Jaarverslag 2018

VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag van Politieke Partij DOE! over het jaar 2018.
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;

•

De verkiezingen van 2018;

•

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
kunst en cultuur en duurzaamheid. 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

MARJAN VRIJNSEN – DE
MICHIEL DANKERS

INE VAN BAKEL

CORTE

Fractievoorzitter

Raadslid

Raadslid

TON SCHREURS

BRAM VAN NEERVEN

WIM LUIJTEN

Raadslid

Fractiesecretaris

Raadslid

ELKE COPPUS - VERHEES

KOEN VAN KESSEL

Commissielid

Commissielid

2018

5

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 2018-2022 zijn 6 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
Ook in 2018 is het bestuur regelmatig bij elkaar gekomen. Na een drukke start in
verband met de verkiezingen hebben we het in het najaar rustig aan gedaan. Voor de
verkiezingen zijn er 3 commissies actief geweest die allemaal prima werk hebben
geleverd.
De lijst-commissie is in staat gebleken om 50 prima mensen bereid te vinden om als
kandidaat voor DOE! op onze lijst te staan.
Daarnaast is er een club mensen bezig geweest om ons programma kritisch te
beschouwen en verder uit te bouwen zodat er inhoudelijk een goede basis is voor de
campagne.
Tenslotte is er de campagnecommissie die er voor gezorgd heeft dat DOE! Weer heel
prominent aanwezig was.
Dit alles heeft geresulteerd in een fantastische verkiezingsuitslag: 6 zetels voor DOE!.
Dit levert ook een grote verantwoordelijkheid op, maar het bestuur heeft het volste
vertrouwen in onze fractie.
Deze mooie uitslag hebben we op 25 april met een bescheiden feestje gevierd.
In de eerst helft van 2019 zullen we weer een ledenvergadering plannen om iedereen
weer op de hoogte te brengen.

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
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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 PUNTEN
Onderstaand behandelen wij, samengevat per raadscommissie waarin het onderwerp is
besproken, de successen en overige punten waar onze partij dit jaar aan heeft
meegewerkt.
COMMISSIE WONEN EN VASTGOED
•

Bestemmingsplan N270
DOE! is blij dat de N270, waar nu nog té vaak ongelukken gebeuren, aangepakt
wordt door de Provincie. Het is een omvangrijk plan. En zoals we dat bij plannen van
deze grootte vaker zien, waren er veel wensen, veel belangen en is er veel over
gesproken.
Bewoners zijn betrokken geweest bij de planvorming; een uitdrukkelijke wens van
DOE!. Naar aanleiding van deze inspraak zijn diverse verbeteringen in het plan
aangebracht. Desondanks bleven er natuurlijk punten over waar men niet hetzelfde
over dacht.
Ook daarom heeft DOE! in de raad gevraagd om in het vervolg beter te
communiceren over verwachtingen met omwonenden. Aangezien onze partij sterk
voorstander is van burgerparticipatie, zal de gemeente moeten leren omgaan met
haar veranderende rol. Wij zullen erop toezien dat de gemeente deze rol goed en
voortvarend oppakt.

•

Bestemmingsplan Lage Kerk
Een belangrijk dossier in het politieke jaar 2018 was het bestemmingsplan Lage Kerk.
Aangezien het plan op punten aangepast moest worden naar aanleiding van een
uitspraak van de Raad van State, was de angst van de raad groot om opnieuw een
fout in de besluitvorming te maken.
Na lange sessies van beraadslaging is het plan vastgesteld. Hoewel DOE! op deze
zichtlocatie wellicht een ander soort bebouwing hadden willen zien, is er sprake van
een verbetering ten opzichte van de huidige staat. Daarnaast worden er woningen
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geplaatst in een segment waar momenteel veel vraag bestaat. Het aantal
beschikbare woningen in de gemeente voor starters blijft voor onze partij een punt
van zorg. DOE! zal zich blijven inzetten voor het realiseren van aantrekkelijke
woningbouw in dit segment.
•

Spoortunnel
In 2018 ging de gemeenteraad akkoord met de aanleg van de spoortunnel bij
Binderendreef. Hiermee wordt in de toekomst vrachtverkeer uit het centrum
geweerd wat goed is voor de doorstroming van het verkeer en het voorkomen van
overlast. Daarnaast hoeft het verkeer niet meer voor de slagbomen, die vaak en lang
dicht zijn, staan wachten.
Er staan ook veel andere werkzaamheden met betrekking tot het wegenonderhoud
gepland. DOE! heeft daarom meerdere malen aandacht gevraagd voor het
vroegtijdig beïnvloeden van verkeersstromen, zodat knelpunten voor zo min
mogelijk overlast zorgen. Het moet namelijk niet zo zijn dat Deurne ‘dichtslibt’.
Een logische vervolgstap is dan ook een vrachtwagenverbod op de centrumring.

