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opmerkingen
Een aantal van de deelprojecten is reeds afgerond, andere zijn opnieuw in gang gezet of
staan even stil omdat technische ontwikkelingen nodig zijn voordat doorgepakt kan worden. De uitvoeringsplannen worden dus gemaakt op basis van huidige wensen en mogelijkheden.
Ook op het gebied van zaakgericht werken zijn stappen gezet. Het project is in 2016
opnieuw opgepakt, waarna alle gemeentelijke processen zijn geïnventariseerd. De inrichting van het project is opnieuw bepaald. De module Zaakgericht Archiveren voor
Corsa is inmiddels aangekocht en ingericht in de test- en productieomgeving. Momenteel wordt de inrichting klaargemaakt voor gebruik. Vanaf januari 2018 zullen gebruikers
de module gaan testen. In de eerste helft van 2018 zal de module live gaan, in combinatie met een web-based werkomgeving van Corsa.
Ook zal in het eerste kwartaal van 2018 de module digitale handtekening ingericht worden, waardoor digitaal ondertekenen mogelijk wordt. Het project loopt op koers.
Op 1 mei 2017 heeft de livegang voor inwoners van verschillende producten in het systeem i-Burgerzaken plaatsgevonden, waaronder aangifte van geboorte, reservering/melding huwelijk, verhuizingen en uittrekselverzoeken. Via aanmelding met DigiD
kunnen inwoners digitaal (vanuit huis) deze producten aanvragen. Sinds 22 januari 2018
zijn ook de onderdelen rijbewijzen en reisdocumenten toegevoegd. Deze zijn nu alleen
nu nog alleen intern te gebruiken, maar gaan in de toekomst ook open gesteld worden
voor de inwoner zodat ook deze producten vanuit huis aangevraagd worden.
In het laatste kwartaal van 2016 is een koppeling met de basisregistratie van belastingen gerealiseerd. Dit project loopt nog en het realiseren van volgende koppelingen naar
andere basisregistraties zal opgepakt gaan worden. Inmiddels is een nieuwe gegevensbeheerder aangesteld waardoor projecten in 2018 opnieuw opgepakt kunnen gaan worden. Focuspunt binnen het gegevensbeheer ligt nu op het verbeteren van de datakwaliteit.
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Ook zal het gebruik van basisregistraties in de organisatie verder uitgerold gaan worden
(in combinatie met het project zaakgericht werken) zodat gewerkt wordt met actuele
informatie en het gebruik van eigen, statische overzichten wordt ingedamd.
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Uitvoeringsprogramma duurzaamheid


























    

