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Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur Blink van donderdag 14 april 2016

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 (Suez), de heer Th.
Martens (Asten), Mevrouw N. Lemlijn ( Deurne), de heer L. van de Moosdijk (Someren) en de
heer J. Hendriks (secretaris).
-

de heer J. vd Meer (directeur BLINK), de heer R. Slaats (Helmond) adviseur, de heer P. Blom
(Suez)

Afwezig met kennisgeving:
- de heer H. Wiltink, controller

1) Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom aan alle aanwezigen.
De heren van Zeeland, Martens en Hoppezak komen iets later ter vergadering.
2) Presentatie Energyport
Door de heer Bots en twee collega’s wordt een presentatie gehouden over de verwerking van gft in de
eigen regio.
Naar aanleiding van deze presentatie worden de volgende bemerkingen geplaatst:
- de point van de presentatie is dat we als organisatie keuzes moeten maken, waarbij niet kiezen de
grootste fout zou zijn; een minder grote fout is een keuze maken waarvan later blijkt dat het niet de
juiste is geweest;
- we moeten vlugger van denken naar doen;
- dit initiatief gaat uit van een hoge mate van duurzaamheid ipv van de hoogste (financiële) opbrengst
- met deze methode blijven alle revenuen in de regio;
- gewezen wordt op het gegeven dat er een aanbesteding via MRE loopt;
De volgende afspraken worden gemaakt:
 het huidig aanbestedingstraject door laten lopen (gaat om een periode van twee jaar);
 nu starten met initiatieven voor de volgende periode ;
 de vraagstelling van Energyport aan Blink nog scherper krijgen.

3) Vaststelling agenda.
De vergadering stemt in met de agenda
4) Bespreking en vaststelling van verslag van de vergadering van 20 januari 2016.
De vergadering stelt het verslag vast.
5) Ingekomen en verzonden stukken
Verwezen wordt naar het bijgevoegde overzicht ingekomen en verstuurde brieven. Het Algemeen
Bestuur neemt kennis van dit overzicht.
Daarnaast komt er een tweetal andere brieven aan de orde:
- brief van Attero mbt vervolgprocedure nav de arbitrage;
- brief van de gemeente Heeze-Leende mbt info over toetreding.
De brief van Attero wordt voor kennisgeving aangenomen.
De directeur zal het gesprek met de gemeente Heeze-Leende voeren.
6) Ontwikkelingen organisatie BLINK
De voorzitter geeft een korte toelichting op de bijgevoegde notitie. Het Dagelijks Bestuur doet dit
voorstel vanwege de aanstaande directiewissel en de mate van ambities die het AB Blink heeft
uitgesproken.

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

De heer van Zeeland voegt daar nog aan toe dat de beoogde professionalisering geborgd moet gaan
worden. Duidelijk is dat de combinatie van deze elementen niet te realiseren zijn in het huidige
tijdsbestek. Uitbreiding van de fte is derhalve hard nodig.
Voor dit jaar moeten de middelen voor die uitbreiding gevonden worden in de lopende begroting. De
nog vast te stellen begroting 2017 (en verder) zal moeten worden aangepast op deze uitbreiding.
De heer Versluis geeft aan dat hij het gesprek met de directeur aan gaat over de verlening na 28 juni
2016 en zal binnen de organisatie van Suez de nodige stappen zetten voor de opvolging.
Het Algemeen Bestuur besluit unaniem in te stemmen met het voorstel van het Dagelijks Bestuur en
maat daarbij de keuze voor variant 2 ( 0,8 fte)
7) Bespreking concept jaarrekening 2015
De voorzitter geeft de heer Blom het woord.
Zoals uit het verslag van de accountant is op te maken is er een aantal bemerkingen opgenomen ten
aanzien van de jaarrekening 2015. Heb betreft de aspecten schatkistbankieren, risicoanalyse fraude,
een te vernieuwen normenkader en het opstellen van procesbeschrijvingen.
Op alle aspecten zijn acties uitgezet om in de loop van het jaar 2016 tot een afronding te komen.
De heer Blom meldt nog dat de accountant gedurende het jaar al deelcontroles gaat uitvoeren; op die
wijze wordt bereikt dat de definitieve controle eerder kan worden afgerond.
De heer Pero wijst nog op het gegeven dat er meer kunststof wordt binnen gehaald dan restafval; dat
is een positieve trend.
Het Algemeen Bestuur stelt de ontwerp jaarrekening 2015 vast; deze zal worden aangeboden aan de
deelnemers met het verzoek om er op te reageren. In de vergadering van 29 juni 2016 kan de
jaarrekening dan definitief worden vastgesteld.
8) Bespreking concept begroting 2017 e.v.
De voorzitter stelt aan de orde de concept meerjarenbegroting 2017 e.v.
Volgens goed gebruik zijn de delen per gemeente ook getoetst door de directeur met de betrokken
portefeuillehouder en de ambtelijke ondersteuning.
De heer Pero meldt dat de clustering in Nuenen een effect in de begroting moet hebben; dat ziet hij
niet terug.
De begroting kan daarop worden aangepast.
In relatie tot hetgeen is besloten onder agendapunt 6 moet de begroting ook worden aangepast.
De concept meerjaren begroting wordt nu aangeboden aan de deelnemers. In de vergadering van 29
juni wordt de begroting definitief vastgesteld en verzonden naar de provincie.
9) Uitwerking project Renescience (CURE)
Er zijn geen nieuwe feiten in dit dossier.
10) Ter kennisname stukken
Het bestuur neemt kennis van de twee gemelde producten.
11 Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
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 29 juni 2016.