COMMISSIE RUIMTE EN ECONOMIE
•

Museum de Wieger
Museum de Wieger heeft het ondernemingsplan ‘Naar een toekomstbestendig
Museum De Wieger’ opgesteld. De gemeente Deurne faciliteert de Stichting De
Wieger in het waarmaken van het ondernemingsplan door een incidentele subsidie
te verlenen van €119.500 voor het transitiejaar 2019 middels een wijziging in de
begroting. Daarnaast wordt er door de gemeente Deurne vervolgonderzoek
uitgevoerd naar de overname van pand De Wieger en de daarbij behorende kosten
en de noodzaak en kosten voor de fysieke kwaliteitsimpuls.

•

Toelichting RIB ontwikkelingen veehouderij
Informatievoorziening betreffende de ontwikkeling van de veehouderij in de
gemeente Deurne (feiten en cijfers)

•

Raadsprogramma 2018-2022
Vaststellen raadsprogramma 2018-2022 door de gemeenteraad Deurne

•

Provinciaal Inpassing Plan Leegveld
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Presentatie door de provincie N-Brabant en het Waterschap AA en Maas over het
Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Peelvenen ten behoeve van het realiseren van de
PAS-herstelmaatregelen rondom de Deurnesche Peel (Leegveld).
Reactie van de gemeenteraad Deurne op PIP Leegveld (zienswijze B&W PIP Leegveld)
•

Verordening Bedrijfsinvestingerings-zones (BIZ) Deurne Centrum
De gemeente Deurne heeft de ‘Verordening BIZ Deurne Centrum gebruikers 2019 –
2023’ en de ‘Verordening BIZ Deurne Centrum eigenaren 2019 – 2023’ vastgesteld.

•

Stimuleringsregeling Economisch Actieplan (EAPD)
De gemeente Deurne heeft de ‘Subsidieregeling Economisch actieplan Deurne 2018
– 2020’ vastgesteld. Met het Economisch Actieplan Deurne (EAPD) stimuleert de
gemeente in de periode 2018-2020 samen met het bedrijfsleven, organisaties en
instellingen in de vier speerpuntsectoren Agro & Food, Maakindustrie, Zorg en
Vrijetijdseconomie.

•

Behoud zwembad De Wiemel
Betreft het instandhouden van De Wiemel als lokale zwemvoorzieningen. De
gemeente Deurne verstrekt Laco Deurne B.V. de komende 5 jaar - overeenkomstig
gemaakte afspraken met het college - een gemeentelijke exploitatiebijdrage
(subsidie) van
€ 245.000 waarbij een deel van het bedrag (€ 215.000) jaarlijks geïndexeerd wordt.
Laco Deurne B.V. is verplicht zich tot het aanbieden van mogelijkheden voor
zwemverenigingen om zwemlessen aan te kunnen bieden. Het college wordt
opgedragen om tijdig en ruimschoots voor 2023 te komen met plannen voor de
lange termijn om zodoende een lokale zwemvoorziening voor Deurne te borgen.

•

Structuurvisie 2030 en nota kostenverhaal 2018
De gemeente Deurne heeft de ‘structuurvisie Deurne 2030’ gewijzigd vastgesteld en
de ‘Nota Kostenverhaald 2018’ vastgesteld.

•

Evaluatie BLINK
Betreft de 3-jaarlijkse evaluatie van BLINK als inzamelaar van het huishoudelijk afval
in de gemeente Deurne en de uitvoering van enkele ander taken op afvalgebied.
Ingestemd met de continuëring van de deelname van de gemeente Deurne in BLINK.
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•

Bestemmingsplannen
De bespreking en vaststelling van verschillende bestemmingsplannen in de
gemeente Deurne:
Bestemmingsplan Berktsedijk 15
Bestemmingsplan Bivakweg 1
Bestemmingsplan Liesselseweg 214
Bestemmingsplan Wilgenroosweg 6
Bestemmingsplan Langstraat 79
Bestemmingsplan natuurbegraafplaats Vlierden
Bestemmingsplan Leenselweg 10
Bestemmingsplan hemelrijkseweg 14a en 14b
Bestemmingsplan Lupinenweg 8a, Berktsedijk 17, liesselseweg 194

