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Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur Blink van woensdag 8 juli 2015

Aanwezig:
- De heer P. Smeulders (Helmond) voorzitter, de heer F. van Zeeland (Laarbeek), de heer R.
Hoppezak (Gemert-Bakel), de heer L van de Moosdijk (Someren), de heer R. Versluis (SITA),
de heer Th. Martens (Asten) en de heer J. Hendriks (secretaris).
-

de heer J. vd Meer (BLINK), de heer R. Slaats (Helmond) adviseur, adviseur, de heer H.
Wiltink, controller

-

Mevrouw N Lemlijn ( Deurne) als toehoorder

Afwezig met kennisgeving:
- de heer H. Pero (Nuenen)

1) Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom aan alle aanwezigen. Hij meldt dat de
heer Pero verhinderd is om vandaag aan te sluiten. Mevrouw Lemlijn van de gemeente Deurne woont
de vergadering als toehoorder bij.
2) Vaststelling agenda.
De vergadering stemt in met de agenda
3) Verslag van de vergadering van 25 februari 2015.
De vergadering stelt het verslag vast.
4) Ingekomen en verzonden stukken
Verwezen wordt naar de bijgevoegde ingekomen en verstuurde brieven.
Op verzoek van de heer van Zeeland wordt stilgestaan bij de brief van het college van Laarbeek voor
wat betreft de onderwerpen fee en bonus malus in de GR. Het college Laarbeek wenst een discussie
over de aard en omvang van deze instrumenten in de GR.
De heer van der Meer heeft inmiddels een memo over dit onderwerp gestuurd naar Laarbeek (dit
memo is gevoegd bij de vergaderstukken). Het instrument fee is opgenomen in de
gemeenschappelijke regeling, maar de uitwerking en toepassing ervan is opgenomen in het
Ondernemingsplan. Het Ondernemingsplan wordt herschreven en in het najaar aangeboden aan het
bestuur. Daarmee is er voor het bestuur nog volop de mogelijkheid om het onderwerp te
bediscussiëren. Vanuit Blink zal een reactie worden gezonden naar de raad van Laarbeek.
5) Bespreking plan van aanpak evaluatie K + V
Op verzoek van de voorzitter licht de heer van der Meer de stand van zaken met betrekking tot de
uitwerking van de evaluatie toe.
Afgelopen maandag heeft dit onderwerp op de agenda van het ambtelijk overleg gestaan. Het is een
omvangrijk project. Het huidig concept is nog niet volgedagen genoeg om al aan te bieden aan het
bestuur. Vanuit het ambtelijk overleg komt dan ook het voorstel om dit plan van aanpak parallel te
laten lopen aan het ontwerpen van een vernieuwde ondernemingsplan. Qua tijdsgewricht impliceert
dat bespreking in november 2015.
De heer van Zeeland verzoekt om in de aanpak van de evaluatie een onderscheid te maken in de
aandachtspunten uit de vorige evaluatie en de huidige. Dat zal worden opgenomen.
Het bestuur stemt in met deze aanpak.
6) Bespreking notitie milieustraten
Op verzoek van het bestuur is door de heer van der Meer een notitie over dit onderwerp opgesteld en
aangeboden aan het bestuur.
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Ter toelichting meldt de heer van der Meer dat er een uitgebreide inventarisatie heeft plaatsgevonden
in samenwerking met de ambtelijke collega’s. Afhankelijk van een aantal factoren is er bij een
centrale milieustraat een besparing te behalen van ongeveer € 250.000,-- (plus minus 20%).
Het Bestuur ervaart dit als een forse besparing.
Van belang is bij dit project vanuit welk standpunt kan worden geredeneerd en verder gewerkt. Het
invullen van een model hangt in grote mate af van hoe de gemeente Asten en Someren dit onderwerp
tackelen.
De heer van de Moosdijk stelt dat de raad van Someren zich uitspreekt voor een service verlening
dicht bij huis; dat impliceert dat een centrale positie niet in de picture zit. In Asten is in de commissie
een discussie op hoofdlijnen gevoerd zonder een getalsmatige behandeling. Voor Asten is natuurlijk
ook van belang welke afwegingen in Someren opgeld gaan doen.
De heer van Zeeland attendeert nog op het hanteren van het begrip duurzaamheid in deze kwestie:
