
 

 

JAARVERSLAG POLITIEKE PARTIJ DOE! 2016 
2016 is voor de politiek in Deurne een druk jaar geweest. Voor DOE! kenmerkt dit jaar zich door vele 

veranderingen en mooie resultaten. Zoals u van ons gewend bent, hebben onze raads- en 

burgercommissieleden zich weer hard 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) 

& Marinus Biemans (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 2016 (A). Vervolgens gaan we in op onze partij in 2016 (B) en 

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

  



 

 

A. Politiek in 2016 

Aan de hand van onze vier speerpunten hebben we in 2016 weer veel voor elkaar gekregen. Aan de 

hand van de vier speerpunten leest u hieronder de belangrijkste politieke resultaten.  

 

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 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 2016: 

✓ Verlaging OZB en afvalstoffenheffing. Na een langere periode dat 

verlaging niet mogelijk was, is het afgelopen jaar gelukt om de lasten 

voor de inwoners te verlagen. De financiën van de gemeente zijn weer 

op orde, waardoor er ruimte is om de lasten te verlagen. 

✓ Vernieuwde website. Een unaniem aangenomen DOE!-motie was een van 

de aanleidingen om de website weer helemaal up-to-date te maken. In 

2016 is dit gebeurd samen met inwoners van Deurne zodat hij zo goed 

mogelijk aansluit bij de behoeften van de inwoners.  

✓ De zorg terug in Deurne. De samenwerking op het gebied van zorg is in 

2016 weer dichterbij georganiseerd in een vleugel van het 

gemeentehuis.  

✓ DOE!-motie aangenomen: Betrek Deurnenaren bij begroting. Voor 

DOE! is het een logische volgende stap om inwoners in de 

gemeente Deurne meer inzicht en invloed te geven in de 

gemeentelijke begroting. De DOE!-fractie heeft een motie 

ingebracht waarin we de burgerbegroting in Deurne introduceren. 

Deze motie werd bijna raadsbreed aangenomen. Behalve de VVD 

stemde alle partijen in. In deze motie roepen we op om met een 

voorstel te komen om samen met inwoners (delen van) de 

begroting op te stellen. Hierdoor kunnen Deurnenaren zelf 

meebepalen waar het geld naartoe gaat. Dit is volgens DOE! een 

goede vervolgstap. 
✓ Samenwerking in de omgevingsdienst loont. Eerlijk is eerlijk, de omgevingsdienst (ODZOB) 

was een verplicht huwelijk, maar wel een samenwerking waar wij als partij achterstaan. Het 

is goed om te zien dat de samenwerking op het gebied van vergunningen, toezicht en 

handhaving verder is geprofessionaliseerd. Niet iedere gemeente hoeft alle expertise zelf te 

hebben, de omgevingsdienst kan deze leveren.  

Bron: ED, 18 januari 2017 

http://deurnedoe.nl/wp-content/uploads/2016/06/burgerbegroting.jpg


 

 

✓ Meerjarig sluitende begroting. Het is slechts enkele jaren geleden dat een meerjarige 

sluitende begroting geen vanzelfsprekendheid was in de gemeente Deurne. Daarom blijft dit 

voor ons een mooi resultaat. DOE! heeft altijd aangegeven geen problemen vooruit te willen 

schuiven. Dat maakt dat we snel weer uit de crisis zijn gekomen. We plukken daar nu de 

vruchten van. Een verstandige financiële huishouding is en blijft daarbij nodig. 

✓ Goede beoordeling voor belastingsamenwerking Oost Brabant. Na flinke opstartproblemen 

loopt de Belastingsamenwerking beter en zijn de inwoners van Deurne inmiddels gewend 

aan één aanslag voor de belastingen. De waarderingskamer geeft de belastingsamenwerking 

voor het afgelopen jaar de hoogst mogelijke waardering. Samenwerking loont dus. 

✓ Toekomst Deurne (regionale samenwerking). Als centrumgemeente van het platteland 

vinden we samenwerking waar het loont zeker het verkennen waard. 

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 2016: 

✓ Knoflookpad geopend. Een wens die we in 

Deurne al lang hadden is halverwege 2016 

ingelost met de opening van het Knoflookpad. 

