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1
Opening, mededelingen, ingekomen post
Stukken accountant pas vrij laat beschikbaar. Aandacht blijven houden voor het tijdig
aanleveren van stukken.
2
Vaststelling agenda AB 22 maart 2019
Het AB gaat akkoord met de voorliggende agenda.
3
Bespreking en vaststelling verslag van vergadering van 20 februari 2019
Het AB gaat akkoord met het verslag van 20 februari 2019.
4

Update projecten Strategisch Meerjarenplan

Het AB neemt kennis van de update gepresenteerd door Mark Vaal.
Algemene opmerking van Inge van Dijk: vernomen dat veel medewerkers van de
milieustraten klagen tegen bezoekers over Blink en de organisatie.
De tariefstijgingen van de toekomstige GFT-verwerking wordt aanzienlijk. Tafels praten op dit
moment niet met elkaar. Mark meldt dat er nog verslagen volgen.
Recentelijk is een vracht GFT afgekeurd door Attero. Als dit vaker gaat voorkomen dan ligt er
een risico. Burgers dienen toch nog beter te worden voorgelicht en dit incident juist
communiceren. AB gaat hiermee akkoord. Op Ap-lijst melden.
Aandachtspunt is besluitvorming voor 1 juli 2019 over verlenging Attero-contract.
AB vraagt om notitie hoe onze raden te informeren. Op 17 april de verslagen bespreken die
inmiddels met Attero zijn geweest. Mark Vaal neemt met Rob Slaats contact op om met
Frans Kuppens van MRE om eea te bespreken. In AB van 17 april terugkoppelen.
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5
Schema vaststellen jaarrekening 2018, begroting 2020 en meerjarenbegroting
2021-2023 Blink
AB gaat akkoord met het tijdschema.
6
Vaststellen Jaarrekening 2018
Huub Janssen, Crowe-accountants, licht aan de hand van een presentatie de bevindingen
en het accountantsverslag toe. De opbrensgten en kostenverantwoording alsmede de balans
is in orde en valt niets op aan te merken.
Op punten zijn de aanbestedingsregels inzake Europese drempelbedragen niet gevolgd. Dit
heeft consequenties voor de rechtmatigheid. De juiste procedures zijn niet altijd gevolgd.
Eerdere jaren heeft Deloitte hier nooit een opmerking over gemaakt. Dit valt achteraf niet te
herstellen. De procedures zijn inmiddels geborgd.
Is het realistisch om te stellen dat dit te voorkomen is? Soms gebeuren er zaken die je van
tevoren niet kunt voorspellen. Stel dat je door calamiteiten moet uitwijken door bv brand. Dan
moet je handelen.
De accountantsverklaring is goedkeurend met uitzondering op een aspect van
rechtmatigheid. Er is geen risico voor de gemeente, maar voor Blink zelf.
Binnen de interne organisatie zijn geen significante omissies gebreken. De relatief lage
bezetting maakt de organisatie wel kwetsbaar. De systemen die worden gebruikt zijn
hoofdzakelijk van SUEZ aangevuld met Excel. Er zal geïnvesteerd dienen te worden in
systemen en processen teneinde de continuïteit te waarborgen. Hiertoe is inmiddels een
bedrijfsbureau ingericht.
De overigens beperkte voorraad containers wordt door het jaar heen geteld en inderdaad
niet per 31-12-2019.
De kostenverdeelsystematiek wordt herzien.
Blink heeft geen buffervermogen. Advies van de accountant is om dat te gaan invoeren,
mede in het perspectief van de kwetsbaarheid. Blink is een uitvoeringsorganisatie en dat is
daarom in het verleden bewust nooit gebeurd. Is destijds een echt bewuste keuze geweest.
Teneur is nog steeds om het basic te houden, zonder reserves.
Een eigen reserve opbouwen gaat mogelijk te ver. Gemeentes hebben een egalisatiereserve
afvalstoffenheffing. Dan zou het dubbel op zijn.
Fraudebeheersing: wordt gericht op getoetst maar kan formeel beter worden ingeregeld, in
een volgend AB verder uit te discussiëren.
Het AB stemt in met de jaarstukken, deze kunnen aan de raden ter informatie (via hun griffie)
worden aangeboden.
7
Begroting 2019, 2020 en Meerjarenbegroting 2021-2023 GR Blink
Het AB is akkoord met de Begroting 2019, 2020 en Meerjarenbegroting 2021-2023 GR Blink.
De stukken worden aan de respectievelijke raden voorgelegd met het verzoek in te stemmen
of een zienswijze in te dienen.
8
Stand van zaken burgerportaal
Ria van der Zanden vraagt om een schriftelijke toelichting. Muv Laarbeek zijn alle
communicatiemedewerkers van de gemeenten gesproken. Tijdspad verdere introductie volgt
snel. Wordt nader toegelicht in AB van 17 april.
9
Stand van zaken waterstofvoertuigen
Wordt nader toegelicht in AB van 17 april.
10

Rondvraag
Geen bijzonderheden
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Eerstvolgende vergadering AB BLINK is op vrijdag 22 maart 2019

Met vriendelijke groeten,
Jos Couwenberg
bestuurssecretaris

