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1
Opening, mededelingen, ingekomen post
De brieven van de Provincie en Binnenlandse zaken worden ter kennisgeving aangenomen.
De Leverings- en betalingsvoorwaarden Blink zijn niet eerder gedeponeerd geweest bij de
Kamer van Koophandel. Mark Vaal heeft dit inmiddels verzorgd ahv de
standaardvoorwaarden van de VNG.
Het AB neemt kennis van de voorgenomen onbezoldigde nevenwerkzaamheden van Mark
Vaal bij de stichting Trashpackers en wenst hem erg veel succes toe. De werkzaamheden in
eigen tijd betreffen ongeveer 8 uur per maand.
2
Vaststelling agenda AB 20 februari 2019
Het AB gaat akkoord met de voorliggende agenda.
3
Bespreking en vaststelling verslag van vergadering van 12 december 2018
Het AB gaat akkoord met het verslag van 12 december 2018.
4
Update projecten Strategisch Meerjarenplan(inclusief financiën)
Het AB neemt kennis van de toelichting aan de hand van de (nagestuurde) presentatie over
de drie hoofdprojecten. Tussenconclusies worden gepresenteerd:
Nieuwe milieustraat voor Asten en Someren vraagt grote investering, sub-regionale functie is
mogelijk.
Milieustraat Deurne is op huidige locatie niet toekomstbestendig. Nadere afweging over het
toekomstbeeld van de voorziening milieustraat en daarmee het gewenste serviceniveau in
relatie tot de kosten is noodzakelijk.
Voor alle milieustraten geldt dat het optimaliseren van containers in relatie tot ontbrekende
afvalstromen noodzakelijk is.
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Nav ervaring in Nuenen is een 24/7 brengpunt voor gratis stromen aan te bevelen.
De milieustraten bieden beperkte mogelijkheden voor educatie.
Nuenen refereert aan een strategisch overleg van kortgeleden over wat Eindhoven op dit
moment doet. Ongesorteerd ophalen en achteraf in installatie scheiden zijn nog geen
bewezen technieken. Mark Vaal heeft binnenkort afspraak hierover met Jan vd Meer uit
Eindhove. Dit alternatief blijft in beeld vwb verwerken van het restafval. Vraagt wel weer om
terug te gaan naar ongesorteerd gaan aanleveren.
5
Tijdschema jaarrekening 2018 en begroting 2019 en verder
Ria van der Zanden herhaalt haar zorg of we procedureel nu goed bezig zijn in relatie tot de
richtlijnen van de Provincie. AB gaat akkoord met het voorgesteld schema
Verzoek om de respectievelijk raden over generieke punten tav de begroting hetzelfde te
informeren. Communicatie richting de raden wordt verder door de gemeente individueel
verzorgd.
6
Begroting GR Blink 2019 en verder
Het AB stelt de conceptbegroting vast. Na de vaststelling de raden voorstellen de zienswijze
in te dienen.
In het AB van 26 juni vindt de vaststelling plaats met in achtneming van de ingediende
zienswijzen van alle gemeenten.
7
Rondvraag
24 uur openstelling: onbemande openstelling, hoge boetes bij overtredingen.

Eerstvolgende vergadering AB BLINK is op vrijdag 22 maart 2019

Met vriendelijke groeten,
Jos Couwenberg
bestuurssecretaris