Het aansluiten van processen op Mijn Overheid is nog een punt van aandacht. Circa
30% van de aangeschreven inwoners heeft aangegeven correspondentie via het digitale
kanaal te willen laten verlopen. De verdere ontwikkeling en realisatie hiervan gaat gepaard met afstemming op de wensen van de inwoners en duurt daarom langer dan in
eerste instantie voorzien.
In 2017 is er met name gewerkt aan het verkeerskundig en landschappelijk inpassingsplan van de Middenweg. Daarnaast is in het laatste kwartaal van 2017 verder ingezoomd op de flankerende verkeersmaatregelen rondom de Middenweg. Onderzocht
wordt op welke wijze, door middel van verkeerskundige ingrepen, het gebruik van de
Middenweg geoptimaliseerd kan worden. Daarnaast is ook nog een keer kritisch gekeken naar de kruispuntvorm van de Middenweg met Stokkelen. Bovenstaande heeft er
toe geleid dat er wat vertraging is opgelopen bij het definitief maken van het ontwerp. Dit
heeft overigens geen negatieve gevolgen voor de totaalplanning.
Momenteel beoordelen gemeenten Eersel en Bergeijk (in overleg met de provincie) in
hoeverre de vertraging van de aanleg van de nieuwe N69 (inclusief aansluiting Veldhoven) gevolgen kan hebben voor de voortgang van de Middenweg.
Met het uitvoeringsprogramma duurzaamheid werken we toe naar de doelstellingen uit
het duurzaamheidsbeleid op gebied van energie, biodiversiteit, afval en materialen, klimaatadaptatie en eerlijkheid. Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen en knelpunten beschreven. Voor het risico van enkele projecten op gebied van capaciteit verwijs ik naar de beschrijving in de voorjaarsnota.
Een belangrijke slag is te slaan bij de (bestaande) woningbouw en bedrijven. Om duurzame woningbouw te stimuleren zijn we Gouden Ster Partner van het Klimaatstraatfeest. Hier doen in totaal 16 teams van 43 huishoudens aan mee. Via deze wedstrijd
hebben deelnemende huishoudens in totaal 1922 energiebesparende acties doorgevoerd en is de bewustwording omtrent energiebesparing via informatiebijeenkomsten
verhoogd. Vier teams van de gemeente Eersel staan in de top 25, waarvan drie teams in
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de top tien. Hierdoor staan we als (kleine) gouden ster gemeente op plek 3 van Nederland. We hebben tevens deelgenomen aan de nationale duurzame huizen route, waar
in totaal 40 inwoners van de gemeente Eersel bij een woning op bezoek geweest zijn.
Daarnaast hebben we in januari 2018 een huurovereenkomst met KempenEnergie gesloten voor de realisatie van zonnepanelen op het dak van sporthal De Kraanvogel
(postcoderoosregeling). Het aantal inschrijvingen door particulieren om te participeren
was snel vol. Realisatie start omstreeks april 2018.
Voor wat betreft bedrijfspanden nemen we in samenwerking met de vijf Kempengemeenten, het KOP, de Rabobank, het Huis van de Brabantse Kempen en stichting
Energieke regio deel aan het project Energieke regio de Kempen. Energieke Regio De
Kempen helpt bedrijven en maatschappelijke organisaties bij het verduurzamen van hun
gebouwen. De doelstelling is om in 2018 door te groeien naar circa 50 deelnemende
bedrijven in de Kempen. Medio oktober 2018 wordt fase twee van dit project geëvalueerd.
Om inwoners, bedrijven en organisaties goed op de hoogte te houden van de initiatieven, projecten en activiteiten die we rondom duurzaamheid realiseren hebben we een
logo ontwikkeld voor alle communicatie rondom duurzaamheid. Het logo roept op tot
deelname aan het realiseren van onze doelstellingen (duurzaamheid – dat doen we
samen) en het weerspiegelt met 5 iconen de hoofdthema’s van het beleid. Om successen te vieren hebben we bovendien een jaaroverzicht 2017 gemaakt. In de vorm van
een filmpje laten we inwoners, bedrijven en organisaties zien wat we bereikt hebben. Dit
filmpje is verspreid via alle mediakanalen die we ter beschikking hebben en laat de voortrekkersrol zien die de gemeente Eersel wil innemen.
We hebben de ambitie om in 2025 39% energiebesparing bij bestaande gemeentelijke
gebouwen te realiseren. Alle duurzaamheidsmaatregelen zijn in 2015 per gebouw in
kaart gebracht. In 2017 zijn de eerste maatregelen getroffen waarmee 5,8 % van de
totale besparingsambitie is gerealiseerd. Met de duurzaamheidsmaatregelen die in
voorbereiding zijn in 2018 wordt 27% van de totale besparingsambitie gerealiseerd.
Voor de maatregelen die gepland staan van 2018 t/m 2025 zit de uitdaging voornamelijk
in de intensieve voorbereidingstijd. Ook is de realisatie mede afhankelijk van het vol3
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gende: de businesscase moet voor elke locatie positief zijn (haalbaarheid en terugverdientijd), de uitkomst van gesprekken met de verenigingen over de businesscases moet
positief zijn en de levensvatbaarheid van de verenigingen moet positief zijn.
