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Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur Blink van woensdag 2 december 2015

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) en de heer J. Hendriks (secretaris).
-

Mevr. G. de Kort (toelichting Duurzaamheid), de heer J. vd Meer (BLINK), de heer R. Slaats
(Helmond) adviseur, adviseur, de heer H. Wiltink, controller

Afwezig met kennisgeving:
- Mevrouw N. Lemlijn ( Deurne), de heer L. van de Moosdijk (Someren),

1) Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom aan alle aanwezigen. Hij meldt dat
mevrouw Lemlijn en de heer van de Moosdijk verhinderd zijn om vandaag aan te sluiten.
2) Vaststelling agenda.
De vergadering stemt in met de agenda
3) Verslag van de vergadering van 25 februari 2015.
De heer Pero merkt op dat onder agendapunt 5 van dit verslag gewag wordt gemaakt van bespreking
van het vernieuwde ondernemingsplan. De voorzitter stelt dat dit in januari 2016 op de agenda komt.
De vergadering stelt vervolgens het verslag vast.
4) Ingekomen en verzonden stukken
Verwezen wordt naar de bijgevoegde ingekomen en verstuurde brieven.
Op verzoek van de voorzitter licht de heer Hoppezak de brief van Gemert-Bakel d.d. 141015 (
onderwerp: Grip op verbonden partijen) op het punt van BLINK nog kort toe.
De waardering voor het geheel van Blink is door de raad van Gemert-Bakel is uitermate positief
beoordeeld.
De heer van Zeeland benadrukt dat de nieuwe GR er vanuit gaat dat de raden van de gemeenten zich
meer betrekken bij de materie. Hij ziet voor het toekomstig DB daarin mogelijkheden om via het AB de
raden de kaders te latenstellen voor de uitvoering van de taken van BLINK.
Het toekomstig DB zal zich beraden op de beantwoording van de vragen in de brief van Gemert
Bakel.
5) Presentatie Duurzaamheidsagenda Gemeente Helmond
De voorzitter geeft een toelichting op uitgangspunten, proces en de resultaten van het
duurzaamheidsproject in Helmond.
Het geheel is vervat in een boekwerk dat vandaag is uitgekomen en aan de leden van BLINK wordt
uitgereikt.
De voorzitter vraagt aan de deelnemende gemeenten om reacties ( op termijn) op dit plan. De heer
Pero spreekt zijn waardering uit voor het gebodene en is blij met de daarin vervatte boodschap:
afval=grondstof. De heer van Zeeland ondersteunt deze woorden en ziet in BLINK een prima
construct om deze boodschap uit te dragen.
De heer Hoppezak complimenteert Helmond met dit plan en verwacht dat we dit in de regio ook gaan
gebruiken; overigens mist hij wel statements op het terrein van mobiliteit. De heer Martens vindt dat
een goede toevoeging, zeker omdat het thema in MRE verband niet loopt.
De heer Hoppezak heeft het idee dat in onze regio we toe moeten werken naar een stevige ambitie op
het terrein van duurzaamheid in brede zin ( meer thema’s zoals werkgelegenheid). We hebben zeven
welwillende partijen en ambitieuze particuliere partij om zelf veel van de grond te tillen.
Mevrouw de Kort wijst nog op de samenhang van informatie ( website!) en de posities van de
provincie en de VNG ( regionale energieakkoorden!!).
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De heer van Zeeland verwacht een bottom-up proces; we moeten waken voor een top-down aanpak.
6) Gemeenschappelijk regeling BLINK
De voorzitter deelt mede dat nu van alle deelnemers de instemming met de wijziging van de regeling
en de toetreding van Deurne beschikbaar is. De publicatie zal medio december 2015 in de
Staatscourant volgen. In de eerste vergadering van net AB in 2016 zal aan de orde komen de
inrichting van het DB en een doorkijk over het jaar 2016 als het gaat om welke projecten/producten
opgeleverd moeten worden. Daarbij is van belang hoe het circuit rond jaarrekening (2015) en
begroting (2017) in elkaar steekt.
7) Uitwerking project Renescience
Op verzoek van de voorzitter geeft de heer Slaats een toelichting. Hij meldt dat de proef vanuit
Eindhoven in de plant in Kopenhagen positief is geweest.
Het AB van Cure gaat medio december 2015 een definitief besluit treffen en aan de CURE gemeenten
voorleggen. Wij hebben op dit moment geen zicht op die besluitvormig.
De heer Pero vindt dit project een positieve ontwikkeling. De heer Hoppezak stelt dat we er voor
moeten waken om alleen over financiën te spreken.
De heer Slaats herinnert aan het gegeven dat afgesproken is dat alle gemeenten de doorvertaling
(met behulp van een aangeboden format) zouden opstellen. Die gegevens moet inzichtelijk maken of
dit project voor de BLINK gemeenten aantrekkelijk is. Die gegevens liggen nog niet op tafel.
De heer Martens vraagt hoe we omgaan met de openbaarheid; hij is inmiddels al bevraagd op dit punt
door raadsleden.
Het bestuur concludeert dat twee aspecten op dit moment van belang zijn om verdere stappen te
overwegen: 1) het cijfermateriaal moet inzichtelijk zijn en 2) wat gaat AB Cure besluiten en gaat
voorleggen aan de deelnemende gemeenten.
De heer Versluijs meldt dat Sita bereid is om expertise te leveren voor dit project zonder daarvoor
kosten in rekening te brengen. Het bestuur is ingenomen met dit aanbod.
8) Vergaderschema 2016
De data voor de vergaderingen van zowel AB als DB zijn inmiddels gecommuniceerd; de secretaris
reikt nog een totaal overzicht uit.
9) Rondvraag
De heer Pero meldt de positieve resultaten van de ingevoerd clustering in een aantal wijken in
Nuenen. Het gaat niet alleen om de financiële positieve aspecten maar ok om de zorg voor het milieu
( minder kilometers!).
De heer van Zeeland stelt dat Laarbeek nu voor de gehele gemeente clustering toepast.
De heer Versluijs stip nog aan dat het project van de waterstofauto voortvarend is. Eind januari 2016
is de afronding. Hij zal in de AB vergadering van februari 2016 verslag doen.
Door Sita vindt er nog een juridische toets plaats op de contracten Plasticinzameling 2016.
Daarnaast stelt hij bij de beschouwingenrond het bonus/malus systeem niet alleen de cijfers een rol
zouden moeten spelen maar ook de overige resultaten. Dit onderwerp staat op de agenda van het
ambtelijk overleg.
De heer van de Meer meldt dat in december 2015 gestart wordt met de voorbereiding van het
opstellen van de begroting 2017.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering met een woord van dank voor de inbreng van een ieder in deze
vergadering.

