
 

 

JAARVERSLAG POLITIEKE PARTIJ DOE! 2015 
2015 is een jaar geweest waarin wederom onze raads- en burgercommissieleden zich weer hard 

hebben gemaakt voor onze vier speerpunten. 

 

1. een daadkrachtig, open en eerlijk bestuur 

2. gezonde bedrijvigheid en volop werkgelegenheid 

3. iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving 

4. goed wonen en leven in onze gemeente, dat willen we zo houden! 

 

Omdat DOE! staat voor Democratisch Open en Eerlijk stellen we jaarlijks een jaarverslag op zodat u 

kunt zien wat wij als partij voor elkaar hebben gekregen en waar we ons voor hebben ingezet. 

 

Mede namens fractie en bestuur, veel leesplezier! 

 

Michiel Dankers (fractievoorzitter) 

Hans van Dijk (bestuursvoorzitter) 

& Nicole Lemlijn (wethouder) 

 

Leeswijzer 

Allereerst gaan we in dit jaarverslag bondig in op waar we per speerpunt voor staan en wat we 

politiek hebben gedaan en bereikt in 2015 (A). Vervolgens gaan we in op onze partij in 2015 (B) en 

sluiten we af met de bestuurlijke en financiële paragraaf (C). 

 

 
raadsleden DOE! na beëdiging van Ton Schreurs 

 



 

 

A. Politiek in 2015 

In 2015 hebben we in de politiek weer veel voor elkaar gekregen en hebben ons hard gemaakt voor 

onze speerpunten. Hieronder leest u de belangrijkste politieke resultaten uit 2015 aan de hand van 

onze vier speerpunten. 

 

1. een daadkrachtig, open en eerlijk bestuur 

2. gezonde bedrijvigheid en volop werkgelegenheid 

3. iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving 

4. goed wonen en leven in onze gemeente, dat willen we zo houden! 

1 EEN DAADKRACHTIG, OPEN EN EERLIJK BESTUUR 

Algemeen: DOE! staat voor een bestuur dat goed luistert en informeert, pro-actief informatie 

ophaalt, open is en goed gefundeerd een standpunt bepaalt. De veranderende samenleving vraagt 

om een gemeente die flexibel is en in kansen denkt. De gemeente heeft steeds vaker de regiefunctie 

en ondersteunt initiatieven vanuit de samenleving. De financiële situatie van de gemeente Deurne is 

de afgelopen jaren sterk flink verbeterd door gemaakte keuzes en het economische herstel. 

DOE! blijft inzetten op een financieel gezonde gemeente die geen problemen vooruitschuift. De 

toegankelijkheid en duidelijkheid van informatie is voor ons een belangrijk punt. Dit is een 

voorwaarde om open en eerlijk in gesprek te gaan en goede besluiten te kunnen nemen. 

 

Uitgelicht in 2015: 

 Rioleringsheffing verlaagd. De rioolheffing wordt in de periode 2016-2020 verlaagd. DOE! 

heeft meerdere keren bij de begrotingsbehandeling aangegeven dat de afschrijvingstermijn 

van de gemeente Deurne fors korter was dan bij de omliggende gemeenten. Dit zorgt voor 

een extra hoge rioolheffing voor onze inwoners. De afschrijvingstermijn is opgerekt van 40 

naar 60 jaar wat de basis is voor deze verlaging. We zijn erg blij met het resultaat zodat 

inwoners van Deurne minder betalen voor de rioleringsheffing. 

 Betere digitale dienstverlening. Een DOE!-motie is raadsbreed aangenomen om  de 

mogelijkheden te onderzoeken om apps te gebruiken om inwoners beter te informeren. 

Denk aan de BuitenBeter-app, of een app dat mensen automatisch worden geïnformeerd als 

er ruimtelijke ontwikkelingen in de buurt zijn. In het project dat ervoor gaat zorgen dat de 

website én digitale dienstverlening wordt verbeterd gaan we invulling hieraan geven. Daarbij 

betrekken we in 2016 ook de inwoners van Deurne. 

 Werk blijven maken van klare taal en heldere stukken. Op initiatief van DOE! worden bij 

vergaderstukken expliciet de wijzigingen ten opzichte van het voorgaande stuk of besluit 

genoemd. Dit is zeer verhelderend bij het nemen van beslissingen bij bijvoorbeeld 

bestemmingsplannen. Het geeft ook de burgers veel meer zicht op wat de veranderingen 

voor hen betekenen. 
  



 

 

 De samenwerkingsmonitor: inzicht is samenwerking. 

Het heeft een poos geduurd, maar het wachten 

wordt beloond. Op initiatief van DOE! is gepleit voor 

een samenwerkingsmonitor. De gemeente Deurne is 

te klein en kwetsbaar om alle extra taken – zoals in 

de zorg – zelfstandig uit te voeren. Door samen te 

werken met omliggende gemeenten vangen we dit 

op. DOE! houdt daarbij wel de vinger aan de pols. 

We werken alleen samen als het loont. De monitor maakt dit inzichtelijk. 

 Peel 6.1.: vinger aan de pols De samenwerking op het gebied van zorg is eind 2015 op de 

schop gegaan. Gemeenten gaan zich heroriënteren naar de mogelijkheden van samenwerken 

met de 5 overige gemeenten. Tot oktober 2015 gingen de Peelgemeenten ervan uit dat het 

gezamenlijke zorgloket per 1 januari 2016 als zelfstandige organisatie zou moeten draaien en 

dus ook als werkgever voor de vele ambtenaren zou moeten fungeren. Die ambtenaren zijn 

nu nog in dienst van de gemeente waar ze 'vandaan komen'. Omdat 1 januari niet gehaald 

zou worden is de 'dienstverleningsovereenkomst' tussen Helmond en de andere gemeenten 

met een jaar verlengd. 
 Meerjarig sluitende begroting. Wederom is in 2015 een meerjarig sluitende begroting 

vastgesteld. Er zijn nog wel risico’s waardoor we nog steeds bij ieder besluit opnieuw naast 

de inhoudelijke afweging ook heel goed een financiële afweging moeten maken. 

