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Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Regiovisie Opvang en Bescherming in de Achterhoek vaststellen
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de Regiovisie Opvang en
Bescherming in de Achterhoek
2. De Welzijnsraad via bijgevoegde brief voorzien van een reactie op hun
gestelde advies
Samenvatting/kernboodschap
Vanaf 2020 is elke gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van Opvang en
Bescherming. Met de nieuwe verdeling vervalt de functie van centrumgemeente
Doetinchem met betrekking tot maatschappelijke opvang en bescherming.
Maatschappelijke ondersteuning wordt zoveel mogelijk dicht bij de inwoner, in de
eigen leefomgeving, georganiseerd. Deze ontwikkeling zetten we ook voort in de
uitvoering van het beschermd wonen: cliënten in Opvang en Bescherming moeten
zoveel mogelijk een normaal leven kunnen leiden, in een inclusieve samenleving.
Om ons voor te bereiden op de nieuwe situatie is er in afstemming met alle acht
Achterhoekse gemeenten en diverse stakeholders een Regiovisie met een plan
van aanpak opgesteld waarin we de route richting 2020 beschrijven.

3.b

Beleidskader en uitvoeringsprogramma sociaal domein en financiële
onderbouwing
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman, J.B. Boer
Besluit
1. De raad voorstellen het Beleidskader Sociaal Domein ‘Samen denken, samen
doen’ vast te stellen.
2. Het uitvoeringsprogramma behorende bij het Beleidskader Sociaal Domein
‘Samen denken, samen doen’ vaststellen.
3. Voor de realisatie van dit uitvoeringsprogramma de raad voorstellen een
budget van € 2,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de periode 2018-2020 uit
de reserve nadelen decentralisaties.
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Samenvatting/kernboodschap
Het nieuwe Beleidskader Sociaal Domein ‘Samen denken, samen doen’ en het
daarbij behorende uitvoeringsprogramma zijn samen met inwoners, professionals
en gemeente tot stand gekomen. Ook bij de uitvoering van de plannen zullen we
de samenwerking met inwoners en professionals zoeken. Hiermee stellen we
binnen het sociaal domein de bedoeling van de samenleving steeds meer centraal.
Het beleidskader is een toekomstgericht visiedocument, waarin het proces van
samenwerking een belangrijke rol heeft. Het uitvoeringsprogramma is een
document dat concreet laat zien hoe we de ambities uit het beleidskader gaan
realiseren.
4

Convenant parkeren centrum Eibergen
Portefeuillehouder J.B. Boer
Besluit
Instemmen met het convenant tussen de gemeente Berkelland en de Eibergse
Ondernemers Vereniging over parkeren in het centrum van Eibergen na de
revitalisering.
Samenvatting/kernboodschap
De komende jaren wordt het centrum van Eibergen gerevitaliseerd waardoor de
verkeersstructuur en de parkeersituatie wijzigt. Onlangs zijn er extra
parkeerplaatsen gecreëerd bij Kiffen (29) en de Jumbo (15). Dit is nodig omdat
later de parkeerplaatsen op de Brink – op 18 parkeerplaatsen na - verwijderd
worden. Per saldo komen er 10 parkeerplaatsen bij. Een aantal ondernemers
maakt zich zorgen over de nieuwe parkeersituatie op de Brink en heeft
aangegeven graag een blauwe zone in te willen voeren. De Eibergse
Ondernemers Vereniging heeft het beleid dat er géén blauwe zones in Eibergen
komen. Omdat het lastig in is te schatten hoe de parkeerplaatsen in de toekomst
gebruikt gaan worden is een convenant opgesteld tussen de gemeente en de
EOV. In het convenant staat o.a. dat na de revitalisering er nogmaals een
parkeeronderzoek wordt uitgevoerd als de EOV daarom vraagt. Wanneer blijkt dat
de parkeerdruk te hoog is zal er alsnog een blauwe zone ingevoerd worden.

6

Energiescans bij bedrijven (EUP 2D)
Portefeuillehouder J.A. Pot-Klumper
Besluit
1. Kennisnemen van de tussenevaluatie fase 1 van de Energiescans bij bedrijven
(EUP maatregel 2D).
2. Instemmen met de aanpak van fase 2 van de Energiescan bij bedrijven (EUP
2D) zoals is beschreven door SIKA in het Plan van aanpak (2017) 2018-2020:
Duurzaam ondernemen en energiebesparing MKB-aanpak Achterhoek
(bijlage).
3. Voor 2018 en 2019 een budget beschikbaar stellen van in totaal € 134.525
voor de tweede fase energie-scans ter uitvoering van 120 DOE-scans
(Duurzaam ondernemen en energiebesparing), te dekken uit het nog niet
benutte budget voor maatregel 2B uit EUP1.
4. De gemeenteraad hierover informeren.
5. Afgeven van een co-financieringsverklaring aan SIKA voor het project
Duurzaam ondernemen en energiebesparing MKB-aanpak Achterhoek.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeente Berkelland stelt een budget van € 134.525 beschikbaar voor de
uitvoering van 120 DOE-scans (Duurzaam ondernemen en energiebesparing) bij
bedrijven. Het gaat om de 2e fase. In de succesvolle 1e fase zijn 27 scans
uitgevoerd, 13 ingepland en zijn er 21 geïnteresseerd. De 1e fase is uitgevoerd
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door Platform BV Berkelland en de Industriële Kring Berkelland. Bij de onderzochte
ondernemers blijkt gemiddeld een jaarlijkse besparing mogelijk van 16% op
elektriciteit en 10% op aardgas, tegen een investering van € 112.000. Er zijn
plannen voor duurzame opwekking met zonnepanelen van 4,5 mln. kWh
elektriciteit per jaar.
Fase 2 wordt gezamenlijk in de Achterhoek opgepakt door SIKA (Samenwerkende
Industriële Kringen Achterhoek). Met het gevraagde budget kunnen in 2018 en
2019 in Berkelland 120 DOE-scans bij bedrijven worden uitgevoerd.

