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Samenvatting
Voor u ligt een nieuwe versie van de gemeenschappelijke regeling Blink (GR Blink), sinds 2013 de
uitvoerende organisatie voor de inzameling van huishoudelijke afvalstromen en het beheer van de
milieustraat.
De gemeenschappelijke regeling is voor het laatst gewijzigd in 2015 ( t.g.v. de toetreding van
Deurne en de actualisatie in het kader van de Wijzigingswet Wet gemeenschappelijke regelingen)
en in werking getreden op 1 januari 2016.
Onlangs heeft het college van Heeze-Leende gevraagd om op korte termijn, per 1 augustus 2017,
toe te mogen treden tot de GR Blink. Hiertoe is een wijziging van artikel 44 ( toetreding enkel per 1
januari van enig jaar) noodzakelijk.
Op grond van artikel 1 tweede lid van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen moet de
gemeenteraad toestemming verlenen tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling.
Wij vragen daarom uw toestemming tot wijzigen van de GR Blink 2016.
Beslispunten
1.
Kennis te nemen van het besluit van het Algemeen bestuur van Blink om in te stemmen met
de voorgenomen toetreding van Heeze-Leende tot de gemeenschappelijke regeling Blink;
2.
Het college van burgemeester en wethouders toestemming verlenen tot wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Blink 2016.
Inleiding
In 2001 hebben Watco Gemeentelijke Dienstverlening BV en de bevoegde bestuursorganen van de
gemeente Helmond besloten de GR Blink aan te gaan.
Per 1 juli 2001 hebben de bevoegde bestuursorganen van de gemeente Gemert-Bakel zich hierbij
aangesloten. Voor deelname aan de gemeenschappelijke regeling door een privaatrechtelijk
rechtspersoon is bij koninklijk besluit aan Watco Gemeentelijke Dienstverlening BV een machtiging
verstrekt die via SITA Gemeentelijke Dienstverlening BV is overgegaan op de rechtsopvolger SUEZ
Gemeentelijke Dienstverlening BV (SGD).
In de achterliggende jaren zijn tot deze gemeenschappelijke regeling toegetreden de gemeenten
Asten, Deurne, Laarbeek, Nuenen en Someren. Dat heeft steeds geleid tot gedeeltelijke
herzieningen van de gemeenschappelijke regeling.
De gemeenschappelijke regeling is voor het laatst gewijzigd in 2015 (t.g.v. o.a. de toetreding
Deurne) en in werking getreden op 1 januari 2016.
Het college van Heeze-Leende heeft gevraagd om toe te mogen treden tot de GR Blink en wel per 1
augustus 2017. Door het Algemeen Bestuur van Blink is hierop positief gereageerd. Noodzakelijk is
dat de GR Blink met het oog hierop gewijzigd wordt.
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De GR Blink 2017 is aangepast op de toetreding van Heeze-Leende. 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.
De gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Blink opereert in een dynamische beleidsmatige context 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 verantwoorde en
transparante kosten.
Het samenwerkingsconcept tussen de deelnemende gemeenten en SGD heeft in de afgelopen jaren
een positief beeld opgeleverd. Om die reden zijn de afgelopen jaren verschillende gemeenten
toegetreden tot de gemeenteschappelijke regeling Blink.
Wat willen we bereiken
De GR Blink 2016 te laten vervallen en volledig vervangen door de gemeenschappelijke regeling
Blink 2017 waardoor toetreding van Heeze-Leende per 1 augustus 2017 mogelijk wordt.
Door toetreding van Heeze-Leende ontstaat een nog groter, oftewel sterker,
samenwerkingsverband. Met name in de afvalwereld geldt dat omvang van een afvalstroom de prijs
bepaalt. Hier kunnen alle gemeenten alleen maar voordeel door behalen.
Wat gaan we daarvoor doen
De GR Blink laten vervallen en volledig vervangen door de GR Blink 2017 waardoor Heeze-Leende
kan toetreden tot de GR Blink. Daarnaast het college van burgemeester en wethouders
toestemming verlenen tot wijziging van de GR Blink 2016.
Risico’s
De regeling is aangepast door de juridische afdeling van de gemeente Helmond.
De gevraagde toestemming tot wijziging van de GR Blink 2016 kan slechts worden geweigerd
wegens strijd met het recht of het algemeen belang. Beide weigeringsgronden achten wij hier niet
aanwezig.
Het is uw raad wettelijk niet toegestaan voorwaarden te verbinden aan het verlenen van uw
toestemming.
Nadat u heeft toegestemd kunnen wij het definitieve besluit nemen in te stemmen met de wijziging
van de Gemeenschappelijke Regeling.
Wat mag het kosten
De middelen die verband houden met de taakuitvoering door het openbaar lichaam worden per
gemeente opgenomen in de programmabegroting.
Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr)
1. Concept tekst GR Blink 2017 (2017011254)
2. Toelichting GR Blink 2017 (2017011255)
3. Toetreding Heeze-Leende tot GR Blink (2017011259)
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Onderwerp:

Dagtekening:

Agendanummer:

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Blink 2016

27 juni 2017

17.06.11

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 mei 2017
met zaaknummer 2017011262;
gehoord het advies van de commissie Ruimte van 6 juni 2017;
overwegende dat wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Blink 2016 noodzakelijk
is door de toetreding van de gemeente Heeze-Leende;
gelet op artikel 147 2e lid van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet
Gemeenschappelijke regelingen;

besluit:

toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders tot het
vaststellen van de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Blink 2017 overeenkomstig
het bij dit besluit behorende concept

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van
27 juni 2017.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
mr. H.G. Vos