Om toe te werken naar de ambitieuze doelstelling om energieneutraal te zijn in 2025 zijn
we in 2017 gestart met een onderzoek naar de (on)mogelijkheden op het gebied van
grootschalige opwekking van wind- en zonne-energie. Het vervolgproces starten we in
samenwerking met de Kempengemeenten, provincie Noord-Brabant en Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO). Op 27 februari 2018 heeft het college ingestemd met
het vervolgproces. Dit betreft het uitvoeren van een botsproef, het uitvoeren van een
plan m.e.r. en het intensiveren van de samenwerking met de provincie en RVO. De resultaten van de vervolgstappen zullen in uw raad komen. Het eindresultaat moet een
vastgestelde notitie worden met alle mogelijke en wenselijke locaties voor grootschalige
wind- en zonne-energie, de bijbehorende uitgangspunten en de concrete afwegingskaders.
In Eersel gebruiken we in 2016 in totaal 2.009 TJ aan energie. Het grootste deel van het
energiegebruik komt voor rekening van verkeer en vervoer (47,4%). We willen daarom
ook verduurzaming van mobiliteit stimuleren. In samenwerking met de provincie plaatsen we meerdere laadpalen in de gemeente. In 2017 zijn er twee laadpalen geplaatst. In
totaal zijn er 6 laadpalen in onze gemeente (4 in Eersel, 1 in Vessem en 1 in Wintelre).
Daarnaast willen we elektrische deelauto’s plaatsen in de gemeente Eersel. Op advies
van de BIZOB is er in december/januari 2017 eerst een marktconsultatie uitgevoerd
naar de interesse hieromtrent van leveranciers. Op 6 maart is de aanbesteding, omvattende minimaal 2 elektrische deelauto’s voor inwoners en organisaties uit de gemeente
Eersel. Het contract met de leverancier zal naar verwachting 30 april 2018 getekend
worden, waarna het gebruik van de elektrische deelauto’s rond 1 juni 2018 mogelijk is.
Met de pilot innovatief retoursysteem gemeente Eersel is beproefd in hoeverre de doelstelling van 5% huishoudelijk restafval in 2020 haalbaar is. De pilot is liep van 2 februari
tot 1 november 2017. De hoeveelheid restafval moet van 50 kg in 2016 teruggebracht
worden tot 20 kg per persoon per jaar. Dit is onderverdeeld in max. 10 kg huishoudelijk
restafval (inzameling) en 10 kg grof huishoudelijk afval (milieustraat). De resultaten van
4
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de pilot zijn erg positief (12 á 13 kg restafval per inwoner per jaar). Er is een bewonersenquête gehouden. Met name de hoge frequentie van inzameling (service) wordt zeer
goed beoordeeld. De proef krijgt als rapportcijfer een 7,4 tegen een 6,9 voor het gangbare Eerselse systeem. In overleg met de provincie wordt de proef voortgezet tot en met
december 2018. Er wordt onderzocht of de pilot innovatief retoursysteem nu al geschikt
is om vanaf 2019 gemeente- of Kempen breed in te voeren. Daarnaast zijn maatregelen
op de milieustraat noodzakelijk. Met de exploitant van de milieustraat (Baetsen) zijn
afspraken gemaakt over het implementeren van verbetervoorstellen die ertoe leiden dat
het afvalscheidingsresultaat verbeterd. Een aantal optimalisaties zijn al doorgevoerd
(laag hangend fruit). Dit heeft voor 2017 geresulteerd in een afname van het percentage
grof huishoudelijk restafval van 12% naar 8%.
Daarnaast willen we het goede voorbeeld geven door de bedrijfsvoering te verduurzamen. Zo is bijvoorbeeld bij het vervangen van de vloerbedekking in het gemeentehuis
gekozen voor duurzaam te leggen tapijttegels van 100% gerecycled materiaal, die na
gebruik teruggenomen worden door de leverancier en waar bij vervanging enkel de beschadigde of vervuilde tegel vervangen hoeft te worden. Tevens is bij de aanbesteding
van de nieuwe koffieautomaten in het gemeentehuis gekeken naar het elektriciteitsverbruik, besparing van afval van suiker/melk-zakjes en het gebruik van Fairtrade en biologische koffiebonen.
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Toelichting
De voortgangsrapportage geeft de hoofdpunten weer uit de afzonderlijke voortgangsrapportages per project.

 = het project loopt op het desbetreffende aspect volgens het plan van aanpak en de planning.
 of  = project loopt niet (geheel) volgens het plan van aanpak en planning; dit is in de kolom 'opmerkingen' toegelicht. In die kolom is ook aangegeven tot welke actie dit leidt.
Tijd

:

Geeft aan hoe het verloop van het project zich verhoudt tot de originele planning.
Bij uitloop op de planning

 Bij uitloop van meer dan 15% 

Resultaat:

Geeft aan of de gevraagde producten geleverd gaan worden en of de kwaliteit ervan volgens afspraak is.

Geld

Geeft aan hoe de feitelijke kosten zich verhouden tot de geplande kosten.

:

Bij overschrijding
Risico :



 Bij overschrijding van meer dan 15% 

Geeft aan of er risico’s of ontwikkelingen worden verwacht, die het behalen van de gewenste resultaten hinderen.
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