COMMISSIE SAMENLEVING
Beleidsplan Sociaal Domein
Helaas moeten we ook voor dit jaar weer constateren dat de berichtgeving in de media
over het sociaal domein nog steeds heel confronterend is. Met name de kosten in de
jeugdzorg zorgen bij vele gemeenten voor grote financiële tekorten en het blijft moeilijk
om hier grip op te krijgen. In Deurne hebben we het gelukkig ook dit jaar weer kunnen
redden/uitkomen met het toegekende budget . DOE! bewaakt kritisch mee het budget
binnen het sociaal domein maar voorziet voor de toekomst wel problemen als de
landelijke overheid niet snel extra budget beschikbaar stelt voor de tekorten in de
jeugdhulpverlening. Met het invoeren van de WMO is vooral in de jeugdhulpverlening te
drastisch bezuinigd.
Met het beleidsplan Sociaal Domein en de verdere uitwerking daarvan in het
Jaarprogramma zorgen we ervoor dat we prestaties van zorg- en hulpverlenersinstanties
nog beter meetbaar maken. Het jaarprogramma is een dynamisch beleidsdocument
waarbinnen wij mee sturen naar oplossingen voor actuele knellende situaties en zoeken
naar structurele oplossingen voor de toekomst. Na een jaar werken met het
Jaarprogramma kunnen we constateren dat dit een sturingsinstrument is dat al vrij
goed voldoet aan de doelstelling en voorziet via de kwartaalrapportages in een actuele
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informatievoorziening. De gemeente wordt hierdoor in staat gesteld betere keuzes te
maken en een goede verantwoording op te stellen.
De resultaten uit CEO (cliënt ervaringsonderzoeken) zijn voor DOE! belangrijke gegevens
om telkens mee te nemen naar mogelijke bijstellingen/maatregelen in het
Jaarprogramma. DOE! staat voor een goed bestuur dat zaken financieel op orde heeft.
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.
DOE! Vindt het inzetten op preventieve zorg van essentieel belang.
Wij zijn voorstander van een integrale aanpak op het gebied maatschappelijke
problematieken. Binnen de beleidsontwikkelingen proberen we dan ook voortdurend te
zoeken naar nieuwe verbindingen om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken.
COMMISSIE BESTUUR
DOE! staat voor een goed en transparant bestuur. Met de notitie veerkrachtig bestuur
(Het programma stopt, maar het denken en het gesprek over het openbaar bestuur in
Brabant gaat door) laten we als gemeente zien dat we ons bewust zijn van toekomstige
opgaven en onze verbindende taak in de peelregio.
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 in het gemeentehuis o.a de
plafonds; deze moeten omwille van de brandveiligheid vervangen worden.
Het achterstallig onderhoud zal nu meegenomen worden tijdens de verbouwing van het
gemeentehuis.
DOE! is voor deze 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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Het standpunt van DOE! is met betrekking tot de verbouwing dat het binnen het
gestelde budget dient te blijven.
Tevens zijn we als DOE! voorstander van duurzaamheid immers we hebben hierin een
voorbeeldfunctie richting onze burgers en hebben op grond hiervan gekozen om het
“huis van de toekomst” zo duurzaam mogelijk te maken en gaan voor nul op de meter.
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VERKIEZINGEN 2018 AAN DE HAND VAN
FOTO’S EN KRANTENKOPPEN
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FINANCIËN
BALANS
31-12-2017

31-12-2018

€

€

35.177

15.324

35.177

15.324

35.177

15.324

0

0

35.177

15.324

Activa
Liquide middelen

Passiva
Eigen vermogen
Schulden

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2017

2018

€

€

Baten

21.341

15.803

Lasten

3.164

35.656

18.178

(19.853)

Resultaat
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TOELICHTING
BALANS
Actiefzijde
De actiefzijde van de balans bestaat uit liquide middelen. Dit betreft een Rabobank
rekening.

Rabobank:

€15.324

Rabobank, spaarrekening: €

-

€15.324

Passiefzijde
De passiefzijde bestaat uit het eigen vermogen.
Verloop eigen vermogen:

Vermogen begin boekjaar: €35.177
Resultaat boekjaar:

€19.853 -/-

Vermogen einde boekjaar: €15.324

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
De baten bestaan uit ledenbijdragen en bankrente. De lasten bestaan uit diverse
onkosten, representatiekosten, campagnekosten en bankkosten.

Bijdrage leden:

€15.800

Rente:

€

Totaal baten:

€15.803
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Diverse onkosten:

€

-

Representatiekosten:

€

593

Campagnekosten:

€34.943

Rente- en bankkosten

€

Totaal Lasten:

€35.656

2018
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