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

Helmond, 17 februari 2016
In de januarivergadering 2016 van het Algemeen Bestuur BLINK is aan de orde geweest het voorstel tot inrichting van het Dagelijks Bestuur, inclusief de
benamingen van de portefeuilles.
Nader overleg in het Dagelijks Bestuur, onder meer over de toedeling van de portefeuilles, heeft er toe geleid dat er gekozen is voor een aangepaste, adequatere
benaming. Deze aanpassing is gekozen vanwege de inhoud van de activiteiten, welke opgenomen worden in de portefeuilles.
De drie portefeuilles/ - houders zijn:




Algemeen, Financiën, Externe Betrekking: de heer P. Smeulders
Beleid en Personeel: de heer F. van Zeeland
Organisatie en Uitvoering: de heer R. Versluis

De toedeling van activiteiten in de portefeuilles is onderstaand weergeven.

ALGEMEEN/ FINANCIEN/ EXTERNE BETREKKINGEN
ACTIVITEIT

HERKOMST

Leiding vergaderingen (taken voortvloeiende uit de GR en Reglement van Orde)/
Themagericht invulling vergaderingen/ jaarprogramma/ ondernemingsplan/
afstemming met ambtelijk overleg
Bestuurlijke communicatie/ dienstverlening aan gemeentes
Begroting ( aanscherping regels BBV)/ Jaarrekening/ Treasurystatuut/
Vennootschapsbelasting(splicht)/ Rapportages financieel meer toegankelijk
maken

GR/ RvO/K+V

Aanbesteding/ inbesteding/protocollering

K+V/
projectenplan

GR/ K+V
GR/wetgeving/
projectenplan

REALISATIE
(2016)
continue

continue
Begroting 15/7
Jaarrekening en
–verslag 1/4
Overig continue
31/12
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BELEID EN PERSONEEL
ACTIVITEIT
Verhoogde inzet van sociale werkgelegenheid (opties SROI)
Er wordt een interactieve BLINK-website opgesteld. Gegevens komen op BLINKwebsite ter beschikking. Burgers moeten kunnen inloggen om de gegevens (incl.
Kostentoerekening) in te zien.
Totale dienstverlening BLINK binnen alle gemeenten; motto: samen uit, samen
thuis
Betere onderlinge afstemming over beleidsmatige ontwikkelingen, waaronder
afvalpilots en initiatieven op het gebied van de circulaire economie
Onderzoek naar demontage van wit- en bruingoed. Samenwerking met CURE
bezien (WeCyle of WEEE). Relatie met Social Return leggen.
In Helmond met Kringloopbedrijf inzameling van papier en textiel invullen. Hier
ligt ook een relatie met SROI.
Containermanagement binnen BLINK.
Beleidsprogramma verwerking afvalstoffen

HERKOMST
K+V/
projectenplan
Projectenplan

REALISATIE
continue

K+V/
projectenplan
K+V

continue

projectenplan

31/12

projectenplan
GR

1/7
31/12

1/7

halfjaarlijks
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ORGANISATIE EN UITVOERING
ACTIVITEIT
De locatie van BLINK op terrein van SUEZ bekijken/ Inzet milieustraat
Passen introduceren voor bezoekers milieustraten BLINK. Doel is ook
uitwisselbaarheid van locaties.
Operationele rapportages meer toegankelijk maken voor de afzonderlijke
gemeenten/ scheidingspercentages per gemeente/ relatie tot ambities
afzonderlijke gemeenten
Containermanagement invoeren/optimaliseren
kwetsbaarheid van de BLINK-organisatie bezien met het oog de personele
invulling en de relatie tot de SUEZ-organisatie
Verduurzaming inzamelingsmethodieken/ logistiek
Uitwerking beleid verwerking afvalstoffen
Bewustwording duurzaamheid bij burgers (streefpercentages)

HERKOMST
projectenplan

REALISATIE
1/7

projectenplan

continue

projectenplan
K+V

31/12
1/7

milieudoelstellingen
GR
milieudoelstellingen

continue
continue
continue

