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Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur Blink van woensdag 21 februari 2018

Aanwezig:
- de heren P. Smeulders (Helmond) voorzitter, H. Pero (Nuenen), F. van Zeeland (Laarbeek),
Th. Martens (Asten), M Biemans (Deurne), M. Bankers (Gemert-Bakel), T. Bosmans ( Heeze
Leende), de heer R. Versluis (Suez), L. van de Moosdijk (Someren) en J. Hendriks
(secretaris).
-

de heer M. Vaal (Directeur BLINK) de heer R. Slaats (Helmond) adviseur, de heer P. Blom
(Controller)

-

Mevr. M. Jellema (Deurne), mevr. R. Berkvens (Someren), de heren H. Verhoeven (BLINK),
R. Welten (Gemert-Bakel), J. Sprengers (Laarbeek).

Afwezig met kennisgeving:
1)Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom aan alle aanwezigen. Hij verwelkomt
speciaal drie studenten van het Knippenbergcollege op de publieke tribune.
De voorzitter maakt een kort rondje om te vernemen hoe de behandeling van de BLINK evaluatie in
de diverse gemeenteraden verloopt. Enkele gemeenten hebben die behandeling al achter de rug en
een aantal doet dat in de komende dagen. Het algemene beeld is positief. Op dit moment zijn er twee
opmerkingen in de sfeer van de bedrijfsvoering: de BLINK auto’s moeten letten op hun snelheid in de
wijken en de behandeling bij de servicedesk kan beter.
2) Vaststelling agenda.
De vergadering in met de agenda
3) Bespreking en vaststelling van verslag van de vergadering van 13 december 2017.
De vergadering stelt het verslag vast.
4) Ingekomen en verzonden stukken
De vergadering neemt kennis van de twee ingekomen brieven.
5) Bespreken en vaststellen van Strategisch Meerjarenplan
Op verzoek van de voorzitter verzorgt de heer Vaal een uitgebreide presentatie over dit plan.
Voor de discussie is voornamelijk het uitvoeringsprogramma aan de orde, immers het strategisch deel
is al besproken en vastgesteld in december 2017.
De heer Pero merkt op dat de passage over het mogelijk uittreden van Nuenen in verband met een
mogelijke fusie met Eindhoven veel te strak is geformuleerd. Alle opties m.b.t. de positie van Nuenen
zijn nog open en we hebben het over een lange termijn.
De tekst op bladzijde zal in die zin worden bijgesteld.
De heer Biemans vraagt zich af of de kostenraming reëel is. De heer Vaal antwoordt dat per
onderdeel een onderzoek zal plaatsvinden, waarvan de uitkomsten worden teruggelegd in het AB.
Bijsturing is dan mogelijk. Daarnaast geldt nog het onderscheid tussen het collectieve en het
facultatieve deel. Dat biedt de gemeenten veel vrijheid.
Eventuele kostenverhogingen zullen goed worden belegd.
De directie van SUEZ vraagt zich af of dit plan ambitieus genoeg is. De directie is tevreden over deze
belangrijke stap; de markt is erg in beweging en hij spreekt de verwachting uit dat de onderzoeken en
plannen veel synergie zullen opleveren.
De heer Martens zegt tevreden te zijn, zeker omdat de mogelijkheid blijft bestaan om mee en bij te
sturen.
De heer van de Moosdijk geeft aan dat hij niet het groene licht van het college heeft om hier mee in te
stemmen, omdat de voorbereidingstijd te kort was.
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De voorzitter reageert met de opmerking dat i.v.m. de aanstaande verkiezingen er door het AB is
gevraagd om een strakke planning.
De heer van Zeeland is content over het gebodene; hij voegt er aan toe dat de politiek altijd de
mogelijkheid moet hebben om bij de besluitvormig te worden betrokken.
De voorzitter meldt namens de gemeente Helmond tevreden te zijn met het product dat nu ter tafel
ligt.
De vergadering besluit in meerderheid om het Strategisch Meerjarenplan vast te stellen onder de
toevoeging dat van de gemeente Someren nog een reactie wordt verwacht. Tevens wordt er een
jaarplan 2018 (incl een begrotingswijziging 2018) en een jaarplan 2019 aan het AB van april 2018
aangeboden.
Op verzoek van de heer Biemans geeft de heer van Moosdijk aan dat hij en in zijn kielzog zijn college
er positief inzit; het is wel zo dat Someren aast op meer ambitie.
Namen het gehele bestuur van BLINK spreekt de voorzitter dank uit aan de directeur en het ambtelijk
team voor het vervaardigen van dit plan
6) Stand van zaken m.b.t. waterstofvoertuig
De voorzitter licht toe dat er op korte termijn geen persmoment wordt ingelast, om de eenvoudige
redenen dat er nog te weinig beeldmateriaal is. Gekozen is om dat moment in het najaar te laten
plaatsvinden als ook duidelijk welke keuzes er gemaakt zijn voor bedrijven en modellen.
Gesprekken worden gevoerd met twee leveranciers tegen de achtergrond van de insteek dat er op
termijn ook geproduceerd mag/ kan worden.
7) Stand van zaken m.b.t. jaarrekening 2017/ begroting 2019
De heer Blom geeft aan dat de behandeling van de jaarrekening op schema ligt; volgend week is de
accountant over de vloer en de verwachting is dat we over enkele weken een goedkeurende
verklaring hebben.
De heer Vaal voegt hieraan toe dat BLINK een aanbesteding moet gaan doen voor een nieuwe
accountant, omdat BLINK als bedrijf niet meer past in het profiel van Deloitte.
Ook de begroting van 2019 en verder is in de voorbereiding op schema en zal op 28/3/18 in het DB en
in 11/4/18 in het AB worden besproken.
8) Rondvraag
De voorzitter meldt dat het DB heeft besloten om het contract met betrekking tot PMD met een jaar te
verlengen.
De heer van de Moosdijk wil graag info over de kwestie GenX
De heer Pero vraagt of alle deelnemers zich hebben aangesloten bij de statiegeldalliantie. Dat blijkt zo
te zijn.
De heer Biemans, daarbij ondersteund door de voorzitter, spreekt in verband met haar vertrek bij
Deurne zijn dank uit aan Marjolein Jellema voor haar inzet voor BLINK.
De heer Vaal maakt de aanwezigen nog attent op een voorlichtingsbijeenkomst in Almere;
aanmeldingen kunnen via hem worden gedaan.
9) Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering met een woord van dank voor de inbreng van een ieder in deze
vergadering. De volgende vergadering van het Algemeen Bestuur is op 11 april 2018.

