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Ondenuerp:
Zienswijzen conceptbegrotingswijziging 2018 Samenwerking Kempengemeenten (SK) (vaststelling
22e begrotingswijziging
De raad van de gemeente Eersel in vergadering bijeen d.d. 1B december 2018

Overwegende dat/van oordeel dat/van mening dat:

ln het Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp in de Kempen 2015-2019 wordt ingezet op een omslag
(transformatie) naar meer preventie en eerdere ondersteuning;
Naast de positieve effecten voor de doelgroep (voorkomen van problemen en sneller geholpen
worden) hiermee tevens wordt beoogd om de instroom en het beroep op dure vormen van
specialistische ondersteuning te beperken;
Kostenbeheersing in de zorg noodzakelijk is om voorzieningen ook in de toekomst te kunnen
blijven aanbieden;
Er weliswaar een aantal (technische) maatregelen wordt genomen om tot meer beheersing van
de uitgaven te komen, maar onvoldoende duidelijk is welke vooruitgang er wordt geboekt met
de onderliggende transformatie.
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Ondergetekende(n) stelUstellen het volgende amendement voor:
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van het besluit als volgt te wijzigen:

als reactie op de concept begrotingswijziging 2018 de volgende zienswijze in te dienen

De structurele omslag (transformatie) naar meer preventie en eerdere ondersteuning is een
essentieel onderdeel van het beleid om tot een (ook in de toekomst) financieel houdbare jeugdhulp
te komen. Uit de voortgangsrapportages aan de raden dient daarom helder naar voren te komen
hoe er (actief) op deze transformatie gestuurd wordt. Hiervoor is het noodzakelijk dat voor de raden
duidelijk is waarop operationeel gestuurd wordt (sturingsmodel met kritische prestatie-indicatoren),
welke progressie hierbij (trendmatig in de tíjd op de KPI's) geboekt wordt en welke bijstellingen er
eventueel tussentijds in de uitvoering van het beleid plaatsvinden teneinde het einddoel te bereiken.
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Agendapunt 9, nr. R18.068
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Wi n ke ltijd e nve rord e n i ng Ee rse I 20 1 9

De raad van de gemeente Eersel in vergaderíng bijeen d.d. 1B december 2018

Overwegende dat/van oordeel dat/van mening dat:
Eerste Kerstdag een feestdag is waaraan een bijzondere betekenis wordt toegekend;
dit ook geldt voor winkelpersoneel en omwonenden van winkels;
de praktijk laatzien dat slechts 2 supermarkten gebruik maken van de mogelijkheid een
ontheffing aan te vragen om op Eerste Kerstdag open te zijn en
Dodenherdenking op 4 mei een respectvolle benadering verdient hetgeen o.a. tot uitdrukking
komt in de sluitingstijd van winkels om 19.00 uur.
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Het voorgestelde artikel 2 in zijn geheel te vervangen door:
"Artikel 2. Algemene vrijstellíng
Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de Winkeltijdenwet vervatte verboden
geldt een algemene vrijstelling:
a op zon- en feestdagen, met uitzondering van Eerste Kerstdag, van 06.00 en 22.00 uur;
b op Goede Vrijdag en op 24 december van 19.00 uur tot 22.00 uur."
Aan artikel 3 lid 1 lndividuele ontheffingen a/s sub d toe te voegen
"d Eerste Kerstdag van 08.00 tot 18.00 uur."
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Agendapunt 8, nr. R 18.078
Onderwerp:
Haalbaarheidsonderzoek grootschalige wind- en zonne-energie De Kempen en vervolgproces

De raad van de gemeente Eersel in vergadering bijeen

d.d.

1B

december 2018

Gehoord de beraadslaging,
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:

de raden in de Kempen in 2009 een Klimaatvisie 2025 Energieneutraal hebben vastgesteld
en daaraan lokaal per gemeente Uitvoeringsprogramma's hebben gekoppeld;
dat binnenkort de raden standpunten moeten formuleren over de Regionale
Energiestrategie (RES);

van mening dat:
1. een nieuw horizonjaar dient te worden vastgesteld met een daarop aansluitend
geactualiseerd lokaal (en subregionaal) uitvoeringsprogramma ;
Verzoekt het college/roept het college op:
aan de raad, op een in relatie tot de vaststelling van het RES geschikt moment, een voorstel te
doen tot actualisering van de Klimaatvisie 2025 inclusief lokaal (en zo mogelijk regionaal)
uitvoeringsprogram ma.
En gaat over tot de orde van de dag
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Agendapunt B, nr. R 18.078
Onderwerp:
Haalbaarheidsonderzoek grootschalige wind- en zonne-energie De Kempen en vervolgproces
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De raad van de gemeente Eersel in vergadering biieen d.d. 18 december 2018
Gehoord de beraadslaging,
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n i ng d at:

Wind- en zonne-energie weliswaar één van de essentiële energiebronnen is voor een
verduurzaming van de Kempen gemeenten, maar er daarnaast meerdere alternatieve
duurzame energiebronnen beschikbaar zijn die benut kunnen worden om de doelstelling
van energieneutraliteit in 2025 te realiseren.
Er in de Kempengemeenten binnen de bebouwde omgeving een grote oppervlakte
beschikbaar is voor de mogelijke plaatsing van zonnepanelen.
De ruimtelijke impact van de energietransitie, o.a. op het landschap, in potentie groot is en
hiermee zorgvuldig dient te worden omgegaan.
Er een realistisch perspectief dient te zijn over de doelstelling voor het behalen van
energieneutraliteit.

Verzoekt het college/roept het college op:

1.

2.
3.
4.

Naast het haalbaarheidsonderzoek zonne- en windenergie, een parallel onderzoek op te
starten dat zich richt op de mogelijke (grootschalige) inzet van overige alternatieve
duurzame energiebronnen (o.a. biogas, biomassa, stoomturbines etc.) binnen de Kempen
gemeenten, zodat een integrale afireging (inclusief de landschappelijke gevolgen) mogelijk
wordt.
Een duidelijk en realistisch totaalperspectief te bieden voor het bereiken van
energieneutraliteit binnen de Kempen.
Kempenbreed maximaal in te zetten op de plaatsing van zonnepanelen, zowel door
particulieren als bedrijven, binnen de bestaande bebouwde omgeving.
De gemeenteraad met regelmaat, doch uiterlijk voor april, te informeren over de voortgang
en stand van zaken omtrent het haalbaarheidsonderzoek grootschalige wind- en zonneenergie en het parallelle onderzoek naar de inzet van overige alternatieve duurzame
energiebronnen binnen de Kempen gemeenten.
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