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VOORWOORD 

Voor u ligt het jaarverslag van Politieke Partij DOE! over het jaar 2017. 

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. 

In dit verslag delen wij met u informatie over:  

• Onze vereniging; 

• De samenstelling, taken en bezoldiging van ons bestuur; 

• De taken en bezoldiging van onze wethouder; 

• De samenstelling, taken en bezoldiging van onze fractie; 

• De uitgevoerde activiteiten door het bestuur en de fractie; 

• Onze financiële situatie. 

 

Namens het bestuur, wethouder en fractie wensen we u veel leesplezier toe! 

 

Hans van Dijk  bestuursvoorzitter 

Marinus Biemans wethouder 

Michiel Dankers fractievoorzitter 
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ALGEMENE INFORMATIE VERENIGING 

Statutaire naam  Politieke Partij “Democratisch, Open, Eerlijk” (D.O.E.) 

Publiek bekende naam Politieke Partij DOE! 

KVK    17140698 

RSIN    8103.47.003 

Adres    Kloosterstraat 3 

Postcode   5753 GP 

Plaats    Deurne 

Telefoon   0493 316 963 

E-mail    info@deurnedoe.nl 
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BESTUUR 

   

HANS VAN DIJK PETER VAN DER HORST DIRK VAN DER KANT 

Voorzitter Secretaris Penningmeester 

   

   

MARIAN VAN DIJK - 

SCHEPERS   

Bestuurslid   

 

TAKEN 

Het bestuur is benoemd door de Algemene Ledenvergadering. De leden van het bestuur 

zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse niet-politieke zaken.  

BEZOLDIGING 

Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen bezoldiging; zij oefenen hun 

functie geheel op vrijwillige basis uit. 
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WETHOUDER 

 

MARINUS BIEMANS 

 

TAKEN 

De wethouder is onderdeel van het dagelijkse bestuur van de gemeente. Marinus vormt 

samen met de andere twee wethouders (DeurneNU en VVD) en de burgemeester het 

college van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de gemeente Deurne. Het college 

geeft uitvoering aan de besluiten van de gemeenteraad. Omdat er sprake is van een 

dualistisch stelsel neemt het college dus geen politieke besluiten. 

Marinus is gekozen door de gemeenteraad en heeft in zijn portefeuille ruimte, economie 

en kunst en cultuur. Marinus is daarnaast Eerste locoburgemeester van Deurne. 

BEZOLDIGING 

Een wethouder ontvangt voor zijn werkzaamheden een vergoeding conform het 

Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Een deel van zijn vergoeding 

draagt hij af aan de partij. 
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FRACTIE 

   

MICHIEL DANKERS HELMY DE LOUW WIM LUIJTEN 

Fractievoorzitter Raadslid Raadslid 

   

   

TON SCHREURS BRAM VAN NEERVEN ELKE COPPUS - VERHEES 

Raadslid Fractiesecretaris Commissielid 

   

   

MARJAN VRIJNSEN - DE 

CORTE INE VAN BAKEL KOEN VAN KESSEL 

Commissielid Commissielid Commissielid 
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TAKEN 

De fractie vormt het ‘politieke hart’ van onze partij. In de fractie worden de stukken, aan 

de hand waarvan de discussies/debatten die in de raadscommissies en -vergaderingen 

plaatsvinden, besproken. De fractievergaderingen van onze partij zijn openbaar; 

iedereen mag aan deze vergaderingen deelnemen. 

Nadat het standpunt van de partij over een bepaald onderwerp in de fractie is bepaald, 

nemen de leden van de fractie deel aan commissievergaderingen. Deze vergaderingen 

worden gepland door het Presidium en vinden plaats voor elke raadsvergadering. In 

Deurne zijn er vier van zulke commissies: 

• Commissie Wonen en Vastgoed 

• Commissie Ruimte en Economie 

• Commissie Samenleving 

• Commissie Bestuur 

De leden van de fractie wonen de commissies bij waarin de onderwerpen waarin zij zich 

gespecialiseerd hebben besproken worden. 

Na de behandeling in de commissies, worden de onderwerpen in de gemeenteraad 

besproken. De gemeenteraadsleden nemen hierover dan een besluit. In de 

raadsperiode 2014-2018 zijn 5 van de 23 gemeenteraadsleden van Deurne lid van DOE!. 

Samen met de partijen DeurneNU en VVD vormt onze fractie de coalitie. De coalitie 

heeft 14 zetels in de gemeenteraad en heeft daarmee de meerderheid. 

Naast de vergaderingen in de reguliere vergadercyclus die bovenstaand zijn genoemd, 

nemen leden van de fractie ook deel aan vergaderingen en bijeenkomsten van 

ondermeer het Presidium, de Rekeningcommissie, de Rekenkamercommissie, de 

Hoorcommissie Ruimtelijke Plannen, de Werkgeverscommissie en Raadstafel 21. 

