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Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur Blink van woensdag 24 februari 2016

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

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

Afwezig met kennisgeving:
- Geen

1) Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom aan alle aanwezigen.
Er zijn geen mededelingen.
2) Vaststelling agenda.
De vergadering stemt in met de agenda
3) Bespreking en vaststelling van verslag van de vergadering van 20 januari 2016.
Naar aanleiding van agendapunt 8 van dit verslag ( presentatie Energyport) stelt de voorzitter voor de
AB vergadering van 14 april 2016 met een uur te verlenen. De vergadering besluit daar toe.
De vergadering stelt vervolgens het verslag vast.
4) Ingekomen en verzonden stukken
Verwezen wordt naar het bijgevoegde overzicht ingekomen en verstuurde brieven. Het Algemeen
Bestuur neemt kennis van dit overzicht.
5) Bespreken notitie portefeuille indeling en – verdeling Dagelijks Bestuur
De voorzitter geeft een korte toelichting op deze notitie, welke is besproken in het overleg van het
Dagelijks Bestuur van 3 februari 2016.
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van deze indeling.
Naar aanleiding van enkele thema’s, die zijn opgenomen in de portefeuilles vraagt de voorzitter zich af
of dat met de beschikbare capaciteit de ambities haalbaar zijn. Er ligt een grote druk op de
Suezorganisatie en de inzet van Helmond.
De heer van Zeeland is de mening toegedaan dat dat de gemeentes ook meer capaciteit zouden
moeten bijdragen; de veranderde inzet bij aanbestedingen levert winst op.
De heer Versluis wijst op de tijdsbesteding en denkt dat we prioriteiten moeten stellen.
De heer Martens stelt het kort en bondig: minder geld= minder beleid en omgekeerd.
Dit wordt een bespreekpunt bij de behandeling van de begroting 2017 e.v.
6) Vooruitblik Begroting 207 e.v.
De voorzitter geeft de heer van der Meer het woord.
In een notendop schetst de heer van der Meer deze vooruitblik:
 Ervaringsgegevens tot en met december 2015 gebruikt .
 Toerekening van verhogingen van personeelskosten op grond van CAO-verhoging van
2,75%.
 Toerekening van verhogingen inzamelkosten op grond van NEA-index met 3,5%.
 Toerekening van extra kosten door SUEZ met ingang van januari 2016. Deze kosten betreffen
activiteiten die vanuit SUEZ worden verricht, nog nooit waren toegerekend en nu wel in
rekening worden gebracht (planning voertuigen, Sap-systeem extra, financiële administratie,
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controller-inzet, inzet P&O, wagenparkbeheer, onderhoud coördinatie voertuigen), in totaal
150 k Euro per jaar.
 Verhoging werkplaatstarieven m.b.t. onderhoud voertuigen i.v.m. andere invulling werkplaats.
 Extra inzet/FTE van opzichter BLINK in verband met toegenomen werk, maar ook door
andere werkwijze van SUEZ.
In deze vooruitblik is nog geen rekening gehouden met eventuele doorbelastingen van bijvoorbeeld
Helmond ( beleid, secretariaat, juridische ondersteuning).
In het ondernemingsplan komen nog opmerkingen over de fee en de onderliggende factoren voor het
systeem van de bonus/ malus.
Eventuele gemeentelijke bezuinigingsplannen ,moeten ook nog hun plaats krijgen.
De begrotingsgesprekken met de individuele gemeenten zijn gepland; gekoerst wodt op het DB van
30 maart en het AB van 14 april 2016.
De voorzitter vraagt aan de her Versluis waar nu deze extra kosten van Suez vandaan komen. De
heer Versluis stelt dat de basis daarvoor lag in het onderzoek naar procesgang rond de
uitzendkrachten ( discussie in 2024 en 2015). Vervolgens is geconcludeerd dat vanuit Suez veel tijd
aan Blink wordt besteed, zonder dat hiervoor in de organisatie van Suez middelen voor zijn
vrijgemaakt.
De heer Pero schrikt van de toevoeging van deze kosten in de begroting van Blink en vraagt zich of
wij(BLINK) verplicht zijn om alles af te nemen van Suez. De kostenverhoging wordt een moeilijke
boodschap in de respectievelijke raden. Hij wil een uitgewerkt overzicht en een advies van Het DB
over deze materie
De heer Martens was zich bewust van de hogere indexering en de cao verhoging, maar het opvoeren
van de Suezkosten overvalt hem; behandeling ervan is principieel.
De heer van Zeeland ondersteunt het betoog van de heer Pero.
De voorzitter meldt dat hij binnenkort een ontmoeting heeft met de CEO van Suez; de heren Versluijs
en Slaats zijn bij dat gesprek aanwezig. In dat gesprek zal hij de vraag op tafel leggen over ( de
beleving van) de constructie Blink. Hij nodigt de heer van Zeeland uit om aan te sluiten.
De heer Versluis stelt dat Suez niet uit is op een verandering in de constructie
7) Uitwerking project Renescience
In het ambtelijk overleg is een overzicht samengesteld van de uitkomsten per gemeente; dat overzicht
wordt ter vergadering aangereikt.
Het onderwerp zal in de vorm van een voorstel terugkomen op de agenda van DB en AB.
Qua proces is nu alleen te melden dat een ronde gemaakt wordt bij de raden van de aangesloten
CURE gemeenten.

8) Rondvraag
De heer Pero uit zijn zorg over (de voortgang van) de aanbesteding GFT. Er wordt gesproken over
kortere contractperioden en geen volumeverplichtingen.. Hij vraagt zich af welk bedrijf daar aan kan
voldoen.
De heer Versluis denkt dat in dit soort overeenkomsten vernieuwing nauwelijks uit de verf zal komen;
ook in dit vak geldt dat stilstand achteruitgang is.
De heer van Zeeland merkt dat er koppeling liggen tussen grijs en GFT als het gaat om contracten. Hij
zal in deze materie duiken en in eerste aanleg in het DB dit onderwerp op tafel leggen.
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 woensdag 14 april 2016.