Deze weg draagt bij aan het ontlasten van het 

centrum van Deurne. Daarbij zijn we er volgens 

ons nog niet. Een belangrijke bottleneck is de 

spoortunnel. Gelukkig is daar in 2016 ook meer 

duidelijkheid over gekomen. In samenhang met de komst van de tunnel gaat het college 

kijken naar het verhogen van de snelheid naar 70 kilometer per uur. 

✓ De Tunnel komt er. In 2014 heeft DOE! een motie ingediend waarin we het college hebben 

opgeroepen om een tunnel te realiseren. Na jaren van onduidelijkheid hebben we samen 

met de meerderheid van de raad ingestemd met de financiën om een tunnel te realiseren 

aan de Binderendreef. Deurne was een van gemeenten die nog geen enkele tunnel had 

onder de drukke ‘Brabantroute’. Dit werkt in ons nadeel voor zowel de economie, maar ook 

voor hulpdiensten. Doordat we tijdens de crisis doortastend zijn geweest in het oplossen van 

de problemen, zijn er middelen om een tunnel te realiseren. Daarbij worden we overigens 

ook goed gesteund door de provincie en het rijk. De uitwerking vindt het komende jaar 

plaats. We kunnen niet wachten!  

✓ Brainport maakt het in de Peel én stimuleren van de 

Deurnese economie. In 2016 is de regionale economische 

visie ‘Brainport maakt het in de Peel’ opgesteld. Daarin 

wordt een focus aangebracht in kansrijke vormen van 

bedrijvigheid. DOE!-wethouder Marinus Biemans draagt 

dit ook uit en is in 2016 gestart met het stimuleren van 

de Deurnese economie; het economisch actieplan is in 

Bedrijfsbezoek Impreglon 



 

 

voorbereiding. 
✓ Actieve aanpak bedrijventerreinen. In 2016 is het bedrijventerreinenbeleid vastgesteld met 

onder andere een lagere grondprijs voor Willige Laagt. De afgelopen jaren is er op de 
Deurnese veel geherstructureerd, zoals Knapen Trailers op het voormalige Philipsterrein en 
op dit moment de sanering van het voormalige Ter Strake terrein (hoek Binderendreef en 
Industrieweg). 

✓ Stimuleren plattelandseconomie. De afgelopen en ook de komende jaren zullen we ons in 
moeten blijven zetten in het stimuleren van de plattelandseconomie. De veranderingen zijn 
steeds meer zichtbaar. Met de beleidslijn ‘Ruimte voor Dynamiek’ stimuleert de gemeente 
Deurne dit. Mits de omgeving dit toelaat, is er ruimte voor andere ontwikkelingen: wonen, 
wonen met een klein ambachtelijk bedrijf of andere buitengebied gebonden activiteiten. 
Andere ontwikkelingen die DOE! wil stimuleren in het buitengebied is duurzame veehouderij 
en toerisme en recreatie. We zien mogelijkheden en ruimte voor nieuwe vormen van 
energievoorziening. Voorbeelden waar we het afgelopen jaar aan mee hebben gewerkt 

o ‘Koe en meer’ in Neerkant; door een verandering van het bouwvlak kan een extra 
stal worden gebouwd voor de verduurzaming van de bedrijfsvoering; 

o Garst 6/8 in Liessel; splitsing van karakteristieke boerderij in twee woningen; 
o Kinderdagverblijf ’t Boerderijke; een varkensbedrijf wordt een kinderdagverblijf; 
o Vlierdenseweg 106: splitsing van karakteristieke boerderij in twee woningen; 
o Belgerenseweg 4 en 6: realisatie van Ruimte-voor-Ruimte-woningen. 

✓ Samen Deurne Centrum Verbeteren. In 2016 zijn er veel stappen gezet om samen met 
winkeliers, vastgoedeigenaren, horeca, Ondernemingsvereniging Deurne en de VVV een 
gezamenlijke visie en actieplan op te stellen. Het is wethouder Biemans gelukt de partijen te 
binden en samen zich in te zetten voor het verbeteren van Deurne Centrum. De komende 
jaren wordt op een vernieuwende manier hier verder aan gewerkt. Jaarlijks wordt er een 
pakket aan maatregelen uitgewerkt om de gestelde doelen te bereiken. 