BEZOLDIGING 

Raads- en commissieleden ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding 

conform het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Een deel van hun 

vergoeding dragen zij af aan de partij. 
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ACTIVITEITEN 

BESTUUR 

Het bestuur is in 2017 regelmatig bij elkaar gekomen om kennis te nemen van de 

politieke zaken en ter voorbereiding op de komende verkiezingen in 2018. Daarnaast 

hebben we met wisselende samenstelling overleg gepleegd over de opzet van de 

komende campagne. Het leden aantal is ongeveer stabiel gebleven met zo’n 80 

geregistreerde leden/sympathisanten.  

We mogen constateren dat de wisseling van onze bestuurder (Marinus voor Nicole) 

prima is verlopen en we mogen hopen op een goede verkiezingsuitslag. Op 27 

november hebben we dan ook Marinus als onze lijsttrekker gepresenteerd en dit door 

de algemene ledenvergadering unaniem gesteund. Het verheugd ons ook dat 50 

mensen op onze lijst willen staan en daarmee hun vertrouwen uitspreken. Op naar de 

verkiezingen. 

FRACTIE 

BIJEENKOMSTEN 

Onderstaand vindt u een overzicht van de bijeenkomsten die dit jaar hebben 

plaatsgevonden en wie hier aan heeft deelgenomen. 

 

Type Deelname Aantal 

Fractievergadering Raads- en commissieleden 17 

Commissievergadering Raads- en/of commissieleden 8 (per commissie) 

Raadsvergadering Raadsleden 8 

 

Zoals toegelicht onder de sectie taken van het hoofdstuk ‘Fractie’, vinden daarnaast ook 

bijeenkomsten en vergaderingen plaats buiten de reguliere vergadercyclus van de 

gemeenteraad waar leden van de fractie aan deelnemen. 

UITGELICHTE RESULTATEN 

Onderstaand behandelen wij, samengevat per raadscommissie waarin het onderwerp is 

besproken, de successen waar onze partij dit jaar aan heeft meegewerkt.  
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COMMISSIE WONEN EN VASTGOED 

• Aanpak Soemeersingel en Koolweg 

De Soemeersingel en Koolweg in Helenaveen zijn beruchte wegen, vanwege de staat 

van onderhoud waarin zij verkeerden. 

DOE! staat voor goede bereikbaarheid en heeft er daarom mede voor gezorgd dat er 

geld vrijkomt voor de reconstructie van deze wegen; goed voor de bewoners van 

Helenaveen en mensen die naar dit gebied toetrekken om te recreëren. 

• Bomenbeheer- en vervangingsplan 

Onze gemeente is een van de groenste gemeenten in de regio. DOE! vindt dat we 

deze positie moeten behouden om een aantrekkelijke gemeente te blijven om in te 

wonen. 

Door de vaststelling van het bomenbeheer- en vervangingsplan zijn er extra 

middelen vrijgekomen (kaderbrief) om te voorzien in het onderhoud van bomen. 

Hiermee kan Deurne de kwaliteit van de bomen in haar beheer waarborgen; 

belangrijk voor ons als groene gemeente.  

Daarnaast is de gemeente gestart met het opstellen van een uitvoeringsplan voor de 

vervanging van bomen; hiervoor is op moment van vaststelling van het stuk nog 

geen structureel budget voor. Om financieel sturing te kunnen geven is het daarom 

noodzakelijk dat dit plan opgesteld wordt. 

• Visie centrumring 

DOE! staat voor goed wonen in onze gemeente. Om dat te kunnen bereiken is onze 

partij van mening dat het belangrijk is dat de bebouwing in een bepaald gebied 

eenheid uitstraalt. In onze gemeente zijn er nu nog veel plekken waar dit niet het 

geval is. 

Met de visie centrumring maken we een stap voorwaarts en hebben we samen met 

burgers bedacht hoe het visitekaartje van ons dorp eruit moet zien. Plannen die in 

de toekomst worden ingediend worden aan deze visie getoetst, zodat de kwaliteit 

van bebouwing en de omgeving in onze centrumring op de lange termijn 

gewaarborgd zal zijn. 

COMMISSIE RUIMTE EN ECONOMIE 

• Vaststelling 3e herziening bestemmingsplan Buitengebied 
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Na een lange periode, is dit jaar de 3e herziening van het bestemmingsplan 

Buitengebied vastgesteld. Het betrof een politiek gevoelig dossier in onze gemeente, 

vanwege de vele - soms tegenstrijdige - belangen en de daarmee verband houdende 

keuzes waarvoor de raad stond. 