 Een effectievere vergaderstructuur. Medio 2015 is de vergaderstructuur aangepast. Dit was 

op initiatief van DOE!. Een belangrijke reden zijn de steeds snellere veranderingen in de 

maatschappij die vragen om een effectievere en snellere besluitvorming. De snellere 

doorlooptijd komt dit ten goede. De veranderde vergaderstructuur nodigt uit tot meer 

opiniërend beraad in de commissie en snellere besluitvorming in de raad. Dit is nog duidelijk 

in ontwikkeling binnen de raad. 

 Verbeteren van belastingsamenwerking Oost Brabant. Na flinke opstartproblemen loopt de 

Belastingsamenwerking beter en zijn de inwoners van Deurne inmiddels gewend aan één 

aanslag voor de belastingen. In 2015 is het verzoek gekomen aan te sluiten bij de 

Peelgemeenten voor het innen van belastingen. Hiervoor heeft de raad niet gekozen gezien 

de investeringen die Deurne heeft gedaan in de belastingsamenwerking Oost Brabant die 

eindelijk zijn vruchten begint af te werpen. Inmiddels is de samenwerking verbeterd. 

 Peel-prioriteiten in de veiligheid. Aan de hand van het model ’kernbeleid veiligheid’ van de 

vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) werken we in Deurne met landelijke en regionale 

prioriteiten. DOE! staat achter de Peel-prioriteiten; geweldsdelicten, woninginbraken, 

jeugdgroepen, bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit, overlast en leefbaarheid en 

arbeidsmigranten. Verder hebben we in 2015 extra aandacht gevraagd voor de 

ondermijnende criminaliteit.  

In de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Peelland 2015-2018 zijn bovengenoemde 

prioritaire thema’s vastgelegd. Met name de ‘horizontale fraude’ is in Deurne flink 

toegenomen. Dit is fraude binnen het financieel-economisch verkeer tussen burgers, 

bedrijven en financiële instellingen. Ook de toename van de fietsen diefstallen valt op. 

Zakkenrollerij, diefstallen uit voertuigen en woningeninbraken zijn in 2015 flink gedaald. 

 Brandweerzorg: Brandweer Deurne maakt binnen Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost deel uit 

van de afdeling Peelland. De Toekomstvisie Brandweerzorg is een visie stuk met 

ontwikkelingen richting 2018. Deze Toekomstvisie kan door een versobering van de 



 

 

brandweerzorg een bezuiniging realiseren op de totale begroting (21 gemeenten). De 

gemeente Deurne is voorstander van een verdeling van de kosten naar rato van het 

gemeentefonds, een neutrale, transparante manier. Voor Deurne valt dit ten opzichte van 

vorige jaren ongunstig uit, we zijn een zogenaamde nadeelgemeente. De raad heeft unaniem 

ingestemd en verzocht om een geleidelijke overgang. 

2 GEZONDE BEDRIJVIGHEID EN VOLOP WERKGELEGENHEID 

Algemeen: DOE! hecht veel waarde aan bedrijven, onderwijs- en zorginstellingen in de gemeente 

Deurne. Het brengt ons werkgelegenheid, welvaart en bijvoorbeeld sponsoring van het 

verenigingsleven. We zetten ons dus in voor gezonde bedrijvigheid met volop werkgelegenheid. 

Versterking van de bedrijven is mogelijk door het verlagen van de regeldruk, inzetten op innovatie en 

verduurzaming, verbeteren infrastructuur, clustering van bedrijvigheid én kruisbestuiving door 

samenwerking. 

 
Uitgelicht in 2015: 

 Bedrijvigheid behouden voor Deurne: In 2015 hebben 

zowel Knapen Trailers als Impreglon hun nieuwe locaties 

kunnen openen. Daarnaast heeft Van Dijk Heavy 

Equipment de locatie van Euroholding gekocht en een 

openbare weg, waardoor zij tot één grote kavel komen. 

DOE!-wethouder Nicole Lemlijn speelt hier als 

portefeuillehouder Economie een belangrijke rol in. 

Hiermee is weer een belangrijke stap in de 

herstructurering bedrijventerrein Kranenmortel gezet. 

Ook zijn het prachtige bedrijven die samen voor veel 

werkgelegenheid zorgen. Gelukkig zien we over de hele 

linie dat het ergste van de crisis voorbij is. Toch blijft het 

noodzakelijk om ‘top’ te ondernemen waarbij 

samenwerking en innovatie heel belangrijk blijven. 

Parkmanagment en de ondernemersverenigingen 

kunnen hier een verbindende rol spelen. 

 € 530.000 voor stimulering Deurnese economie. 

Afgelopen jaar kwam dit geld vrij uit een 

herstructureringsfonds dat werd opgeheven. Dit geld is 

opgebracht door de ondernemers uit Deurne die bij de 

koop van industrie grond € 20 per vierkante meter afdroegen. De Brabantse Ontwikkel 

Maatschappij (BOM) heeft vervolgens dit bedrag verdubbeld. Het verbeteren van de 

bedrijventerreinen en daarmee het bevorderen van de lokale economie is altijd het doel 

geweest van dit geoormerkte geld. Doordat het geld mede is opgebracht door de lokale 

ondernemers vinden we het belangrijk dat dit geld ook wordt besteed wordt aan de 

stimulering van de lokale economie. 
 Actieve aanpak bedrijventerreinen. Wethouder Nicole Lemlijn is in 2015 gestart met het 

opstellen van nieuw beleid rondom bedrijventerreinen. In concept is dit gereed en wordt nu 
voorgelegd aan ondernemingsverenigingen. Van onderop wordt hiermee draagvlak 
opgebouwd. 