✓ Vroege vogels parkeren gratis. Onderdeel van de plannen voor het centrum is het afschaffen 
van het betaald parkeren tot 13.00. Dit is een grote wens van de ondernemers, die in 
vervulling is gegaan. Daarbij heeft DOE! steeds aangegeven dat het een totaalpakket aan 
activiteiten moet zijn. Met alleen het (deels) afschaffen van het betaald parkeren, kom je er 
niet. 

3 IEDEREEN MOET KUNNEN MEEDOEN AAN DE SAMENLEVING 

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 2016 zijn de drie grote transities gestart op het gebied van arbeidsparticipatie, jeugdzorg en WMO 

(Wet Maatschappelijke Ondersteuning). 

 

Uitgelicht in 2016: 

✓ Invulling geven aan de drie grote zorgtransities. Op 1 januari 2015 zijn drie grote transities 

van de Rijksoverheid naar de gemeente Deurne gerealiseerd. Medio 2016 werd duidelijk dat 

het samenwerkingsverband Peel 6.1 niet zo solide was als aanvankelijk beoogd. De Peel 6.1. 

samenwerking is dan ook per 1 januari 2017 gestopt, omdat Helmond uit de 

Gemeenschappelijke Regeling (GMR) stapte. DOE! is nauw betrokken geweest bij de 

overgangsfase van Peel 6.1 naar het nieuwe samenwerkingsverband ‘PEEL Gemeenten’. In 



 

 

dit samenwerkingsverband nemen Asten, Someren, Deurne, Gemert-Bakel en Laarbeek deel. 

DOE! blijft waakzaam bij alle veranderingen die plaatsvinden binnen de drie transitie 

gebieden. Wij hebben in 2016 per transitie de regelingen beoordeeld en aangegeven of deze 

in het samenwerkingsverband thuis hoorden, of dat Deurne deze zelf kan verzorgen. Wij zijn 

van mening dat wat dichtbij de burgers kan, daar zeker moet blijven. DOE! heeft daarom het 

belang van één Zorgloket in Deurne als aanspreekpunt voor burgers bepleit. Per 1 januari 

2017 is het Zorgloket gerealiseerd. De verdere uitvoering van de transities verloopt volgens 

planning en dat is het resultaat van samenwerking. Ook in 2016 is DOE! ieder kwartaal 

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. 

Verder hebben wij de regeling ondersteunt om te komen tot extra huishoudelijke hulp.  

✓ Zoals verwacht viel de organisatie van de Jeugdzorg duurder uit. De WMO daarentegen is 

ruim binnen het budget gebleven. Wij blijven echter alert op de transities en de effecten 

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

Wij vinden dat toegankelijkheid, goede informatievoorzieningen en communicatie en het 

leveren van maatwerk van essentieel belang zijn. Investeren in preventieve maatregelen en 

een tijdige herkenning en efficiënt oppakken van problemen vindt DOE! zeer belangrijke 

uitgangspunten binnen alle drie de transitiegebieden. Bejegening van de cliënten moet vanaf 

het begin van het begeleidingstraject op een gelijkwaardige basis gebeuren. Communicatie is 

essentieel.  

✓ 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 2016 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. In 2016 hebben 

wij in het kader van BMS de volgende Raadsvragen gesteld: 

- Onbenutte toeslagen 

- Wijziging uitbetalingsdatum Bijstandsuitkeringen Senzer 

- Positief saldo sociaal domein 

- Informatievoorziening sociaal domein 

✓ 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. De bedragen die uitgegeven gaan worden voor PGB en Zorg in Natura 

zijn moeilijk in te schatten. Daarom heeft dit extra aandacht in de begrotingsbewaking. N.a.v. 



 

 

de procesmonitor en dashboard sociaal domein volgt DOE! de procedures/processen van 

herindicatie binnen de jeugdhulpverlening.  

✓ 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 die huishoudelijke hulp ontvangen. Deze vergadering heeft plaatsgevonden en gaf 

veel bruikbare informatie. DOE! is voor het leveren van maatwerk en daarmee voor het 

realiseren/door ontwikkelen van een categorie HO-extra (Huishoudelijke Ondersteuning). 

