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Aan de raad
Inleiding
Jaarlijks stelt het bestuur van de Gemeenschappelijk Regeling BLINK een meerjaren begroting
vast. De conceptbegroting wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden. De
raden worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze in te dienen.

Beslispunten
De conceptbegroting BLINK 2015-2019 voor kennisgeving aan te nemen en de
gemeenteraad maakt geen gebruik van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie economie en sport d.d. 13 mei2015
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling BLINK

Beoogd effect
De gemeenteraad in de gelegenheid stellen om zienswijzen in te dienen op de
conceptbegroting.

Duurzaamheid
De Gemeenschappelijke Regeling BLINK houdt zich bezig met uitvoerende taken op het
gebied van afvalinzameling, gladheidbestrijding en straatreiniging, daarom is
duuzaamheid niet direct een onderwerp voor deze conceptbegroting. De gemeente zal via
het afvalbeleidsplan en afualuitvoeringsplan haar doelstellingen op het gebied van
duuzaamheid moeten bepalen.

Argumenten
1 .1 De conceptbegroting 2015-2019 is door het bestuur van de GR BLINK vastgesteld.
De begroting de GR Blink is behoudend, de uitgaven van het voorgaande jaar is de
basis voor de begroting van de komende jaren.

1.2

De meerjaren begroting kan iaarliiks worden biigesteld
Indien er een aanleiding is door bijvoorbeeld beleids- of wetswijzigingen kan de
begroting jaarlijks of in het lopende jaar worden bijgesteld het bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling BLINK.

1.3

Controle op marktconforme tarieven
Om te controleren of de prijzen en de kosten van BLINK marktconform zijn, wordt er
één keer in de drie jaar een benchmark uitgevoerd.

1.4

Op te stellen afualbeleidsplan en afualuitvoeringsplan
Op 10 juli 2014 heeft uw raad het visiedocument huishoudelijk afval vastgesteld. Dit
visiedocument is de basis voor een nieuw op te stellen afvalbeleidsplan en
afvaluitvoeringsplan waaruit zal blijken welke ambities de gemeente in de toekomst
heeft en wat de gevolgen hiervan zijn voor de begroting van BLINK. Over enkele
maanden zal het beleidplan worden voorgelegd aan de commissie en de raad.

Kanttekeningen
1.1 Geen prioriteit bij de ontwikkeling van deze afualbeleids- en afvaluitvoeringsplannen
Op dit moment kiest het college er bewust voor om nog geen prioriteit te leggen bij
de ontwikkeling van deze beleids- en uitvoeringsplannen. De reden is dat onze
gemeente binnen het lopende contract met Attero gehouden is aan een volume
leverplicht huishoudel'rjk restafval. Deze contractuele verplichting geldt tot 1 februari
2017. Alle maatregelen die nu zouden worden genomen om de huishoudelijke
restafvalstroom verder in te perken zouden in dat geval kunnen leiden tot een
naheffing cq. boete. Het college kiest er daarom voor om de uitwerking van de visie
ter hand te nemen op het moment dat direct opvolgend aan het vaststellingstraject
ook de uitvoering ter hand genomen kan worden zonder dat de gemeente het risico
loopt op een naheffing cq.boete.
Vervallen "oude" regelgeving

Financiën
Geen opmerkingen.

Uitvoering
De begroting BLINK is op genomen in de reguliere begroting en is onderdeel van de
afualstoffenheffing. De GR BLINK is volledig verantwoordelijk voor de uitvoering.

Bijlagen
1. Conceptbegroting BLINK 2015 -2019
2. Memo begroting BLINK2015-2019
3. Conceptbrief aan het bestuur Gemeenschappelijke Regeling BLINK over de zienswijze
op de begroting
Ter inzage gelegde stukken
1. Conceptbegroting BLINK 2015 - 2019
2. Memo begroting BLINK 2015-2019
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