 Spoortunnel blijft in beeld voor Deurne. Ook in 2015 zijn er stappen gezet voor het realiseren 

van een spoortunnel in Deurne. De rijksoverheid heeft nog geen zekerheid gegeven of ze 



 

 

mee willen financieren. Om dit te bevorderen heeft DOE! ingestemd met het voorstel om 

een budget van € 3,3 miljoen beschikbaar te stellen. Voor de verdere ontwikkeling van de 

economie en de bevordering van de leefbaarheid van Deurne is de aanleg van de 

spoortunnel belangrijk. DOE! maakt zich daar hard voor. 
 Aanleg Zuidelijke Omlegging. Na jarenlange 

discussie is tien jaar geleden dankzij een 
motie van DOE! gekozen voor een traject ten 
zuiden van de sportvelden van SJVV. De 
aanleg is bijna klaar, maar nadat het laatste 
deel succesvol is aangekocht gooit EU-
wetgeving nog voor enkele maanden roet in 
het eten. Als de knoflookpad uit zijn 
winterslaap komt kan eindelijk het laatste stukje worden aangelegd en de Zuidelijke 
omlegging open! 
De omlegging ontlast het centrum en de Sint Jozef en maakt Deurne een stuk veiliger. Door 
de weg ten zuiden van de sportvelden te leggen worden veel oversteekbewegingen voor 
kinderen voorkomen en kan de prachtige beukenbomenrij behouden blijven. 

 Nieuwe kansen rondom Hippisch Centrum Deurne. Begin 2014 heeft DOE! ingestemd met 
nieuwe kaders voor het Hippisch Centrum. Dit om een gezonde toekomst mogelijk te maken. 
Inmiddels is duidelijk dat Libéma de nieuwe eigenaar van het complex wordt en zijn we in 
afwachting van de verdere uitwerking van zijn plannen. We zijn blij dat een krachtige partij 
de eigendom heeft, waardoor de kansen op een gezond bedrijf met een goede uitstraling 
voor Deurne weer fors vergroot zijn. 

 Stimuleren plattelandseconomie. Het buitengebied is aan het veranderen (zie ons vierde 
speerpunt). DOE! zet zich in voor de realisatie van een energiek buitengebied. In 2015 is 
samen met het urgentieteam veel aandacht besteed aan enkele grote knelgevallen tussen 
agrarische locaties en omwonenden. Resultaten hiervan worden in 2016 verwacht, met als 
resultaat dat twee bedrijven zullen verplaatsen met steun van een provinciale subsidie. Ook 
is een nieuwe geurverordening vastgesteld die meer oog heeft voor het zoeken naar een 
balans tussen de belangen van zowel boeren, burgers als recreanten. Ten behoeve van het 
bestemmingsplan is besproken welke ruimte voor nieuwe economieën de ruimte moeten 
krijgen in het buitengebied. Met name recreatie en toerisme zijn goed voor het 
ondernemerschap, maar zeker ook voor de inwoners van Deurne. 

 Onderzoek naar afschaffen betaald parkeren. In 2015 heeft DOE! gevraagd om snel te 
onderzoeken hoe we het parkeerbeleid kunnen aanpassen, waaronder de optie om betaald 
parkeren af te schaffen. Anderhalf jaar geleden is – mede op initiatief van DOE! – het 
parkeerbeleid op de politieke agenda gezet. We waren dus teleurgesteld bij het lezen van de 
notitie over parkeerbeleid die nu voorlag. Het was slechts een inventarisatie en de 
constatering dat er geen parkeerprobleem is. Wij trekken een andere conclusie. 
Ondernemers trekken aan de bel,zien het betaald parkeren als één van de oorzaken van 
leegstand en het centrum met vooral de parkeergarage is leeg terwijl de wijken er buiten vol 
staan met auto’s. Al met al is er dus snelheid nodig om dit aan te pakken. We pleitte ervoor 
dit breed op te pakken in combinatie met het samen zoeken met de ondernemers en 
vastgoedeigenaren naar mogelijkheden om het centrum te versterken. Het parkeerbeleid 
vormt er een onderdeel van. Afschaffen van het betaald parkeren moet daarbij een van de 
scenario’s zijn. Dit is overigens financieel geen eenvoudig opgave en kost ons allemaal circa 
€ 450.000 per jaar. Andersom een centrum dat zijn glans verliest moeten we ook niet 
hebben. Gelukkig was het signaal niet voor dovemansoren en gaat de wethouder aan de 
slag! We blijven er bovenop zitten.  

 Schouders onder de detailhandel in Deurne. Ook in Deurne is er voor de ondernemers een 
nieuwe werkelijkheid. Door de grote omvang van het online-winkelen zijn er uiteindelijk 



 

 

minder winkelmeters nodig. Ook verandert het gedrag van de consument. Het is belangrijk 
dat ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente hier goed op inspelen. Daarom is eind 
2015 begonnen met het onderzoek naar de realiteit, problemen, uitdagingen en kansen. In 
2016 zullen hier acties uit volgen. 

 Stationsstraat toch sneller open na wegwerkzaamheden. Raadsvragen van DOE! waren er 
voor nodig, maar uiteindelijk ging de Stationsstraat toch sneller open dan eerder aangegeven 
nadat de werkzaamheden vertragingen opliepen. Overleg tussen de gemeente Deurne en de 
aannemer zorgt ervoor dat de vertraging zo veel mogelijk wordt beperkt en de weg een 
maand eerder opengaat dan was aangekondigd! DOE! is zich bewust dat voor het 
onderhouden van wegen afsluitingen onvermijdelijk zijn, maar dan wel niet langer dan 
noodzakelijk.  

3 IEDEREEN MOET KUNNEN MEEDOEN AAN DE SAMENLEVING 

Algemeen: DOE! maakt zich sterk voor mensen in de samenleving die kwetsbaar zijn. Deze 

kwetsbaarheid wordt veroorzaakt door gezondheidsproblemen, onvoldoende toegang tot de 

arbeidsmarkt, problemen bij de opvoeding en een lage financiële draagkracht. Vaak komen de 

problemen gecombineerd voor en zijn er gezinnen waarbij opvoedondersteuners, 

schuldhulpverleners en werk- en zorgbemiddeling nodig zijn. 

DOE! gaat uit van de kracht van mensen en hun directe omgeving, maar realiseert zich ook dat 

problemen zo groot en complex kunnen worden dat inwoners ondersteuning nodig hebben. 