In het kader van de keukentafelgesprekken blijft DOE! kritisch de vinger aan de pols houden. 

Achterstanden en problemen bij aanvragen en herindicatie  HH-ondersteuning  hebben we 

onder de aandacht gebracht.  

✓ Maatwerk bij cliëntondersteuning. Voor de cliëntondersteuning realiseren we ons dat Deurne 

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

voorstander van samenwerken met de welzijnsorganisaties LEV groep en MEE, maar willen 

wel dat ondersteuning maatwerk blijft tegen aanvaardbare kosten. De door de LEV groep 

gemaakte wijkscans dienen als basis voor wijkgericht werken. 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 partij vragen wij ook 

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

een groot deel voorkomen dat burgers (meer) hulp nodig hebben. 

Kritisch op organisatiekosten bij werkbedrijf Senzer. Werkplein Regio Helmond, het 

Werkgeversplein Regio Helmond en de Atlantgroep is per 1 oktober 2016 samengevoegd tot 

Werkbedrijf Senzer. Senzer voert de Participatiewet uit voor de Peelgemeenten. 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. 

Lokale activiteiten zoals Deurne werkt, Grip op schuld etc. vinden wij zeer goede initiatieven. 

Aandacht voor beschut werk.  

✓ 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. 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 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 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. Uitgangspunt bij Senzer (uitvoerder 

van de tegenprestatie) is dat bij de tegenprestatie de persoonlijke ontwikkeling van de 

uitkeringsgerechtigde voorop moet worden gesteld. Dit uitgangspunt onderschrijft DOE! en 

zal hier nauwlettend op toe zien.  

 



 

 

✓ Peuterspeelzaalwerk. Peuterspeelzalen zijn voor DOE! een belangrijke voorziening in de 

Deurnese  gemeenschap. In 2011 heeft de gemeenteraad besloten de subsidie voor het PSZ 

werk helemaal af te bouwen. Dit besluit is een aantal keer uitgesteld. 

Afgelopen jaar heeft het proces van de harmonisatie van de PSZ en kinderopvang steeds 

concretere vormen aangenomen. Uiteindelijk is er beleid tot stand gekomen, dat per 1 

januari is in gegaan, en dat DOE! onderschrijft. Er ligt nu een betaalbare regeling voor 

iedereen die gebruik wil maken van het PSZ werk. Binnen dit nieuwe beleid is rekening 

gehouden  met de beschikbare financiële middelen en de geldende beleidskaders en- 

doelstellingen.    

✓ Een AZC is er niet gekomen. In juni 2016 stonden we als partij voor een duivels dilemma 

gesteld rondom de komst van een AZC. Moreel voelen we ons als politieke partij verplicht om 

de vluchtelingen uit gebieden met oorlog op te vangen. Door de verhitte en verharde 

discussie over de opvang van vluchtelingen adviseerde politie, COA en de burgemeester ons 

echter om een zeer korte procedure tussen bekendmaking en vaststelling te doorlopen. Doel 

hiervan was voorkomen dat relschoppers van buiten Deurne de kans kregen om nog meer 

onrust te veroorzaken. Naast dit verzoek was ook de geschiktheid van het missiehuis 

(Wilibrordhaeghe) voor de opvang van groepen een belangrijke reden om (vorige maand) in 

te stemmen. Er was op korte termijn maar één gebouw in de gemeente Deurne echt geschikt 

voor opvang en dat was het missiehuis.  

Een maand later is echter duidelijk geworden dat het COA de komst van een AZC in Deurne 

wil uitstellen vanwege een afnemende toestroom van vluchtelingen. DOE! vond dit echter te 

veel gevraagd van de omwonenden om nog eens minstens 2 maanden in onzekerheid te 

zitten hierover. Wij van DOE! voelen ons dan ook geschoffeerd door het COA. Eerst nemen 

we geforceerd een besluit, dat zeer begrijpelijk tot veel onrust en ongenoegen heeft geleid 

onder omwonenden. Vervolgens geeft het COA aan dat het mogelijk niet doorgaat en de 

definitieve keuze willen uitstellen. De maat was voor DOE! vol. Verder onnodige onrust 

veroorzaken willen we voorkomen. We hebben ons dan ook ingezet op het intrekken van het 

besluit voor de vestiging van het AZC. 
 

