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

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur Blink van woensdag 14 september 2016

Aanwezig:
- de heer P. Smeulders (Helmond) voorzitter, de heer F. van Zeeland (Laarbeek), de heer H.
Pero (Nuenen), de heer R. Versluis (Suez), de heer Th. Martens (Asten), de heer M Biemans
(Deurne) en de heer J. Hendriks (secretaris).
-

de heer J. van der Meer (directeur BLINK), de heer M. Vaal (BLINK) de heer R. Slaats
(Helmond) adviseur, de heer P. Blom (Suez).

Afwezig met kennisgeving:
- de heren R. Hoppezak ( Gemert-Bakel), L. van Moosdijk (Someren) en H. Wiltink (Suez)

1) Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom aan alle aanwezigen. Met name
verwelkomt de voorzitter de heer Biemans, die mevrouw Lemlijn opvolgt vanuit Deurne.

2) Vaststelling agenda.
De vergadering stemt in met de agenda
3) Bespreking en vaststelling van verslag van de vergadering van 29 juni 2016.
Naar aanleiding van dit verslag vraagt de heer Martens opheldering over de veranderde aanwijzing in
de directie van BLINK. De heer Versluis legt uit dat door de versnelde indienstname van de heer Vaal
de wisseling in de directie ook eerder kon plaatsvinden. Dit is in het DB kort gesloten.
De heer Martens vraagt het DB om in vergelijkbare situaties de leden van het AB te informeren
bijvoorbeeld door middel van een emailbericht. De voorzitter zegt dat toe.
De vergadering stelt het verslag vast.
4) Ingekomen en verzonden stukken
Verwezen wordt naar het bijgevoegde overzicht ingekomen en verstuurde brieven.
Dit overzicht wordt aangevuld met een brief van de directie van Suez inzake de positie van de
controller ( agendapunt 7 van deze vergadering).
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van dit overzicht.
5) Stand van zaken:
- Ondernemingsplan
De heer Vaal geeft op verzoek van de voorzitter een toelichting op de totstandkoming van een
nieuwe Ondernemingsplan. In het DB van heden is een startnotitie daaromtrent behandeld.
Het gaat dan om elementen zoals aanleiding, proces, bemensing, tijdspad). Het DB zal
fungeren als Stuurgroep. De heer van Zeeland zal de stuurgroep voorzitten. Hij geeft aan dat
de rapportage K+V leidraad is. Het tijdspad is dusdanig ingericht dat op 1 april 2017 het
Ondernemingsplan gereed is.
- Uitbreiding BLINK
De heer Vaal merkt op dat er met vertegenwoordigers van Heeze Leende informatie is
uitgewisseld. Het bestuur van Heeze Leende is nu aan zet om kenbaar te maken te willen
streven naar deelname in BLINK.
De heer van der Meer vult aan met de opmerking dat Cranendonck niet voorziet om op korte
termijn ( 3 jaar) aan te sluiten. Hij vraagt zich af hoe het Waalre staat. De voorzitter vraagt de
heer Vaal om dat na te lopen
- Reenscience en Energyport
De heer Slaats meldt dat in oktober 2016 de voorstellen in de verschillende gemeenteraden
aan de orde zijn. De afspraak is gemaakt dat BLINK kan beschikken over de relevante
stukken die in dit besluitvormingstraject voor handen zijn.
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De heer Versluis is benieuwd naar de mate van investeringen. Daar is op dit moment geen
concreet antwoord op te geven, maar men moet uitgaan van meer dan 60 miljoen. Gepland is
dat in 2018 de fabriek wordt opgeleverd.
De heer Martens verwijst naar het krantenartikel in het ED waarin een zeer ongenuanceerd
beeld wordt geven van de problematiek; portefeuillehouders hebben daar last van in
communicatie met de raden.
Voor wat betreft Energyport wordt aan de heer Vaal verzocht om een gesprek aan te gaan in
het licht van de gft aanbesteding.
Aanbestedingen/ protocol
Aan de orde is de aanbesteding van het CMS in relatie tot het aflopend contract Attero per
1/1/2017. De stand van zaken is dat het niet mogelijk blijkt om voor 1 januari 2017 kwalitatief
voldoende een nieuw systeem van CMS neer te zetten. De ondersteuning van BIZOB daarin
laat te wensen over. Het noopt tot de beslissing om met Attero aan tafel te gaan voor een
kortdurende overeenkomst voor periode van een hernieuwde (effectuering) van aanbesteding.
De heer van Zeeland vraagt de vergadering om het DB de ruimte te geven om deze
gesprekken met Attero te voeren. Zowel de heer Martens als de heer Pero verwoorden de
meerwaarde van een gezamenlijke aanpak, alhoewel tot op heden iedere gemeente zijn eigen
contract met Attero heeft. Het AB spreekt uit dat het DB en directie de opdracht krijgen om te
bewerkstelligen dat er per 1 januari 2017een nieuwe overeenkomst met Attero ligt en dat een
vernieuwd aanbestedingstraject in gang wordt gezet.
Milieustraten
De heer Slaats licht toe dat het aspect milieustraten in BLINK verband een complex traject is.
Deurne zet in eigen gemeente door met de plannen; Helmond werkt ook aan een ander opzet.
Asten en Someren zijn nog in discussie en Nuenen heeft een nieuwe setting met 24 uurs
openstelling.
Het onderwerp zal op de agenda van het ambtelijk overleg blijven staan.

6) Bespreking en vaststelling vergaderschema 2017
Het Algemeen Bestuur stemt in met het vergaderschema 2017
7) Benoeming van de heer P. Blom tot controller BLINK
Op basis van input van de directie Suez doet het Dagelijks Bestuur het voorstel om de heer Wiltink te
ontheffen uit zijn functie van controller en de heer P. Blom daartoe aan te wijzen.
Het Algemeen Bestuur besluit in te stemmen met dit voorstel.
8) Afscheid van de heer van der Meer
De voorzitter memoreert dat de heer van der Meer gebruik gaat maken van zijn pensioenrechten;
daarnaast heeft hij te kennen gegeven om geen uitgebreide afscheidsbijeenkomst te laten
organiseren.
De voorzitter spreekt namens het gehele bestuur grote waardering uit voor de inzet van hem voor
BLINK; als spil ongeveer vanaf het begin van BLINK heeft hij er voor gezorgd dat e sprake is van een
bestuurlijk relaxte gemeenschappelijke regeling. Hij wenst de heer van der Meer een fijne
pensioenperiode toe.
De heer van der Meer spreekt zijn dank uit voor het in hem gestelde vertrouwen door de jaren heen
en ziet terug op een geslaagd project in Helmond en omgeving. Hij wenst BLINK veel succes toe.
9) Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
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 december 2016.