In 2015 zijn de drie grote transities gestart op het gebied van arbeidsparticipatie, jeugdzorg en WMO 

(Wet Maatschappelijke Ondersteuning). 

 

Uitgelicht in 2015: 

 Invulling geven aan de drie grote zorgtransities. Op 1 januari zijn drie grote transities van de 

Rijksoverheid naar de gemeente Deurne gerealiseerd. DOE! was bij alle 

voorlichtingsbijeenkomsten van Peel 6.1 aanwezig Zoals in Someren, Asten en in Bakel. 

Medio 2015 werd duidelijk dat het samenwerkingsverband Peel 6.1 niet zo solide was als 

aanvankelijk beoogd. DOE! houdt een vinger aan de pols maar blijft overtuigd van het feit dat 

een aantal regelingen te complex is voor Deurne om alleen te laten uitvoeren. De uitvoering 

van de transities verloopt volgens planning en dat is het resultaat van samenwerking.  

2015 heeft voor DOE in het teken gestaan van alert zijn op de eerste resultaten van de 

transities. Ieder kwartaal is DOE! bijgepraat over de stand van zaken en het lijkt er tot nu toe 

op dat de veranderingen op het gebied van de organisatie van huishoudelijke hulp niet heeft 

geleid tot erg veel klachten. De organisatie van de Jeugdzorg valt duurder uit dan verwacht. 

De WMO daarentegen lijkt binnen het budget te blijven. DOE! blijft alert op de transities en 

de effecten daarvan, want er komen zeker nog meer bezuinigingen aan vanuit de 

Rijksoverheid. 

DOE! zal vanaf 2016 per transitie en regeling gaan beoordelen of deze in een 

samenwerkingsverband thuis hoort of dat Deurne toch zelf de uitvoering kan verzorgen. Wat 

dichtbij de burgers kan moet daar zeker blijven. DOE! vraagt daarom regelmatig bij nieuwe 

verordeningen naar een loket in Deurne als aanspreekpunt voor burgers. 

 Inzetten op breed draagvlak bij transities. DOE! maakt zich binnen de commissie Samenleving 

sterk voor gemeenschappelijk draagvlak. Deze transities omvatten zoveel risico’s die 

kwetsbare burgers direct kunnen raken, dat DOE! voorstander is om zo min mogelijk politiek 

te bedrijven op deze onderwerpen.  



 

 

 Vinger aan de pols bij nieuwe taken. In de commissie is mede op initiatief van ons geregeld 

dat de commissie en raad per kwartaal inzicht kreeg in zorggebruik, wachtlijsten en kwaliteit 

van WMO-producten. 

 Niet korten op degenen die het echt nodig hebben. Waar mogelijk proberen wij burgers met 

de laagste inkomens te sparen bij bezuinigingen. Wij hebben ons in 2015 sterk gemaakt voor 

burgers die een inkomen net boven het bijstandsniveau hebben (110-120%) zodat ook zij in 

aanmerking komen voor de regelingen die zijn ingesteld voor sociale minima. 

 Jeugdzorg dicht bij huis en in de wijk. DOE! steunt de lokale invulling van jeugdzorg dichtbij 

huis en in de wijk. Opvoedondersteuners zijn al een bekend fenomeen in Deurne en moeten 

optimaal worden ondersteund om jeugd in de eigen omgeving te helpen. Ook blijft DOE! 

kritisch op het feit dat binnen het scholenvierkant het aantal beschikbare uren voor 

ondersteuning van jongeren met problemen zo laag is, terwijl juist daar zoveel problemen 

worden gesignaleerd.  

 Alert bij veranderingen bij de hulp in huishouding. DOE! was initiatiefnemer van een speciale 

commissievergadering waarbij raads- en commissieleden in gesprek konden gaan met 

cliënten van de huishoudelijke hulp. Deze vergadering heeft plaatsgevonden en gaf veel 

bruikbare informatie. DOE! wil ook in het komende jaar weer commissievergaderingen met 

directe input van burgers. Op deze manier horen wij verhalen van cliënten, mantelzorgers en 

hulpverleners en kunnen wij met ze in gesprek gaan over wat bepaalde keuzes voor hen 

betekenen. 

 Maatwerk bij cliëntenondersteuning. Voor de cliëntondersteuning realiseren we ons dat 

Deurne te klein is om alle gespecialiseerde ondersteuners binnen Deurne te hebben. Wij zijn 

voorstander van samenwerkingen met de welzijnsorganisaties LEV groep en MEE, maar 

willen wel dat ondersteuning maatwerk blijft tegen aanvaardbare kosten. De LEV groep heeft 

in 2015 de wijkscans gepresenteerd. Deze wijkscans dienen als basis voor wijkgericht werken 

maar DOE! is en blijft kritisch op resultaten van de LEV groep en de bruikbaarheid van 

adviezen. 

 Lokale invulling beleidsplan WMO moet mogelijk blijven met aandacht voor preventie. DOE! 

blijft alert op zoveel mogelijk lokale invulling van dit beleidsplan. Als enige partij vragen wij 

ook iedere keer aandacht voor preventie. Wij geloven dat goede preventieve programma’s 

voorkomen dat burgers (meer) hulp nodig hebben. 

 Aandacht voor kwetsbare positie ZZP-ers. Door de economische crisis zijn veel mensen 

gedwongen ZZP-er geworden. Deze groep valt echter vaak buiten regelingen of moet veel 

langer op een besluit wachten. DOE! heeft in 2015 aandacht gevraagd voor deze groep en wil 

snelheid in de besluitvorming over financiële regelingen voor ZZP-ers. 

 Kritisch op organisatiekosten bij Werkplein en 

Atlantgroep. Voor de uitvoering van de 

participatiewet worden het Werkplein en Altlant 

samengevoegd, dit is op dit moment een actueel 

proces. DOE! maakt zich zorgen over de overhead 

kosten en blijft hier ook kritisch naar vragen. 

Budgetten horen bij de klant en niet bij papieren 

en processen. 

 Ondersteunen peuterspeelzaalwerk 



 

 

Peuterspeelzalen zijn voor DOE! een belangrijke voorziening in de Deurnese  gemeenschap . 