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 2016: 

✓ Op weg naar duurzame landbouw in Deurne. Landbouw blijft in Deurne een beladen thema. 
DOE! is van mening dat we het juist daarom moeten bespreken. Helaas lijkt het erop dat het 
politieke debat met name gaat om het profileren en niet het daadwerkelijk op zoek gaan 
naar oplossingen. DOE! zal zich echter blijvend inzetten naar het zoeken van oplossingen 
zodat we enerzijds helder zijn over kaders ten aanzien van milieu, duurzaamheid, gezondheid 
en woon- en leefklimaat én anderzijds dat agrariërs ook echt de ruimte krijgen om te 
ondernemen. 



 

 

✓ Gezondheid en veehouderij. In de zomer van 2016 zijn er meerdere onderzoeken 
gepresenteerd die een link leggen tussen gezondheid en veehouderij. DOE! vindt het 
verstandig dat het college heeft ingestemd met een toetsingskader bij vergunningaanvragen 
die mogelijk risicovol zijn. Ondanks het ontbreken van een wettelijk kader laat het college 
zien dit zorgvuldig aan te pakken. 

✓ Meer ruimte voor andere bedrijvigheid in het buitengebied. Met de keuzes die zijn gemaakt 
rondom ‘Ruimte voor Dynamiek’ wil de gemeente Deurne een bijdrage leveren aan het de 
dynamiek in het buitengebied. DOE! vindt dit een goede ontwikkeling en vraagt om goed in 
de gaten te houden of ook het gewenste effect wordt behaald. 

✓ Start inzameling van PMD-afval: goed voor portemonnee en milieu. Vanaf 1 januari 2016 

Deurne start met aparte PMD-inzameling: Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en 

Drankenkartons.  Dit is beter voor onze portemonnee en het milieu. 

✓ Inzamelen oud papier blijft bij vrijwilligers. 

2012 heeft de gemeenteraad besloten dat 

oud papierverenigingen nog 4 jaar oud papier 

in kunnen zamelen. Dit zou betekenen dat 

vanaf 1 januari 2017 het papier ingezameld 

zou worden hulp van verenigingen. De DOE!-

wethouder heeft echter, samen met de oud-

papier verenigingen gezocht naar 

mogelijkheden om dit bij verenigingen te 

laten. En dat is gelukt! Het resultaat is dat 

de inzameling in handen te geven van de 

verenigingen. Dit is financieel interessant voor verenigingen en de gemeente. 

✓ Motie Zonnepanelen. DOE! heeft ingestemd met een motie om de mogelijkheden te 

onderzoeken naar het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed en initiatieven 

op dit vlak van ondernemers en inwoners te stimuleren. We verwachten in het loop van 2017 

de resultaten. 
✓ Meer aandacht voor duurzaamheid. In de begroting is aangekondigd dat de gemeente van 

Deurne meer aandacht gaat besteden aan duurzaamheid. In 2017 komen ze met concrete 
voorstellen om met het thema duurzaamheid aan de slag te gaan. 

✓ Herontwikkeling van de voormalige huishoudschool. DOE! pleit er al lang voor dat we het 

centrum van Deurne levendig en aantrekkelijk willen houden. Dit doe je onder meer door 

aantrekkelijke woonmilieus te realiseren en niet altijd voor de gemakkelijkste en 

goedkoopste standaardoplossing te gaan. De voormalige huishoudschool is zo’n 

karakteristiek pand dat zich leent voor een nieuw, uniek en aantrekkelijk woonmilieu. Het 

goedkoopste zou zijn om het pand te slopen en nieuwbouw te realiseren. Wij van DOE! zijn 

echter van mening dat de transformatie van de voormalige huishoudschool juist een kans is 

die niet meer terug komt. Met de keuze om dit pand te herontwikkelen behouden we een 

karakteristiek pand dat bij Deurne hoort en het dorp ook karakter geeft. Daarnaast creëren 

we hiermee een bijzonder woonmilieu, lofts in een voormalig schoollokaal. Dit trekt jongeren 

aan! Daarnaast biedt het achterterrein ruimte voor de bouw van zorgwoningen, waar ook 

ruime vraag voor is. Ondanks de extra kosten die het op de korte termijn met zich meebrengt 

wegen de voordelen op de langere termijn zwaarder: een aantrekkelijk nieuw woongebied in 

het centrum van Deurne! 
✓ Groen licht voor sociale woningbouw Europastraat. Na jaren van crisis met weinig 

nieuwbouw zien we eindelijk dat er weer wordt gebouwd in Deurne. Met de vaststelling het 

