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Geacht dagelijks bestuur Blink,
Op 6 april 2022 hebben wij van u de ontwerpbegroting 2023, inclusief een toelichting en
een aanbiedingsbrief, ontvangen met het verzoek hierover als raad een zienswijze in te
dienen.
Wij hebben de ontwerpbegroting 2023 op 31 mei 2023 besproken in de commissie
Financiën & Bestuur en hebben in onze raadsvergadering van 16 juni 2023 deze
zienswijze vastgesteld. Wij verzoeken u onze zienswijze conform artikel 35 lid 3 Wet
Gemeenschappelijke regelingen aan de ontwerpbegroting toe te voegen voordat u deze
aan het Algemeen Bestuur aanbiedt. Als raad hebben wij hierover de volgende
opmerkingen:
Allereerst willen wij onze waardering uitspreken voor de doorlopende dienstverlening ten
tijde van de corona-crisis. Afvalinzameling is een essentiële dienst voor onze inwoners
en we zijn trots op de geboden diensten. Graag kijken we met u naar de begroting 2023,
die zoals u schrijft weer uitgaat van het ‘oude normaal’, maar de realiteit is inmiddels dat
dit met de huidige ontwikkelingen in Oost-Europa niet het geval is.
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Zienswijze
Planning en control-cyclus
Er is een betere aansluiting bij de gemeentelijke cyclus van financiële planning en controle.
We verzoeken u vriendelijk om aandacht te blijven besteden aan het tijdig delen van
informatie.
Financiële begroting
Bij uw financiële begroting geeft u een toelichting op de verschillende aspecten die een
stijging van de kosten bij de GR Blink tot gevolg hebben. Een groot deel bestaat uit niet
beïnvloedbare kosten zoals indexeringen personeel & materieel, inhuur derden en hogere
verwerkings- en transportkosten. We verzoeken Blink om aandacht te blijven houden voor
kostenefficiëntie.
Daarnaast zijn er kosten voor de doorontwikkeling van Blink in de begroting opgenomen Dit
om de continuïteit en kwaliteit van de organisatie, die de afgelopen jaren een forse groei
heeft doorgemaakt, te borgen. Dit is een (mede door uw accountant aangegeven)
noodzakelijke stap, die wij ondersteunen.
Verbeterpunten
In het accountantsverslag wordt naast het verbeteren van de planning en controle-cyclus
ook het verbeteren van het inkoop-en aanbestedingsproces cf. EU aanbestedingsregels en
het
verbeteren
van
controleaspecten
binnen
het
betalingsverkeer
en
factuurverwerkingsproces genoemd. We verwachten dat Blink deze verbeterpunten gaat
oppakken.
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Toekomstige ontwikkelingen
De raad ziet een aantal ontwikkelingen waardoor de begroting 2023 aanzienlijk kan
veranderen, zoals de risico’s benoemd in de risicoparagraaf. Met name de
onvoorspelbaarheid van de verwerkingstarieven en tonnages, maar ook de veroudering
van het materieelpark kunnen een hoge impact hebben. Daarnaast zit Blink momenteel
middenin het strategisch traject ten gevolge van de vierjaarlijkse evaluatie. Wij verzoeken
Blink om tijdige begrotingswijzigingen als deze ontwikkelingen daar aanleiding toe geven,
zodat de gemeente de kans heeft om de tarieven voor 2023 daarop aan te passen.
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw Susan Rozema. Mail naar
gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel
naar ons algemene nummer (0492) 378 500.
Hoogachtend,
de raad van de gemeente Gemert-Bakel,
de griffier,
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