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Vergadering algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink 20 januari 2016
Voorstel tot inrichting van het Dagelijks Bestuur.
De gewijzigde GR BLINK op basis van vernieuwde wetgeving en toetreding van Deurne tot de GR
leiden tot de exercitie om een Dagelijks Bestuur (DB) in te richten. De wetgever geeft hier impliciet
aanleiding toe, maar de uitbreiding noopt ook tot deze overweging.
Op grond van artikel 12 van de GR bestaat het DB uit drie leden, waarvan twee leden qualitate qua
zijn aangewezen, zijnde de voorzitter van het Algemeen Bestuur (= het lid van de grootste gemeente)
en het lid namens SGD (SITA). Het derde lid wordt door het AB aangewezen; dit lid is tevens de
vervanger van de voorzitter.
Uit een door de voorzitter van het AB uitgevoerde inventarisatie is naar voren gekomen een unanieme
voordracht van de heer F. van Zeeland voor de positie in het DB.
Het benoemde DB wordt geacht zelf een verdeling van taken binnen het bestuur op te stellen en deze
ter kennis te brengen aan het AB.
In de evaluatierapportage van medio 2015 is een aantal aspecten benoemd, welke tot uiting zouden
moeten komen in de functie van het DB. Het AB heeft destijds daarop drie aandachtsvelden
aangegeven voor de uitwerking van een portefeuilleverdeling. Bedoeld werd 1) de relatie met de
gemeenten, 2) het functioneren van de organisatie BLINK en 3) sturing op projecten.
De vertaling van deze aandachtspunten in de concrete taakverdeling is 1 op 1 niet op te pakken;
overlap zal zich blijven voordoen.
De volgende taken (portefeuilles) doen zich voor:
 Algemeen
 Communicatie
 Externe Betrekkingen
 Beleid
 Financiën
 Organisatie
 Personeel/ Social Return
 Kwaliteit/ Duurzaamheid
 Projecten
Op basis van het Evaluatierapport K+V zal het Dagelijks Bestuur een projectenoverzicht
(incl.planning) opstellen en deze ter kennis brengen van het Algemeen Bestuur in de vergadering van
24 februari 2016.
Daarnaast zal het DB besluiten als adviseur voor het DB de ambtelijk vertegenwoordiger van Helmond
aan te wijzen. De directeur en de controller zijn qualitate qua adviseur van het DB.
Advies aan het AB:
- Voorstel om de heren Smeulders, van Zeeland en Versluis te benoemen tot lid van het
Dagelijks Bestuur
- Kennis te nemen van het overzicht van portefeuilles en de aanwijzing van de adviseur van het
Dagelijks Bestuur.
Helmond, 8 januari 2016
Het Dagelijks Bestuur BLINK,
Namens deze,

J. Hendriks

