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Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur Blink van woensdag 29 juni 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 (Suez), 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 R. Slaats (Helmond) adviseur, de heer H.
Wiltink, controller

-

de heer W. Droogh, CEO SUEZ Nederland

1) Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom aan alle aanwezigen.

2) Vaststelling agenda.
De heer vd .Moosdijk merkt op dat er veel agendapunten ter vergadering worden toegelicht; dat maakt
(ambtelijke) voorbereiding moeilijk.
De vergadering stemt in met de agenda
3) Bespreking en vaststelling van verslag van de vergadering van 14 april 2016.
De vergadering stelt het verslag vast.
5) Ingekomen en verzonden stukken
Verwezen wordt naar het bijgevoegde overzicht ingekomen en verstuurde brieven. Het Algemeen
Bestuur neemt kennis van dit overzicht.
5) Kennismakingsgesprek met de heer W. Droogh, ceo SUEZ Nederland
De heer Droogh schetst de ontwikkelingen van Sita/ SUEZ in de afgelopen jaren. Uitgaande van de
schaarste aan grondstoffen is het van het grootste belang dat afval steeds beter benut wordt.
Circulaire economie is de richtsnoer. SUEZ is daarbij ook op zoek naar partners, niet alleen in het
verzamelen van afval, maar ook in de verwerking ( projecten zoals met koffiebekertjes en
verfresten).Intentie is om echt samen te werken met alle partners; dat betekent delen en
kwetsbaarheid.
In de keten “afval-grondstof-producten hanteert SUEZ de formule van de drie C’s: Concreet, Circulair
en Co-creatie.
Samen op zoek naar een betere samenwerking, een beter inhoud ook met Blink. De spanningen op
de lijn moeten eruit, BLINK is van belang voor SUEZ.
De heer Marten verwijst naar het 99% criterium van Haarlemmermeer. We hoeven niet zelf het wiel
uitvinden, we hebben een unieke constructie met 7 gemeenten en commerciële partner.
De heer Droogh zegt dat ook SUEZ het nodig heeft om geprikkeld te worden.
Hij benadrukt nogmaals dat SUEZ erg content is met de samenwerking in en met BLINK en wil die
samenwerking verbreden en verdiepen, meenemen in de circulaire economie, meer kijken naar het
belang van BLINK.
De fricties hebben louterend gewerkt.
De heer van de Moosdijk wil graag de rollen omdraaien: laat SUEZ ons uitdagen; wij als proefkonijn.
De samenwerking moet spannend zijn.
De heer Droogh wil die handschoen oppakken.
De voorzitter resumeert door te stellen dat de ingezette lijn door SUEZ goed overeenkomt met de
programmatische aanpak waar dit bestuur voor gekozen heeft.
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6) Voordracht en benoeming/ detachering directeur BLINK
De voorzitter geeft een toelichting op het gelopen proces om te komen tot het benoemen van een
nieuwe directeur. Gelet op de tijdsklem moest op korte termijn gehandeld.
Het management van SUEZ heeft een kandidaat voorgedragen, welke op 22 juni j.l. met het Dagelijks
Bestuur heeft gesproken. Het Dagelijks Bestuur heeft unaniem de kandidatuur overgenomen
Ter vergadering wordt het CV van de voorgedragen kandidaat verspreid en een kort leespauze
ingelast..
Na deze leespauze besluit het Algemeen Bestuur onder dankzegging voor de inspanningen van de
heren Droogh en Versluis unaniem om de heer Mark Vaal te benoemen tot directeur van BLINK met
ingang 1 september 2016.
De heer van der Meer blijft tot 1 september 2016 directeur en zal daarna tot 1 oktober 2016 in dienst
blijven om het inwerkproces goed te laten verlopen.
De financiële consequenties van de benoeming/ uitbreiding worden geacht in het jaar 2016 uit de
lopende begroting te worden gefinancierd. In de begroting van 2017 e.v is de uitbreiding van de
functie financieel verwerkt.
De voorzitter meldt dat er een passend afscheidsbijenkomst voor de heer van der Meer zal worden
georganiseerd.

7) Vaststelling begroting 2017 e.v.
De secretaris meldt dat er instemmende reacties zijn binnengekomen van Laarbeek en Someren. De
overige BLINK deelnemers melden ter vergadering dat hun raden eveneens zich kunnen vinden in
deze begroting.
Het Algemeen Bestuur besluit tot het vaststellen van deze begroting
8) Mandatering DB mbt. aanbestedingsprocedures
De heer van Zeeland meldt dat dit punt op de agenda is gezet om te toetsen of er draagvlak is voor
een dergelijke mandatering; voornamelijk bedoeld om aanbestedingsprocedures in gang te zetten en
niet om besluitvorming over te nemen. Het Dagelijks Bestuur wordt daarmee wat slagvaardiger in zijn
handelen.
De heer van der Meer roept in herinnering dat er een aanbestedingskalender in het Ondernemersplan
wordt opgenomen; daarnaast is het zo dat juist door de veranderingen in de GR er meer mogelijk is
voor BLINK. Het Dagelijks Bestuur speelt daarin een actievere rol. Een voorbeeld daarvan is op dit
moment het containermanagement.
De leden van het Algemeen Bestuur ervaren het als een gemis in deze discussie dat (nog) niet
inzichtelijk is hoe het Ondernemingsplan ( strategisch kader) vorm wordt gegeven. Er is te weinig
kennis van alle lopende zaken. In dat perspectief past niet een verder gaande mandatering op welk
thema dan ook.
9) Uitbreiding BLINK
De voorzitter deelt mede dat hij samen met de heer van der Meer een gesprek heeft gehad met
collega’s van Cranendonck. De gemeente Cranendonck trekt een periode van twee jaar uit om te
oriënteren, onderzoeken en besluiten. Het model BLINK is daarin een goede kanshebber.
De heer van der Meer meldt dat Heeze- Leende haast heeft en wil aansturen op aanhaking per 1
januari 2017. De vraag is of dat technisch ( juridisch/ bestuurlijk) te realiseren is.
De vraag is wel voordeel BLINK ( en daarmede de deelnemers) heeft bij deze schaalvergroting. Het is
toch van belang om een analyse van de impact te hebben.
De voorzitter is de mening toegedaan dat we positief moeten omgaan met deze verzoeken, die in
ieder geval niet tot een nadeel van BLINK mogen leiden..
De heer van de Moosdijk wijst nog op de mogelijke belangstelling van Waalre.
Alom constateren de bestuursleden het gemis van het SRE overleg over de afvalproblematiek. Het
begint er op te lijken dat BLINK een groot deel van die positie aan het overnemen is.
Mevrouw Lemlijn doet de suggestie om de ambtelijke collega’s van Heeze-Leende en Cranendonck (
en mogelijk Waalre) alvast mee te laten lopen in het ambtelijk overleg.
De voorzitter rondt de discussie af met te stellen dat uitbreiding van BLINK positief benaderd wordt;
een mogelijke uitbreiding mag niet tot nadelige consequenties leiden voor BLINK; de suggestie om
ambtelijk reeds de samenwerking aan te gaan wordt ook ondersteund.
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De vergadering stemt in met deze stellingen.

10) Rondvraag
De heer Pero wil graag de discussie over milieustraten weer op de agenda. Het functioneren van de
milieustraat in Nuenen kan als voorbeeld dienen

11) 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 14 september 2016.