DOE!-wethouder Biemans helpt een handje mee bij het inzamelen 

van oud papier 



 

 

bestemmingsplan Europastraat afgelopen jaar is de weg vrij om circa 90 sociale 

huurwoningen te bouwen. Dit sluit aan bij de woonbehoefte én zorgt voor werkgelegenheid.  

✓ Er komt een visie voor de centrumring. Toch was er vanuit onze partij niet alleen lof voor het 

plan Europastraat. Omdat er meerdere ontwikkelingen komen in de ring rondom het 

centrum, hebben we wederom gepleit voor een visie om de ring. De wethouder heeft dit 

toegezegd en in 2017 verwachten we hier de resultaten van. Wij vinden het belangrijk dat er 

meer eenheid in de centrumring van Deurne komt. De gebouwen die we nu toevoegen 

vormen de komende decennia de entree van ons dorp. Wat ons betreft dus niet meer dan 

logisch om hier aandacht voor te vragen. 

✓ Woningen Liessel (Hoofdstraat 93/95). Ook in het kerkdorp is er weer een inbreidingslocatie. 

DOE! is hier enthousiast over. Om een dorp levendig te houden zijn dit soort (inbreidings)-

ontwikkelingen erg goed. 

✓ Welstand te vrijblijvend. 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. 

DOE! heeft niet in kunnen stemmen met het voorstel  zoals het er nu ligt. 

✓ Spoorzone Deurne krijgt echt vorm. Afgelopen jaar is het nieuwe elan van de spoorzone 

daadwerkelijk zichtbaar geworden. We kunnen nu eindelijk, na flinke voorbereiding – met 

name onder leiding van wethouder Nicole Lemlijn – de vruchten gaan plukken. 

✓ Cultuurcentrum begint te bruisen, maar heeft nog een weg af te leggen. Het cultuurcentrum 

is stukje bij beetje op weg om haar rol, ‘voor en door Deurnenaren’ verder vorm te geven. 

Helaas werd het bestuur van de zomer opgeschrikt van vermeende malversaties door de 

voorzitter. Na zijn vertrek zien we dat de gemeente heeft besloten om de hulp in te roepen 

van De Ruchte om het prille succes verder door te zetten. Dit lijkt zijn vruchten af te werpen. 

DOE! heeft indertijd tegen de bouw gestemd, omdat het niet bij Deurne past. Nu het er 

echter staat, vindt DOE! dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen. 

✓ Opening bibliotheek in het cultuurcentrum. In ons verkiezingsprogramma 2014-2018 hebben 

we reeds aangekondigd te zijn voor het behoud van een kleine centrale bibliotheek. Met de 

verhuizing van de bibliotheek naar het cultuurcentrum hebben we daar invulling aan kunnen 

geven. Daarbij is ook de ‘drempel’ van het cultuurcentrum verder verlaagd. 

✓ 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. Afgelopen periode zijn hierin keuzes gemaakt. DOE! wil dit op de 

politieke agenda houden. Maatschappelijk vastgoed is een middel en moet geen doel 

worden. 

✓ Passende zwemvoorziening voor gemeente Deurne. DOE! heeft ingestemd met een voorstel 

om de Wiemel als zwemvoorziening voor de gemeente Deurne te behouden.  

✓ 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. In 2016 is het cultuurbeleid ‘Het verhaal van 

Deurne’ vastgesteld om culturele initiatieven te stimuleren. Daarnaast zien we de impact van 

het Toon Kortoomsjaar en ‘Deurne palet van de Peel’ waarin vele organisaties en 

ondernemers een goeie bijdrage hebben geleverd aan het vrije tijdseconomie waarbij cultuur 

een belangrijke drager is. 
  



