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Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur Blink van woensdag 20 januari 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 (SITA), 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.

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. Hij meldt dat
heer Wiltink verhinderd is om vandaag aan te sluiten. De heer R. Hoppezak komt wat later.
Speciaal welkom voor mevrouw Lemlijn nu Deurne formeel is toegetreden tot de GR BLINK.
De heer Pero memoreert de arbitrage uitspraak Attero, welke positief heeft uitgepakt.
2) Vaststelling agenda.
De vergadering stemt in met de agenda
3) Bespreking en vaststelling van verslag van de vergadering van 2 december 2015.
De heer Pero merkt op dat dit verslag gewag wordt gemaakt van bespreking van het vernieuwde
ondernemingsplan in januari 2016. De heer Slaats antwoordt op verzoek van de voorzitter met de
opmerking dat het bewerken van het ondernemingsplan deel uit maakt van de portefeuille indeling.
Via die lijn komt het plan terug naar het Algemeen bestuur.
De vergadering stelt vervolgens het verslag vast.
4) Ingekomen en verzonden stukken
Verwezen wordt naar de bijgevoegde ingekomen en verstuurde brieven. Het Algemeen Bestuur neemt
kennis van dit overzicht.
De brief aan Gemert ( zou worden nagezonden) wordt aangepast verzonden in de komende week
De secretaris maakt melding van nagekomen brief van Suez van 12 januari 2016. In deze brief meldt
de onderneming dat besloten is tot naamswijziging ( van SITA naar SUEZ). De secretaris geeft aan
dat het in formele zin betekent dat de Gemeenschappelijke Regeling BLINK moet worden aangepast.
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de naamswijziging en zal bij een toekomstige aanpassing
van de GR BLINK dit meenemen.
5) Bespreken notitie inrichting Dagelijks Bestuur
De voorzitter geeft een korte toelichting op deze notitie, welke is besproken in het overleg van het
Dagelijks Bestuur i.o.
Bij acclamatie besluit het Algemeen bestuur in te stemmen met voorstel tot benoeming in het
Dagelijks Bestuur, zoals opgenomen in de notitie van 8 januari 2016.
Tevens wordt ingestemd met de portefeuillebenaming van het Dagelijks Bestuur met dien verstande
dat op voorstel van de heer Pero de portefeuille Kwaliteit/Duurzaamheid wordt aangevuld met
Innovatie.
Het Algemeen Bestuur wenst het Dagelijks Bestuur veel wijsheid en succes toe. De voorzitter vult aan
dat de verdeling van de portefeuilles in het DB op de AB vergadering van 24 februari op de agenda zal
staan.
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6) Bespreking en vaststelling voorstel mbt. reglement van orde van het Algemeen Bestuur
De voorzitter geeft het voorstel ter bespreking.
De heer Pero merkt op dat BLINK over een website dient te beschikken volgens artikel 8. De heer v.d.
Meer meldt dat de aanbesteding voor het maken van een website loopt. De website wordt interactief
voor de burgers. Verwachting is rond het zomerreces de site actief is.
De heer van Zeeland vraagt nog aandacht voor de toepassing van artikel 36, namelijk bij
besluitvorming van begroting gebruik te maken van een gekwalificeerde meerderheid. Hij kan zich
voorstellen dat deze clausule wordt teruggebracht naar een gewone meerderheid.
Het Algemeen Bestuur besluit om deze suggestie niet over te nemen en stelt het reglement van orde
vast.
7) Uitwerking project Renescience
De heer Slaats licht in het kort toe dat bij CURE een trapsgewijze besluitvorming plaatsvindt in
Eindhoven. De uitkomsten daarvan zijn nog niet bekend.
Het inleveren van het cijfermateriaal door de individuele gemeenten is enkel dagen geleden afgerond;
direct na carnaval is er een gesprek met de directie van Cure, waarvan in de AB vergadering van 24
februari verslag kan worden gedaan.
De heer Hoppezak is er voorstander van dat we de discussie over dit soort aangelegenheden breder
trekken in de zin dat het verstandig is om voor BLINK een stip op de horizon te zetten, de inhoud
bepalen en een filosofie aanhangen (afval=grondstof). Er is naar zijn inzicht sprake van een soort
machteloosheid bij besturen om te sturen op kansen in de markt omdat we ook niet goed weten wat
we willen/ kunnen. In de markt gebeurt zoveel waar we te weinig gebruik van maken.
Mevrouw Lemlijn denkt dat we van de Eindhovense case veel kunnen leren en dat we deze stap ook
moeten zetten.
De heer Martens vindt ook dat we besluiten moeten nemen, maar van een langdurige binding kan
geen sprake zijn.
De heer Hoppezak erkent dat we in BLINK het op het operationele aspect het goed voor elkaar
hebben; het komt nu op aan dat we als BLINK beleid gaan maken door ook verder te kijken dan de
meerjarenbegroting van drie jaar.
De heer van Zeeland stelt dat we in BLINK verband tot op heden steeds zijn uitgegaan van het
kostenaspect, maar dat de nieuwe GR veel mogelijkheden biedt.
De heer Versluijs denkt eveneens dat we samen goed moet inschatten welke koers er gevaren wordt.
We moeten ons realiseren dat er veel partijen actief zijn in deze wereld van het afval, waaronder ook
Attero.
De voorzitter heeft begrepen dat ook aan ( de regio van) Den Bosch is gevraagd mee te doen in het
Cure project. Voor Helmond is het een interessante optie.
Meten is weten en derhalve moeten in de volgende vergadering de uitslagen van het cijfermateriaal
aan de orde komen. Op dat moment dragen we ook kennis van eventuele Eindhovense
besluitvorming en weten we mogelijk wat de CURE gemeenten er van vinden.
8) Rondvraag
De heer Martens heeft een gesprek gehad met de heer Bots ( Energyport) over gft. Hij vindt het
waardevol dat betrokkene zijn projecten presenteert in het AB.
Dit voorstel wordt door de heer Pero ondersteund, waarbij hij het van belang vindt dat de
medewerkster van Deurne, die in MRE verband haar bijdrage levert, daarbij betrokken zou gaan
worden
Het Algemeen Bestuur stemt in met beide voorstellen
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 woensdag 24 februari 2016.