Maar ook hier gaat bezuinigd worden. Dit gebeurt wel op een zo verantwoord mogelijke 

manier. De subsidiering van de peuterspeelzalen dreigt te verdwijnen. De gemeente is bezig 

met een nieuw te ontwikkelen toekomstvisie voor het peuterspeelzaalwerk. Onderzocht 

wordt welke mogelijkheden bestaan om de harmonisatie van peuterspeelzalen en 

kinderopvang binnen de gemeente Deurne vorm te geven. Hierbij rekening houdend met de 

beschikbare financiële middelen en de geldende beleidskaders en –doelstellingen. DOE! volgt 

deze beleidsontwikkelingen nauwgezet en betrekt de voor- en nadelen van deze 

ontwikkeling in de besluitvorming over de toekomst van het peuterspeelzaalwerk in Deurne. 

 De tegenprestatie is een stok achter de deur, maar op vrijwillige basis werkt beter  
Doel van de tegenprestatie is het bevorderen van de maatschappelijke participatie door het 

leveren van een bijdrage aan de samenleving door uitkeringsgerechtigden op basis van 

wederkerigheid. Het verrichten van een tegenprestatie kan bijdragen aan vergroting van 

kansen op de arbeidsmarkt. De tegenprestatie bestaat uit de plicht om onbeloonde 

maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten in de samenleving als tegenprestatie 

voor het ontvangen van een uitkering.  

Van het opleggen/verplichten van een tegenprestatie is DOE! zeker geen voorstander. Het is 

echter een wettelijke verplichting om de tegenprestatie in een gemeente te regelen. DOE! 

ziet de tegenprestatie als een uiterste middel om mensen bij de samenleving te betrekken 

en/of betrokken te houden. Bij de invulling van de tegenprestatie moet vrijwillige inzet en 

maatwerk uitgangspunt zijn. Instellingen dienen beschermd te worden tegen 

ongemotiveerde mensen. Een tegenprestatie opgelegd/verplicht uitvoeren is voor de 

betreffende burger ook niet altijd wenselijk. De persoonlijke situatie van de cliënt moet goed 

bekeken worden. Ook hierbij gaat het om maatwerk. De tegenprestatie mag zeker niet leiden 

tot verdringing van regulier werk op de arbeidsmarkt. 

 Versimpeling en flexibilisering van het vrijwilligers- en subsidiebeleid  

In 2014 heeft de Raad opdracht gegeven om vrijwilligersbeleid op te stellen, gericht op de 

drie transities. Daarnaast heeft de Raad toen ook besloten om de subsidieverordening en de 

daarbij behorende subsidiebesluiten te actualiseren. Het resultaat van beide opdrachten ligt 

in 2016 ter besluitvorming voor. Bij de behandeling van deze stukken bewaakt DOE! de 

volgende zaken goed: Voor DOE! is het uitgangspunt binnen dit beleid: “De vrijwilliger hoort 

centraal te staan”. In het kader van koersen op eigen kracht wordt de positie van de 

vrijwilliger nóg belangrijker dan voorheen. In het vrijwilligers-en subsidiebeleid wil DOE! een 

optimale regeling waarmee de vrijwillige inzet van mensen in onze gemeente gestimuleerd 

en gecontinueerd wordt en waarin aandacht is voor ondersteuning en kwaliteit. DOE! blijft 

extra aandacht vragen voor de positie van de mantelzorger. Ook willen we meedenken in 

nieuwe alternatieve vormen van vrijwilligerswerk, zoals flexibele vrijwillige inzet of 

eenmalige individuele vrijwillige inzet.  
  



 

 

4 GOED WONEN EN LEVEN IN ONZE GEMEENTE, DAT WILLEN WE ZO HOUDEN! 

Algemeen: Samen kansen zien, samen kansen pakken! Dat is het credo van DOE! voor het 

voorzieningenniveau, goed wonen en de leefomgeving in de gemeente Deurne. Dit vraagt om een 

beperkt aantal heldere kaders én een actieve overheid die initiatieven uit de samenleving stimuleert. 

Daarmee willen we de woningmarkt stimuleren voor jong en oud, de woningbouw verduurzamen, 

zorgen voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat met een passend voorzieningenniveau en 

aantrekkelijk groen. 

 

Uitgelicht in 2015: 

 Op weg naar duurzame landbouw in Deurne. In 2015 heeft DOE! ingestemd met de 
geurgebiedsvisie en geurverordening. De stip die DOE! op de horizon voor landbouw zet is er 
een van een duurzame landbouw. Duurzame landbouw is goed voor mens en dier, goed voor 
de natuur/omgeving en goed voor de economie. Dit is een ambitieuze stip op de horizon ten 
opzichte van de huidige situatie.  
De kiem van de huidige situatie is reeds ontstaan 
uit de tijd van Mansholt (vanaf 1945). De 
behoefte die er toentertijd bestond ging voor 
schaalvergroting om te voorzien in voedsel voor 
de groeiende wereldbevolking. Samen met de 
technische mogelijkheden heeft dit sterk 
bijgedragen aan de landbouw zoals deze nu 
bestaat. 
Iedereen erkent dat de grens van de maatschappelijke acceptatie van deze ontwikkelingen 
zijn bereikt en dat er verandering nodig is. De koers van DOE!: duurzame landbouw voor 
boer en burger. Dit is een andere koers dan er de afgelopen decennia is gevaren en het 
landbouwbeleid op lokaal, provinciaal, nationaal en Europees niveau van de afgelopen 
decennia pas je niet aan in één verordening of één goed debat. De verandering die nodig is 
vraagt tijd. Tijd om voor alle belanghouders en actoren om stappen in de goede richting te 
zetten.   
De raad in Deurne heeft ruim een jaar geleden een zwaar instrument, het 
aanhoudingsbesluit, ingezet om een eerste kentering mogelijk te maken. Sinds dat moment 
worden alle milieuvergunningaanvragen aangehouden. 
De geurgebiedsvisie en geurverordening die tijdens de raadsvergadering van 17 november 
voorliggen vormen een eerste stap in de goede richting. Het vormt op dit moment een 
nieuwe balans. Daarbij zetten we in op een normstelling waarmee we nu het beste resultaat 
kunnen boeken. De normstelling is een middel om de goede richting in te gaan. Als we de 
norm te weinig aanscherpen gaan we te beperkt in de goede richting: het aanpakken van de 
geurhinder. Andersom, als we een te strenge norm kiezen is het te duur om te investeren en 
gebeurt er niets. Ook dan gaan we niet de goede richting op. Het voorstel wat nu voorligt zet 
dus in op het meeste effect op dit moment! Het geeft een ‘afwaartse beweging’ ten opzichte 
van de bewoonde gebieden van overlastsituaties; een verbetering van woon- en leefklimaat. 
Verder kunnen agrarische ondernemers weer aan de slag nu het aanhoudingsbesluit wordt 
opgeheven. Tenslotte zijn er meer mogelijkheden voor vrijkomende agrarische bebouwing 
zoals de functieverandering naar wonen. 
De komende jaren zijn er meer stappen nodig. De volgende stap voor de gemeente is de 
derde herziening van het bestemmingsplan buitengebied. Verder zullen de onderzoeken van 
IRAS, de GGD en de evaluatie van de geurnorm aanleiding zijn om ons geurbeleid weer onder 
de loep te nemen. DOE! zal zich hard blijven maken voor deze koerswijziging en zal ook de 
andere overheden (provinciaal, landelijk en europees) waar nodig hierop aanspreken. 