 

 

 

B. DOE! in 2016 

In 2016 zijn er enkele wisselingen geweest in het bestuur en de fractie van DOE!. Om te beginnen zijn 

Peter van der Horst en Dirk van der Kant toegetreden tot het bestuur. Peter komt in de plaats van 

Rob Zimmerman als secretaris. Peter was tussen 2006 en 2014 raadslid van onze partij. Rob 

Zimmerman is geruime tijd bestuurslid geweest en burgercommissielid. Rob verzette veel werk 

rondom de verkiezingen en het beheer van de website. Dirk vervangt Ton Aarts die meerdere jaren 

de penningmeester van onze partij is geweest. 

 

In 2016 is wethouder Nicole Lemlijn – na 10 jaar – 

gestopt als wethouder van de partij. Marinus 

Biemans is haar opgevolgd. Het ontslag en de 

beëdiging hebben 19 juli 2016 plaatsgevonden. 

Marinus was sinds 2010 raadslid. Zijn plek is 

ingenomen door Bram van Neerven. Hij is met zijn 

21 jaar het jongste raadslid van de Deurnese 

gemeenteraad. Bram is na zijn maatschappelijke 

stage betrokken gebleven bij de partij en is 2015 

burgercommissielid. 

 

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 2016. 

 

  

ledenvergadering 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 onder meer het Presidium, de 

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

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

formele vergaderingen in een kleiner comité en een informatieavond over het aanpakken van het 

centrum van Deurne. 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, omwonenden van het 

toekomstige AZC en werkbezoeken. 

  



 

 

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 2016 bestond ons bestuur uit: 

• Hans van Dijk, voorzitter 

• Ton Aarts, penningmeester (tot 11-4-2016) 

• Rob Zimmerman, secretaris (tot 11-4-2016) 

• Marian van Dijk, bestuurslid 

• Peter van der Horst, secretaris (vanaf 11-4-2016) 

• Dirk van der Kant, penningmeester (vanaf 11-4-2016) 

 

Het bestuur is in 2016 3 keer bij elkaar gekomen om de voortgang te bespreken en dagelijkse zaken 

te regelen. Met enige regelmaat hebben bestuursleden fractievergaderingen bijgewoond om kennis 

te nemen de politieke zaken. Eind 2016 telde DOE! 80 geregistreerde leden/sympathisanten. 

Punt van zorg was de ICT en wisseling van een nieuwe websitebeheerder moet gaan leiden tot beter 

invullen van site en mailverkeer. Punt van aandacht was uiteraard de wisseling van de 

wethouderspost. Op 25-9 tijdens een ledenbijeenkomst is afscheid genomen van Nicole en heeft 

Marinus in het kort uiteengezet wat zijn plannen zijn in de periode tot de nieuwe verkiezingen in 

2018. Bestuurlijk is 2016 een overgangsjaar, terwijl 2017 in het teken zal gaan staan van de op 

handen zijnde raadsverkiezingen. Vanuit onze partij krijgt niemand in het bestuur een beloning voor 

de werkzaamheden.  

 

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 31-12-2012 
 

31-12-2013 
 

31-12-2014 
 

31-12-2015  31-12-2016 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

 
€  € 

Activa 
       

  

Liquide middelen 14.336 
 

42.587 
 

15.537 
 

17.296  16.999 

 
14.336 

 
42.587 

 
15.537 

 
17.296  16.999 

        
  

Passiva 
       

  

Eigen vermogen* 14.336 
 

42.587 
 

15.537 
 

17.296  16.999 

Schulden 0 
 

0 
 

0 
 

0  0 

 
14.336 

 
42.587 

 
15.537 

 
17.296  16.999 

        
  

* Toelichting eigen vermogen: 
       

  

Vermogen begin boekjaar 15.370 
 

14.336 
 

42.587 
 

15.537  17.296 

Resultaat boekjaar -1.034 
 

28.251 
 

-27.050 
 

1.759  -297 

Vermogen einde boekjaar 14.336 
 

42.587 
 

15.537 
 

17.296  16.999 

        
  

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015   

 
€ 

 
€ 

 
€ 

 
€   

Baten 96 
 

31.036 
 

277 
 

5.168  3.926 

Lasten -1.130 
 

-2.785 
 

-27.327 
 

-3.409  -4.223 

Resultaat -1.034 
 

28.251 
 

-27.050 
 

1.759  -297 

 


