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Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur Blink van vrijdag 6 juli 2018

Aanwezig:
- De dames G. van den Waardenburg (Helmond) voorzitter, R. van der Zanden (Laarbeek),
I . van Dijk (Gemert Bakel) en de heren Th. Martens (Asten), M Biemans (Deurne),J. Pernot
(Nuenen), F. de Win (Heeze-Leende), G. Schoolmeesters en J. Hendriks (secretaris).
-

de heer M. Vaal (Directeur BLINK) de heer R. Slaats (Helmond) adviseur, de heer P. Blom
(Controller)

-

de heren R. Welten (Gemert-Bakel), M. Mahabier (Nuenen) en D. van Roosmalen (Asten)
ambtelijke ondersteuners

Afwezig met kennisgeving:
- de heren R. Versluijs (SUEZ), M. Schlösser (Deurne)
1)Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom aan alle aanwezigen.
De heer Biemans meldt dat hij vandaag de heer Schlösser vervangt. In deze periode is hij plv. AB lid.
De heer Vaal vertelt dat de heer Versluijs afwezig is vanwege een ongeval.
De secretaris vraagt aandacht bij de AB leden voor het aanleveren van gegevens tbv de Kvk en de
correspondentie rond de begroting en de uitwerking van de evaluatie/ SMP. Deze vraag is gisteren
ook bij de ambtelijke ondersteuners neergelegd.
2) Vaststelling agenda.
De vergadering in met de agenda
3)Samenstelling Algemeen Bestuur BLINK
Gelet op de vrijwel volledige nieuwe bemensing van het Algemeen Bestuur wordt een
kennismakingsrondje gehouden.
Vervolgens presenteert de heer Vaal een doorkijk van BLINK. Deze presentatie wordt nagezonden.
4) Bespreking en vaststelling van verslag van de vergadering van 21 februari 2018.
De vergadering stelt het verslag vast.
5) Ingekomen en verzonden stukken
De vergadering neemt kennis van de twee ingekomen brieven.
6) Voorstel tot benoeming lid van het Dagelijks Bestuur.
Bij de agenda van deze vergadering is een bijlage gevoegd met de voordracht om mevrouw Ria van
der Zanden (Laarbeek) te benoemen tot lid van het Dagelijks Bestuur van BLINK.
Bij acclamatie wordt zij gekozen. Mevrouw van der Zanden accepteert deze benoeming.
Namens het gehele bestuur wenst de voorzitter haar veel succes in deze positie.
7) Voorstel tot vaststelling begrotingswijziging 2018, begroting 2019 en de meerjarenbegroting
2020-2022.
In de (schriftelijke ) vergadering van 11 april 2018 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot deze
begrotingen . De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en de directie van SUEZ zijn
gevraagd om daar waar nodig een zienswijze op deze begrotingen in te dienen.
De voorzitter meldt dat door Nuenen en Helmond daarvan gebruik is gemaakt.
De gemeente Nuenen dringt in haar zienswijze aan op een halfjaarlijkse informatie over de voortgang
van de veranderingen in de organisatie. De directie zal daarvoor zorgen. Helmond snijdt in haar
zienswijze een drietal elementen aan, te weten onderzoek naar kostenbesparing bij gladheidbesparing
en bij de milieustraat en het niet uitvoeren van de uitgave omtrent ontwikkeling van een nieuwe
uitstraling.
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Ten aanzien van de gevraagde kostenbesparing bij gladheidsbestrijding en de stroom grof
huishoudelijk afval van de milieustraat (deze laatste problematiek speelt ook in andere gemeentes), is
toegezegd dat hier nader onderzoek naar zal plaatsvinden en adviezen voor worden aangedragen.
Voor wat betreft de kosten voor ontwikkeling van een nieuwe logo ca. is aangegeven dat dit
noodzakelijk is met het oog op de binnenkort te vervangen bedrijfskleding, de inrichting van het
nieuwe burgerportaal en de Blink-website. Dit kan om die redenen niet uitgesteld worden. Wel wordt
verdere invoering hiervan gekoppeld aan toekomstige vervangingsopgaves en aldus gefaseerd
doorgevoerd.
Het algemeen bestuur stelt vervolgens de begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2022
ongewijzigd vast.

8) Rondvraag
De heer Martens vraagt hoe staat met de ontwikkeling waterstofvoertuig.
De heer Vaal antwoordt dat de onderhandelingen tussen SUEZ en Scania volop aan de orde zijn. Op
verzoek van de heer Martens wordt afgesproken dat we niet op korte termijn publiciteit aan dit
onderwerp geven tot het moment dat ook daadwerkelijk duidelijk is dat de ontwikkeling wordt
doorgezet; hij memoreert daarbij de lopend ontwikkeling bij Daf en VDL over de elektrische
vrachtauto.
De heer Pernot wijst er op dat ook BLINK een zienswijze kan indienen bij de provincie omtrent de
voorgenomen herindeling Nuenen.
Bij monde van de voorzitter geeft het Algemeen Bestuur aan dat een GR zoals Blink niet het gremium
is waar dit soort initiatieven bij horen.
Mevrouw van Dijk wil graag rapportages uit de bedrijfsadministratie BLINK ontvangen.
De heer Vaal meldt dat er kwartaal rapportages naar de gemeente gaan.
9) 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 10 oktober 2018.