 

 

 Ruimte voor mantelzorgwoningen in buitengebied. Met de vergrijzing van de bevolking 
neemt de vraag toe naar mantelzorgwoningen. Tijdelijke woningen waarin mensen met een 
zorgvraag kunnen gaan wonen bij familie zodat zij deze mensen kunnen verzorgen. DOE! 
vindt dit een goede ontwikkeling, die past bij deze tijd. 

 Heel voorzichtig met plattelandswoningen. Alhoewel de naam ‘plattelandswoning’ anders 
doet vermoeden, zijn deze woningen minder idyllisch als het klinkt. Het betreft namelijk een 
woning met minder rechten en meer risico’s die los van een bedrijf op hetzelfde terrein als 
de stallen kan worden verkocht aan een andere eigenaar dan die van de stallen. Juist in 
Deurne hebben we de afgelopen jaren gemerkt wat het kan betekenen als burgers naast 
agrarische bedrijvigheid gaat zitten. In meerdere gevallen in ons buitengebied leidt dit tot 
problemen. DOE! vindt daarom dat we erg op moeten letten met het toestaan hiervan. 

 Meer ruimte voor vrijetijdseconomie in het buitengebied. De notitie biedt een handreiking 
voor verruiming en versoepeling in de economische ontwikkeling van het buitengebied voor 
vestiging en uitbreiding van bestaande en nieuwe toeristisch-recreatieve bedrijven. DOE! ziet 
hier veel kansen voor in ons buitengebied.  

 Deurne start aparte inzameling van PMD-afval: goed voor portemonnee en milieu. DOE!-

Wethouder Nicole Lemlijn heeft aangekondigd 

dat vanaf 1 januari 2016 Deurne start met aparte 

PMD-inzameling: Plastic verpakkingen, Metalen 

verpakkingen en Drankenkartons. Kortweg houdt 

dit het volgende in. Naast plastic verpakkingen, 

mogen ook metalen verpakkingen en 

drankenkartons in één zak. Dit is beter voor onze 

portemonnee en het milieu. Deze zakken worden net zoals de inwoners gewend zijn ook om 

de twee weken gratis opgehaald.  

 Nieuwe invulling boerenbondterrein. DOE! heeft ingestemd met het bestemmingsplan die 

een herontwikkeling van het boerenbondterrein mogelijk maken. Het terrein kan namelijk 

wel een kwaliteitsimpuls gebruiken. Met een nieuw hoofdkantoor voor Voergroep Zuid en 

nieuwe winkels is dit mogelijk. Wel hebben we onze zorgen geuit de aanlevering van 

goederen via de Haspelweg en over de extra vierkante meters winkeloppervlak die 

gerealiseerd kunnen worden. Dit was overigens in het vorige bestemmingsplan al mogelijk 

gemaakt. 

 Vaststelling subregionale detailhandelsvisie. Deurne leeft niet op een eiland en de leegstand 

in het winkelaanbod raakt ook Deurne. Zeker ook omdat we net voor de crisis een flinke 

uitbreiding van ons winkelcentrum hebben gehad met de Wolfsberg. Alhoewel DOE! dit 

indertijd voorzag en tegen de grootsheid van deze ontwikkeling stemde, moeten we 

constateren dat we dit niet meer kunnen veranderen. Door het opstellen van een 

subregionale detailhandelsvisie stemmen we beter af met onze buurgemeenten. 

 Vaststelling Woonvisie Deurne. DOE! heeft ingestemd met de nieuwe woonvisie die zorgt 

voor meer ruimte voor initiatieven van inwoners zoals aan de Stijn Streuvellaan in Deurne. 

Het hele woningbouwprogramma is niet meer in beton gegoten. Aandacht moet er volgens 

ons wel zijn voor duurzaamheid en de mogelijkheden om interessante (her)ontwikkelingen 

mogelijk te maken zoals de huishoudschool. 

 Onderzoek naar combinatie geluidwering woning langs spoor met duurzame renovatie. DOE! 

zet zich in op het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. We zien kansen om dit 

te stimuleren door handig gebruik te maken van het project ‘stiller spoor voor Deurne’. Met 

dit project worden naast het realiseren van schermen en raildempers ook geluidwerende 



 

 

maatregelen aan woningen uitgevoerd. We vragen in de motie aan de gemeente om te 

onderzoeken of we een win-win situatie kunnen creëren door de woningen direct te 

renoveren naar Nul-op-de-Meter. 