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn er keuzes gemaakt waar DOE! achter 

staat. Er is sprake van een bestemmingsplan wat recht doet aan de belangen van 

verschillende belanghebbenden in het buitengebied. Er worden mogelijkheden 

gecreëerd voor het verder inzetten van de transitie van het landelijk gebied. Voor 

DOE! is het met name belangrijk geweest de verloedering in het buitengebied tegen 

te gaan; iets wat we bereiken met dit bestemmingsplan. Daarnaast worden aan 

ondernemers kansen geboden met onder andere de notitie Ruimte voor Dynamiek. 

Hiermee is er ruimte voor nieuwe economische activiteiten in het buitengebied. Dit 

past bij het toekomstperspectief dat DOE! heeft. 

DOE! staat achter de verkleining van het Landbouw Ontwikkelingsgebied (LOG) en de 

keuze voor een Primair Agrarisch Gebied (Primag). We voorkomen hiermee dat 

burger en ondernemer – die vaak ook één persoon zijn – hinder van elkaar 

ondervinden; nu en in de toekomst. 

• Legesverordening RO-producten 

DOE! is van mening dat daar waar mogelijk kosten moeten worden bespaard voor de 

inwoner. Door de wijziging van de legesverordening realiseren we dit. Het is logisch 

dat meerdere vergunningsaanvragen met eenzelfde karakter ook parallel behandeld 

worden en daarom tot lagere kosten voor de inwoner leiden. 

• Samen Deurne centrum verbeteren 

Zoals in vele dorpen en steden het geval is, heeft ook Deurne te maken met 

leegstand in het centrum. Met het centrumplan ‘Samen Deurne centrum verbeteren’ 

proberen we onder andere de leegstand aan te pakken.  

DOE! is voor een aantrekkelijker centrum en vindt het daarom een goede zaak dat 

ervoor gekozen is te investeren in het centrum. Daarnaast is ervoor gekozen om 

gratis parkeren op alle dagen vóór 13.00 uur (incl. koopzondagen en feestdagen) in 

te voeren. Onze partij is benieuwd naar de effecten die deze maatregel heeft. 

• Deurne energieneutraal in 2050 
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Bij DOE! staat duurzaamheid hoog in het vaandel. We krijgen steeds vaker te maken 

met extremere weersomstandigheden, omdat ons klimaat verandert. We stoten 

momenteel te veel broeikasgassen uit, waardoor dit effect alleen maar versterkt 

wordt. Deurne heeft daarom de ambitie om in 2050 volledig energieneutraal te zijn; 

al het verbruik opwekken met duurzame energie. Het betreft een flinke opgave, 

waarbij ook nog veel onzekerheden bestaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 

wijzigende wetgeving en technologische veranderingen. Daarom is nu geen compleet 

uitvoeringsprogramma vastgesteld, maar een route. Onze partij denkt dat we 

daarmee het meest flexibel zijn om de doelstelling te bereiken. Eén ding staat 

namelijk vast: DOE! zal dit en komende colleges aan deze doelstelling houden. 

• Zonnepanelenproject regio Zuidoost Brabant en De Vlaas 

Met het zonnepanelenproject in de regio en De Vlaas hebben we in Deurne twee 

complementaire en concrete initiatieven die bijdragen aan de energietransitie. 

Inwoners die plek hebben voor panelen op hun eigen dak kunnen gebruik maken 

van de leningsfaciliteit die samen met de regio is opgezet en inwoners die geen 

plaats hebben kunnen panelen op De Vlaas laten plaatsen. In beide gevallen worden 

inwoners ontzorgd. 

DOE! is trots op deze projecten, maar in het bijzonder op het project De Vlaas, wat 

een van de grootste postcoderoos projecten in ons land betreft. 

COMMISSIE SAMENLEVING 

• Beleidsplan Sociaal Domein 

De berichtgeving in de media over het sociaal domein is vaak confronterend. In 

enkele gemeenten is sprake van grote financiële tekorten en is het moeilijk om 

hierop grip te krijgen. In Deurne hebben we het gelukkig beter voor elkaar, omdat 

we ervoor gekozen hebben een buffer op te bouwen. 

Met het beleidsplan Sociaal Domein en de uitwerking daarvan in het Jaarprogramma 

zorgen we ervoor dat we prestaties van zorg- en hulpverlenersinstanties nog beter 

meetbaar maken. DOE! staat voor een goed bestuur dat zaken financieel op orde 

heeft. Wij zijn daarom verheugd met deze wijze van informatievoorziening. Deze stelt 

de gemeente in staat om betere keuzes te maken en een goede verantwoording op 

te stellen. 
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Daar waar het kan is DOE! voor het verminderen en vereenvoudigen van regels en 

procedures en het toepassen van maatwerk; tijd voor de zorg moet aan de zorg 

besteed worden, niet aan onnodige bureaucratische handelingen. Met dit plan 

hebben we hiertoe een stap dichterbij gezet. 

