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Aan de raad
Inleiding
Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende hebben gevraagd om toe te mogen treden tot de
regeling Blink. Door het Algemeen Bestuur van Blink is hierop positief gereageerd. Noodzakelijk is
dat de regeling met het oog hierop gewijzigd wordt. De voorliggende regeling is hierop aangepast.
Tevens is artikel 44 gewijzigd zodat het moment van toetreding (in de oude regeling enkel per 1
januari van enig jaar) door het Algemeen bestuur in overleg met de toetredende gemeente kan
worden bepaald.
Beslispunten
1.
Kennis te nemen van het besluit van het Algemeen bestuur om in te stemmen met de
voorgenomen toetreding van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende tot de
gemeenschappelijke regeling Blink
2.
Het college van burgemeester toestemming te geven tot wijziging Heeze-Leende: toe
te treden tot de van de gemeenschappelijke regeling Blink
Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie economie en sport d.d. 10 mei 2017
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Gemeenschappelijk regeling Blink 2016

Beoogd effect
1. Door de deelnemende gemeenten en Suez Gemeentelijke Dienstverlening is een
gezamenlijke uitvoeringsorganisatie opgericht, in de vorm van een openbaar lichaam voor
de uitvoering van gemeentelijke taken. Taken op het terrein van de afvalinzameling en
reinigingstaken die bij wet aan de deelnemende gemeenten zijn opgedragen en/of die
voortvloeien uit de aan de gemeenten op grond van de Gemeentewet toevertrouwde zorg
voor de eigen huishouding op het terrein van het milieu, zijn ondergebracht. Door samen te
werken wordt beleidsoptimalisatie nagestreefd.
2. De gezamenlijke uitvoeringsorganisatie opereert in een dynamische omgeving. Die
rekening moet houden met de ontwikkelingen in de markt. Naast pure inzameling van
huishoudelijke afvalstoffen gaat het daarom ook om sortering, vermarkting en
(eind)verwerking van (grondstoffen in) grof en fijn huishoudelijke afvalstoffen, de
gladheidsbestrijding en de reiniging van de openbare ruimte van de deelnemende
gemeenten. Door hieraan uitvoering te geven worden gemeentelijke beleidsdoelstellingen
gerealiseerd tegen verantwoordde en transparante kosten.
Duurzaamheid
-

Argumenten
1. De voorliggende gemeenschappelijke regeling is een collegeregeling
Dit betekent dat geen raadsbevoegdheden zijn ingebracht. In de regeling zijn wel enkele
bepalingen opgenomen die de raden van de deelnemende gemeenten een formele positie
geven. Controle en beïnvloeding zijn daarmee mogelijk.
2. De gemeenschappelijke regeling is opgezet als een gezamenlijk bezit van de
deelnemende gemeenten en van Suez Gemeentelijke Dienstverlening
Gezamenlijk is men verantwoordelijk voor het functioneren ervan in een beleidscontext
waarin zich een veelvoud aan veranderingen voordoen. Het afvalaanbod en de
beleidsopvattingen over de verwerking en de mogelijkheden daartoe zijn voortdurend aan
verandering onderhevig.
3. De toetreding van Heeze-Leende zorgt voor de verlaging van de indirecte kosten
Elke gemeente is zelf verantwoordelijk is voor financiële middelen voor de ingebrachte
taken. Wel heeft de inbreng van Heeze-Leende gevolgen voor de indirecte kosten. De
indirecte kosten nemen voor 2018 met € 0,15 per aansluiting af door de ingebrachte taken
van Heeze-Leende.
4. Het samenwerkingsconcept tussen de deelnemende gemeenten en Suez Gemeentelijke
Dienstverlening heeft in de afgelopen jaren een positief beeld opgeleverd. Om die reden
zijn de afgelopen jaren verschillende gemeenten toegetreden tot de gemeenschappelijke
regeling Blink.

Kanttekeningen
-

Vervallen “oude” regelgeving
Gemeenschappelijke regeling Blink 2016

Uitvoering
1. Na verkregen toestemming van de gemeenteraad dient ons college te besluiten in te
stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling en dient dit besluit bekend
gemaakt te worden.
2. Nadat alle deelnemers hebben ingestemd dient het college van burgemeester en
wethouders van Helmond het besluit te nemen de wijziging bekend te maken waarna de
wijziging in werking treedt.
Bijlagen
1.
Ontwerp wijziging gemeenschappelijke regeling Blink 2017
2.
Toelichting wijziging gemeenschappelijke regeling Blink 2017

Ter inzage gelegde stukken
1.
Ontwerp wijziging gemeenschappelijke regeling Blink 2017
2.
Toelichting wijziging gemeenschappelijke regeling Blink 2017
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