 Geld vrij gemaakt voor onderhoud bruggen. Het onderhoud van bruggen is belangrijk. DOE! 

hamert al jaren om naast de realisatie ook direct rekening te houden met het onderhoud. Dit 

is inmiddels gemeengoed aan het worden. Ook voor de bruggen waar een 

onderhoudsstrategie voor is opgesteld. 

 Pad vrij gemaakt voor duurzame straatverlichting. Deurne telt zo’n 8.700 lantaarnpalen. 

Deze veelal verouderde verlichting kosten veel geld voor onderhoud, zijn niet duurzaam en 

kosten veel energie. In 2015 heeft de raad ingestemd met een plan om geleidelijk over te 

gaan naar duurzame straatverlichting. We hebben wel aandacht gevraagd om in parken et 

cetera te zorgen voor voldoende verlichting voor de veiligheid. 

 Minder regels welstandsbeleid. DOE! is altijd voorstander voor het verlagen van de regeldruk, 

zo ook bij welstand. Verder zijn heldere kaders een groot goed. Bij welstandsbeleid laat dit 

vaak nog te wensen over doordat er veel wordt gesproken in vakjargon en vaag taalgebruik. 

Anderzijds is welstand wel nodig op bepaalde plekken, niet overal. Daar moet het goed zijn. 

 Amendement beheersverordening Zeilberg. Bij de vaststelling van de beheersverordening 

Zeilberg hebben we een amendement ondersteund. Strekking van het amendement is dat 

iedereen binnen de beheersverordening gelijk wordt behandeld en dus dat de huidige 

bestemmingen worden gehandhaafd. In het voorstel dat voorlag was namelijk één 

uitzondering opgenomen terwijl dit niet past bij het instrument beheersverordening. 

 Sluiten van overeenkomst met Bergopwaarts stimuleert dynamiek woningmarkt. De 

afgelopen jaren heeft de woningmarkt in Deurne veel last gehad van de crisis. Met het 

sluiten van deze overeenkomst wil de gemeente de dynamiek op de woningmarkt in Deurne 

weer terug krijgen. De afspraken die nog stonden waren niet (meer) realiseerbaar en/of 

gewenst. DOE! vindt dit een verstandig besluit. Inmiddels is Bergopwaarts weer volop gestart 

met het ontwikkelen van nieuwe plannen, zoals op de locatie Europastraat en de Kruisstraat. 

In 2016 gaan we dat zeker merken. 

 Eindelijk gestart in Spoorzone Deurne. 

We hebben er lang op moeten 

wachten maar in 2015 is eindelijk 

gestart met de bouw van woningen in 

de Spoorzone. De eerste 22 woningen 

zijn bijna klaar en het stationsplein 

heeft een nieuwe en frisse uitstraling.  

 Doorstart Cultuurcentrum op Deurnese schaal. In 2015 is er invulling gegeven aan het eerder 

Cultuurcentrum Martien van Doorne dat in 2014 failliet ging. Het cultuurcentrum is een 

gegeven waar een stichtingsbestuur zijn schouders onder wil zetten. Daarbij kiezen ze voor 

een andere lijn dan voorheen. Het cultuurcentrum wordt een huiskamer ‘voor en door 

Deurnenaren’.  

 Werk maken van maatschappelijk vastgoed. Gemeenschapshuizen zijn erg belangrijk voor 

het sociale leven in de dorpen en wijken. Het is belangrijk dat zij qua maat en schaal 

aansluiten bij de behoefte. Zowel de extra zorgtaken vanuit de WMO, eventuele leegstaande 

gebouwen, de inzet van vrijwilligers c.q. het draagvlak uit het dorp of wijk, alsook de 

betaalbaarheid, maken dat zorgvuldig naar de behoefte moet worden gekeken. Helaas 



 

 

hebben we in 2015 moeten constateren dat de gemeente hier nog niet vol mee aan de slag is 

gegaan. Ons signaal is duidelijk en de wethouder gaat hiermee aan de slag.  

 Passende zwemvoorziening voor gemeente Deurne. De zwemvoorziening heeft een 

toegevoegde waarde voor zowel recreatie als gezondheid. Het aflopende contract met de 

huidige ondernemer maakt dat de toekomst van zwembad de Wiemel na 2018 onzeker is. 

DOE! wil graag inzetten op het behoud van een zwemvoorziening in de gemeente. Mede op 

initiatief van DOE! is vooruitlopend hierop een start gemaakt met het opstellen van een plan 

van aanpak. In 2016 verwachten we de resultaten van dit onderzoek. 

 Cultuurbeleid, weer een beetje adem. Deurne heeft de afgelopen jaren zwaar moeten 

bezuinigingen, ook op dit terrein. Fijn dat de economie wat aantrekt en ons de mogelijkheid 

biedt iets meer aan cultuur te kunnen besteden.  De raad heeft in 2015 incidenteel extra 

subsidie aan museum de Wieger en voor de huur van Musicas ter beschikking gesteld. Er is 

tevens een  raadsopdracht geformuleerd om mogelijkheden te onderzoeken hoe de 50.000 

euro die de raad ter beschikking heeft gesteld voor  cultuur goed evenwichtig besteed kan 

worden. Deze 50.000 euro is het bedrag wat in mindering is gebracht op de jaarlijkse subsidie 

van het cultuurcentrum. DOE! hecht veel waarde aan deze notitie wat het kader zal zijn om 

op een verantwoorde manier keuzes te maken in de vele cultuurmogelijkheden die Deurne 

rijk is. Deze notitie wordt voorjaar 2016 verwacht.  
 Weer een bieb op school geopend. Ook in 2015 heeft DOE!-wethouder Nicole Lemlijn de 

‘bibliotheek op school’ (BOS) geopend in D’n Bogerd in de Sint Jozefparochie. Er zijn er al 

meerdere gerealiseerd en komende periode wordt deze ook bij andere scholen uitgerold. D’n 

Bogerd is erg blij met de BOS. Het blijkt nu al dat meer kinderen boeken lenen en thuis gaan 

lezen.  

De afgelopen jaren hebben de bibliotheken in 

Nederland te maken gehad met bezuinigingen, 

zo ook in Deurne. De centrale bibliotheek blijft 

echter in afgeslankte vorm bestaan én op 

basisscholen wordt een BOS ingericht. Een van 

de doelen van de gemeente is het om de jeugd 

beter te bedienen bij het aanbod van boeken. 