Daarnaast heeft DOE! jaren gepleit voor het inzetten op preventieve zorg. Dit komt in 

dit plan goed tot uiting. 

• Notitie armoedepreventie 

DOE! vindt dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving, ongeacht hoe 

groot iemand z’n portemonnee is. Zij die echter hulp kunnen gebruiken, vinden het 

vaak lastig om hierover te praten. In een maatschappij die steeds individualistischer 

lijkt te worden, kan dat ervoor zorgen dat deze mensen uiteindelijk niet geholpen 

worden en buiten de samenleving komen te staan. 

DOE! is de afgelopen jaren deze problematiek blijven voorleggen. Met de notitie 

armoedepreventie nemen we nu maatregelen om armoede te bestrijden, maar bij 

DOE! blijft de zorg bestaan dat wellicht niet alle gevallen van armoede bekend zijn of 

zullen worden. Onze partij ziet deze notitie als een grote stap in de goede richting en 

is zeer benieuwd naar de effecten van dit nieuwe beleid. 

COMMISSIE BESTUUR 

• Veerkrachtig bestuur 

DOE! vindt dat Deurne een zelfstandige gemeente moet blijven. Samenwerking met 

omliggende gemeente is echter belangrijk. Dat vinden wij, maar dat vindt ook de 

provincie. Met de notitie veerkrachtig bestuur toont Deurne aan dat zij voorbereid is 

op de vraagstukken van de toekomst. 

DOE! staat voor een goed en transparant bestuur. Met de notitie veerkrachtig 

bestuur laten we als gemeente zien dat we ons bewust zijn van toekomstige opgaven 

en onze verbindende taak in de peelregio. 

• Peelland Interventie Team 

Om overlast en complexere handhavingsproblematiek succesvol aan te pakken is 

het nodig dat verschillende overheidsinstanties samenwerken. Met het PIT is een 

netwerkorganisatie ontstaan waarin dit gebeurt. 
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DOE! staat voor een veilige gemeente. Met de toename van ondermijnende 

criminaliteit hebben we middelen nodig om dit te kunnen bestrijden. Onze partij is 

daarom verheugd dat deze samenwerking is opgestart. 

• Dienstverleningsconcept gemeente, inclusief realistische verbouwing 

gemeentehuis 

DOE! staat voor een dienstverlenende overheid. Inwoners moeten snel en goed 

geholpen kunnen worden. Met een samenleving die continu in beweging is en 

andere capaciteiten van een overheid vraagt, moet ook de gemeente mee. 

Ambtenaren zullen op sommige vlakken anders moeten gaan werken. Daaraan is 

ook de vraag naar andere faciliteiten verbonden. 

Er is reeds enkele jaren sprake van achterstallig onderhoud met betrekking tot de 

plafonds in het gemeentehuis; deze moeten omwille van de brandveiligheid 

vervangen worden. Om werk met werk te maken gaat de gemeente daarom 

integraal afwegen welke aanpassingen nodig zijn. DOE! is daarom voor een 

verbouwing van het gemeentehuis, maar wij zijn van mening dat deze sober moet 

zijn. Immers zal deze verbouwing betaald worden van geld van ons allemaal.  
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FINANCIËN 

BALANS 

 
31-12-2016  31-12-2017 

 
€  € 

Activa 
 

   

Liquide middelen 16.999  35.177 

 
16.999  35.177 

  
   

Passiva 
 

   

Eigen vermogen 16.999  35.177 

Schulden 0  0 

 
16.999  35.177 

 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 
2016  2017 

 
€  € 

  
   

Baten 3.926  21.341 

Lasten 4.223  3.164 

Resultaat -297  18.178 
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TOELICHTING 

BALANS 

Actiefzijde 

De actiefzijde van de balans bestaat uit liquide middelen. Dit betreft een Rabobank 

rekening. 

 

Rabobank:   €22.031 

Rabobank, spaarrekening: €13.146 

    €35.177 

 

Passiefzijde 

De passiefzijde bestaat uit het eigen vermogen.  

Verloop eigen vermogen: 

 

Vermogen begin boekjaar: €16.999 

Resultaat boekjaar:   €18.178 

Vermogen einde boekjaar: €35.177 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

De baten bestaan uit ledenbijdragen en bankrente. De lasten bestaan uit diverse 

onkosten, representatiekosten, campagnekosten en bankkosten. 

 

Bijdrage leden:  €21.315 

Rente:    €        26 

Totaal baten:   €21.341 
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Diverse onkosten:  €    495 

Representatiekosten: €    444 

Campagnekosten:  €2.095 

Rente- en bankkosten €   130 

Totaal Lasten:   €3.164  


