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Agenda
1

Opening, mededelingen, ingekomen post
Thomas Zegers licht de stand van zaken tav de ontwikkeling van het burgerportaal
toe. Het burgerportaal wordt door alle gemeenten ingevoerd met uitzondering van de
gemeente Helmond. Deze blijft bij mijnblink.nl.
Men komt via de site in de eigen omgeving doordat je inlogt met eigen gegevens en
locatie. Iedere gemeente informeert zelf hun bewoners. Blink ontwikkelt een
informatiepakket voor de gemeenten. Per 1 Juli is alles werkzaam en in de lucht.
De ombouw tot waterstofaangedreven voertuigen loopt op schema. Opleverdatum is
eind derde kwartaal 2019. De toolkit voor de communicatie volgt zsm.

2

Vaststelling agenda AB 17 april 2019
Het AB gaat akkoord met de voorliggende agenda.

3

Bespreking en vaststelling verslag en actiepuntenlijst van AB-vergadering van
22 maart 2019
Het AB gaat akkoord met het verslag van 22 maart 2019.

4

Update projecten Strategisch Meerjarenplan
GFT, tussenrapportage:
Mark Vaal licht het onderzoek toe naar de toekomst GFT-verwerking.
Het contract met Attero wordt verlengd. Voor 1 juli 2019 dient iedere gemeente
afzonderlijk het contract te verlengen.
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Milieustraten(door Antea-Groep, heren Werner en Suurbier):
Antea-Groep geeft toelichting op het Onderzoek Masterplan Milieustraten.
In deze vergadering van het Algemeen bestuur worden de reacties opgehaald,
teneinde het volgend AB een besluit te kunnen nemen.
Aan het Dagelijks bestuur van 12 juni 2019 wordt het concept eindrapport
voorgelegd. In het Algemeen Bestuur van 26 juni 2019 vindt definitieve vaststelling
plaats.
Aandacht wordt gevraagd voor milieueducatie in relatie tot de milieustraten. Dit maakt
onderdeel uit van de opdracht. De faciliteiten lijken nog onvoldoende op dit moment.
Er zijn veel ontwikkeling op dit gebied en Blink probeert hier nu al zo goed mogelijk
aan te voldoen.
De situatie in Deurne wijkt af van andere Blinkgemeenten. Deurne rekent af per kilo.
Daardoor weinig aanbod van zware fracties. In Deurne komen veel bezoekers met
verhoudingsgewijze weinig afval. Dit wordt door Antea nader onderzocht.
Het AB kiest voor verdere uitwerking van scenario 2. Belangrijke overweging is om de
“q”, de hoeveelheid, beheersbaar te houden. Met het burgerportaal meer gaan
communiceren.
5

Jaarrekening 2018: nadere informatie en aandachtpunten nav
accountantsrapport
De jaarrekening is ter kennisname van alle gemeenteraden gebracht. Pakket maatregelen is
middels gecommuniceerd.

6

Rondvraag
Geen bijzonderheden.
Eerstvolgende vergadering AB BLINK is op woensdag 26 juni 2019

Met vriendelijke groeten,
Jos Couwenberg
bestuurssecretaris