Ondanks of liever gezegd dankzij de 

bezuinigingen is de bibliotheek voor je jeugd nog 

dichterbij dan vroeger.   

 Raadvragen DOE! aanleiding voor nadere inspectie rattenoverlast in Koolhof. DOE! heeft in 

de zomer van 2015, naar aanleiding van klachten raadsvragen gesteld over de rattenoverlast 

in de Koolhof. De gemeente Deurne heeft vervolgens een extra inspectie uitgevoerd en 

inwoners geïnformeerd over wat ze kunnen doen op het eigen terrein om de rattenoverlast 

te beperken. 

  



 

 

 

B. DOE! in 2015 

In 2015 zijn er enkele wisselingen geweest in het bestuur en de fractie van DOE!. Om te beginnen is 

Elke Coppus-Verhees burgercommissielid geworden en daarom uit het bestuur getreden. Verder is 

Rini Claassen gestopt met zijn bestuursfunctie en als opvolger is Hans 

van Dijk benoemd tot lid en op 5 juli tijdens een ledenbijeenkomst 

benoemd tot voorzitter. 

 

Naast Elke heeft de fractie ook versterking gekregen van Bram van 

Neerven. Ten slotte is aan het eind van 2015 raadslid Lucie Martijn 

opgevolgd door Ton Schreurs. Lucie is gestopt omdat haar nieuwe 

functie bij de Inspectie voor Gezondheidszorg niet verenigbaar is met 

haar raadslidschap. 

 

Overzicht van de vergaderingen en activiteiten 

Als politieke partij komen we veel samen om te vergaderingen. Vaak bereiden we de voorstellen die 

worden behandeld in raads- en commissievergaderingen voor. Hieronder een globaal overzicht van 

de vergaderingen in 2015. 

 

  

ledenvergadering (13 april en 5 juli) leden, bestuur, fractie en wethouder 

fractievergadering DOE! fractie en leden 

raadsvergadering raadsleden en wethouder 

commissievergadering Wonen & Vastgoed 

meestal twee personen, een raadslid en 

burgercommissielid of twee raadsleden 

commissievergadering Ruimte & Economie 

commissievergadering Samenleving 

commissievergadering Bestuur 

 

Andere formele vergaderingen waarbij we in 2015 aanwezig waren zijn ondermeer het Presidium, de 

Rekencommissie, de Rekeningcommissie en de Hoorcommissie Ruimtelijke Plannen. Daarnaast zijn 

we informeel ook veel samengekomen. Denk aan overleggen ter voorbereiding van de formele 

vergaderingen in een kleiner comité, deelname aan de Deurne Actiedag, deelname aan Deurne 

Wittut en een gezellige DOE!-BBQ. Ook hebben we veel gesprekken gevoerd met inwoners van de 

gemeente om goed op de hoogte zijn van wat er speelt. Denk hierbij aan informatieavonden van het 

urgentieteam, burgerinitiatieven en werkbezoeken. Zie ook de foto’s op de laatste pagina.  

C. Bestuurlijke en financiële paragraaf 

Het doel van onze politieke partij is volksvertegenwoordiging in de gemeenteraad van de gemeente 

Deurne. Dit conform onze statuten. We vergaderingen minimaal eens per maand aan de hand van 

voorstellen die het college van Burgemeester en Wethouders aan ons voorleggen waarbij we als 

uitgangspunt ons partijprogramma hanteren. Iedere vier jaar stellen we een nieuw partijprogramma 

op. Onze standpunten verwoorden we in de raads- en commissievergaderingen. 

  



 

 

In 2015 bestond ons bestuur uit: 

 Rini Claassen, voorzitter tot juli 2015 

 Hans van Dijk, voorzitter vanaf juli 2015 

 Ton Aarts, penningmeester 

 Rob Zimmerman, secretaris 

 Marian van Dijk, bestuurslid 

 

Vanuit onze partij krijgt daar niemand in het bestuur een beloning voor. Het bestuur heeft zich voor 

de komende jaren ten doel gesteld het ledenbestand op peil te houden, een goede communicatie te 

onderhouden met de achterban en regelmatig de fractievergaderingen bij te wonen. Eind 2016 

wordt een begin gemaakt met de planning voor de gemeenteraadsverkiezing van maart 2018. 

 

Raadsleden en burgercommissieleden krijgen een wettelijk bepaalde vergoeding van de gemeente. 

Leden betalen een bijdrage en wethouder(s) en raadsleden geven een gift waaruit voornamelijk 

promotieactiviteiten worden betaald. 

 

Hieronder treft u onze financiële gegevens. 

 

 

 

BALANS 31-12-2011 
 

31-12-2012 
 

31-12-2013 
 

31-12-2014  31-12-2015 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

 
€  € 

Activa 
       

  

Liquide middelen 18.370 
 

14.336 
 

42.587 
 

15.537  17.296 

 
18.370 

 
14.336 

 
42.587 

 
15.537  17.296 

        
  

Passiva 
       

  

Eigen vermogen* 15.370 
 

14.336 
 

42.587 
 

15.537  17.296 

Schulden 3.000 
 

0 
 

0 
 

0  0 

 
18.370 

 
14.336 

 
42.587 

 
15.537  17.296 

        
  

* Toelichting eigen vermogen: 
       

  

Vermogen begin boekjaar 5.020 
 

15.370 
 

14.336 
 

42.587  15.537 

Resultaat boekjaar 10.350 
 

-1.034 
 

28.251 
 

-27.050  1.759 

Vermogen einde boekjaar 15.370 
 

14.336 
 

42.587 
 

15.537  17.296 

        
  

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014  2015 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

 
€  € 

Baten 13.821 
 

96 
 

31.036 
 

277  5.168 

Lasten -3.471 
 

-1.130 
 

-2.785 
 

-27.327  -3.409 

Resultaat 10.350 
 

-1.034 
 

28.251 
 

-27.050  1.759 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


