen. De heer Coppes (gemeente Helmond) is aanwezig vanwege de aanpassing
van de Gemeenschappelijke Regeling.
De heren van Zeeland en Hoppezak zullen iets later aansluiten.
De heer Versluis maakt melding van het feit dat de heer van de Meer, ondanks het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd, deel uit blijft maken van de organisatie van SITA, onder meer voor de
directievoering van Blink. Dit besluit kent vooralsnog een uitwerkingsperiode van een jaar.
Het bestuur is bijzonder verheugd over en erg content met dit besluit en de inzet van de heer van der
Meer.
2) Vaststelling agenda.
De vergadering stemt in met de agenda
3) Verslag van de vergadering van 25 februari 2015.
De vergadering stelt het verslag vast.
4) Ingekomen en verzonden stukken
Geen
5) Bespreking en vaststelling van Gemeenschappelijke Regeling 2016
De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om het ambtelijk team dank te zeggen voor de
productie van de stukken voor deze vergadering, in het bijzonder het ontwerpen van een nieuwe GR.
Op verzoek van de voorzitter verzorgt de heer Coppens een toelichting op de totstandkoming en
inhoud van de GR BLINK 2016. De aanleidingen tot aanpassing zijn de wijzigingen in de wet GR, die
door vertaald moeten worden en de aangekondigde toetreding van Deurne.
Als basis voor deze GR is het sjabloon van Peel 6.1 gebruikt.
Als het gaat om de doelstellingen van Blink is het begrip “vermarkten” van grondstoffen opgenomen;
daarmede heeft Blink wat meer armslag op de afvalmarkt.
Door de wijzigingen in de Wet op de GR heeft Blink vanaf 2016 een algemeen bestuur en een
dagelijks bestuur. In het dagelijks bestuur ( 3 leden) zijn twee kwaliteitszetels opgenomen, te weten de
voorzitterspositie (door Helmond) en een zetel voor de vertegenwoordiger van SITA. De derde zetel
kan worden bezet door een van de andere leden van het algemeen bestuur.
Op initiatief van de voorzitter wordt de afspraak gemaakt dat hij bij de andere leden zal sonderen
omtrent deze invulling.
De voorzitter constateert dat het bestuur unaniem instemt met het ontwerp GR 2016. Het verdere
proces is dat door Helmond formats worden aangeleverd voor college-, commissie- en
raadsbehandeling van het ontwerp (en de toelichting) zowel voor de zittende leden als voor Deurne.
De voorzitter dankt de heer Coppes voor zijn bijdrage aan de besluitvormig van dit onderwerp.
6) Vaststellen rapportage evaluatie door K+V

Gemeenschappelijke regeling reiniging

B L I N K
p/a GEMEENTE HELMOND
BV/BJZ
Postbus 950
5700 AZ Helmond
tel. 0492-587195 fax 0402-587150

Op verzoek van de gemeente Someren zijn er nog cijfermatige veranderingen in de definitieve
rapportage doorgevoerd alsmede op verzoek van de secretaris is het organisatieschema nog
aangepast.
Het (toekomstig) dagelijks bestuur krijgt de opdracht op basis van de aanbevelingen te sturen op de
veranderingen.
Het bestuur stelt vervolgens de rapportage vast.
7) Financiën
- vaststellen jaarrekening 2014
De heer van der Meer licht de voorliggende jaarrekening 2014 toe; hij verwijst daarbij voor
inhoudelijke aspecten naar de bijgevoegde managementrapportage.
Conclusie is dat de organisatie in 2014 binnen de begroting is gebleven; dat Nuenen en Laarbeek
verhoogde uitgaven hadden, lag in de tussentijdse veranderingen die waren doorgevoerd. Bilateraal is
dit besproken.
In de personele sfeer zal er een uitbreiding gaan plaatsvinden met 0,5 fte; dit met het oog op
afbreukrisico in de administratie.
Door de accountant wordt aandacht gevraagd voor risico’s op het terrein van fraude; besloten wordt
om dit onderwerp te voegen bij de K+V aanbevelingen.
Het bestuur stemt vervolgens in met de jaarrekening 2014.
-vaststellen concept meerjarenbegroting
De meerjarenbegroting is onderwerp van gesprek is in het bilateraal overleg tussen de directie en de
onderscheidenlijke gemeentes.
Door het bestuur worden er geen opmerkingen meer over gemaakt
De heer van der Meer meldt nog dat de uitbereiding van de administratie ( zie hierboven) al
geeffectueerd zal worden in 2015.
Het bestuur stelt de meerjarenbegroting vast.
8) Rondvraag
De heer Pero meldt dat de voorstellen van Orgaworld via de ambtelijke werkgroep zullen worden
aangeboden.
De heer van de Moosdijk memoreert dat het college van Someren niet positief is over de
gecentraliseerde milieustraatplannen. Het vergt in Someren nader onderzoek; daarnaast wil het
gemeentebestuur van Someren de dienstverlening aan de burgers op dit punt maximaal houden. Het
college realiseert zich dat daarmede veel middelen gepaard zullen gaan, maar zal dat accepteren.
De heer van der Meer reageert met de opmerking dat uit onderzoek is gebleken dat ook burgers van
Asten en Someren al gebruik maken van de milieustraat in Helmond. De cijfers zijn op dat punt
verwarrend en voor meerdere uitleg vatbaar.
De heer Martens vult nog aan dat voor Asten het financiële plaatje heel erg van belang is.
De voorzitter rondt deze discussie af door voor te stellen om in de volgende vergadering een
discussie/ voorstel te hebben over het fenomeen milieustraten in het BLINK gebied. Het bestuur stemt
in met dit voorstel
De heer Pero stelt dat Nuenen zich in dit verband mogelijk zal richten op Geldrop Mierlo.
De heer van Zeeland zegt dat de BLINK constructie enorm van toegevoegde waarde is en beter
functioneert dan de constructies die zijn gekozen rond peel 6.1.
De heer Versluis maakt het bestuur nog attent op de naamswijziging bij het moederbedrijf Suez. Voor
Sita heeft dat in de sfeer van uitingsvormen consequenties. De benaming van de overheidstak van
Sita blijft ongewijzigd.
De heer van der Meer attendeert nog op de invulling van de bijeenkomst van 12 mei a.s. ten behoeve
van de raadsleden.|
Het bestuur besluit om deze bijeenkomst te cancelen en geeft de opdracht aan directie en secretaris
om een bijeenkomst na de zomer te organiseren ( Rotterdam).
9) Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering met een woord van dank voor de inbreng van een ieder in deze
vergadering.