de vervoersbewegingen die gebruikers moeten maken, dienen ook in de afwegingen mee genomen te
worden.
Op de vraag van mevrouw Lemlijn antwoordt de heer van der Meer dat er ook voor Deurne tzt. een
voordeel te behalen is.
Voor Gemert-Bakel is een centrale positie interessant voor het zuidelijk deel (Bakel, Milheeze) van de
gemeente.
De voorzitter constateert dat er nog veel uitgezocht moet gaan worden en dat we nog een behoorlijk
traject hebben. Het cijfermateriaal dat nu bij Blink ligt kan zoveel mogelijk door alle gemeenten worden
gebruikt We kunnen/moeten praten over een meerjarenperspectief en als het kan binnen de
organisatie van Blink.
7) Gemeenschappelijke regeling Blink
- stand van zaken aanpassing GR
De herziene gemeenschappelijke regeling, waartoe het bestuur heeft besloten ligt nu bij de zeven
gemeenteraden en bij de directie van SITA.
Het volgende overzicht wordt gegeven:
 Someren: raadsbesluit in september
 Aten: raadsbesluit in oktober
 Laarbeek: raadsbesluit in oktober
 Deurne: raad ingestemd
 Gemert-Bakel : raadsbesluit in oktober
 Nuenen: raadsbesluit in september
 Helmond: raad ingestemd
 SITA: directie ingestemd
-Samenstelling DB per 1 januari 2016
De voorzitter heeft alle bestuursleden gesproken over de derde zetel in het DB (Helmond en SITA
hebben q.q. een zetel). Unaniem zal de heer van Zeeland worden voorgedragen om zitting te nemen
in het DB. In formele zin zal deze benoeming worden bekrachtigd in de eerste vergadering in 2016.
8) Financiën
Inmiddels hebben alle gemeenteraden hun zienswijze ten aanzien van de meerjarenbegroting
aangeboden. De inhoud van deze zienswijzen is positief. Ook de directie van SITA stemde in met
deze begroting.
Vervolgens stelt het bestuur de meerjarenbegroting vast. De secretaris meldt dat de begroting op 9 juli
zal worden verzonden aan de provincie ( deadline is 15 juli 2015).
9) Rondvraag
De heer Versluijs meldt positieve ontwikkelingen op het terrein van een hybride (op waterstof) auto .
Samen met vier andere bedrijven, de AutomotiveCampusNL en SITA wordt nu de stap gezet van de
technische implicaties naar een bussinescase. Dat betekent dat er een levensvatbare ontwikkeling in
gang is gezet. Voorstellen zullen worden gedaan de periode van november/ december 2015.
Uitvoering ligt dan in de rede voor eind 2016.
Deze ontwikkelingen worden door het bestuur met instemming ontvangen. Aandacht wordt gevraagd
voor de communicatieve kant van deze zaak eind van dit jaar.
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De heer Slaats vraagt aandacht voor de ambtelijke discussie over onkruidbestrijding op verhardingen
gelet op de wettelijke bepalingen mbt het niet meer mogen gebruiken van chemicaliën per 1-1-2016.
Dat impliceert een overgang naar alternatieve methoden met o.a. meer borstelen.
Vanuit het ambtelijk overleg wordt aandacht gevraagd voor de samenwerking bij de gemeenten
binnen de taakvelden beheer wegen etc. en reiniging.
De aanpak per 1-1-2016 leent zich voor een gezamenlijke opgave binnen Blink en kan op het vlak van
social return veel betekenen. Dat betekent dat het werkbedrijf partner gaat worden.
De voorzitter wil graag verslag doen van een gesprek met CURE over een nieuw procedé rond
verwerking van afval. Op dit moment draait voor Eindhoven een testlijn in Denemarken en bij goede
perspectieven zal er in Eindhoven een eigen plant worden ingericht ( operationeel eind 2017).
Helmond, maar ook Blink, zijn serieuze kandidaten voor deelname evenals Den Bosch en het
tussenliggend gebied (verwerkingsomvang!)
Na deze uitleg zegt het bestuur dit een meer dan interessante ontwikkeling te vinden. Op verzoek van
het bestuur zal op 16 september 2015 een informatieve bijeenkomst worden gehouden voor het
bestuur en de collega-ambtenaren.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering met een woord van dank voor de inbreng van een ieder in deze
vergadering.

