Jaarverslag 2019

VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag van Politieke Partij DOE! over het jaar 2019.
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;

•

Onze financiële situatie.

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

Dirk van der Kant

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

DIRK VAN DER KANT

PETER VAN DER HORST

LENY VAN DEN EIJNDEN

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

PIERRE COOPMANS

LISE SWINKELS

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 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 onder
meer 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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BELEIDSPLAN
DOE! staat voor de individuele vrijheid van de Deurnese inwoners, een
toekomstbestendige en duurzame economie en voorzieningenniveau waarbij we
klaarstaan voor mensen die dit – tijdelijk – niet lukt. Onderhavige is een gezamenlijke
opgave binnen een netwerk van inwoners, (maatschappelijke) organisaties en bedrijven
met ieder zijn eigen rol. Het gemeenschappelijk belang dient met expliciete en
uitlegbare keuzes overgebracht te worden, hetgeen volgens DOE! wordt bereikt door
een open en eerlijke gemeentelijke organisatie.
Om bovenstaande te realiseren vinden meerdere malen per jaar, conform onze
statuten, bestuursvergaderingen plaats. Daarnaast vergadert de fractie minimaal eens
per maand aan de hand van voorstellen die het college van Burgemeester en
Wethouders voorleggen, waarbij DOE! als uitgangspunt het partijprogramma hanteert.
Onderhavig partijprogramma wordt iedere vier jaar opnieuw opgesteld. Daarnaast
organiseer DOE!, conform onze statuten, ledenvergaderingen. Tijdens
ledenvergaderingen worden relevante bestuursaangelegenheden besproken. Door een
maatschappelijk thema aan de ledenvergadering te koppelen, worden discussies
gevoerd die relevant zijn voor DOE! om het gemeenschappelijk belang te realiseren.
Eerdergenoemde wordt financieel gerealiseerd door een periodieke raadsbijdrage. Het
beheer en de besteding van het vermogen van DOE! wordt waargenomen door de
penningsmeester. Jaarlijks stelt de kascommissie vast dat de informatie in het financieel
verslag toereikend en correct is.
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ACTIVITEITEN
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 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
Gevaarlijke stoffen spoor en petitie behoud intercity
DOE! blijft het zorgelijk vinden dat er jaarlijks te veel gevaarlijke stoffen over de spoorlijn
die door Deurne loopt vervoerd worden, met als oorzaak dat de minister hierop weigert
te handhaven.
Daar bovenop is het zo dat de voorgenomen treinverbinding tussen Eindhoven en
Düsseldorf ervoor zal zorgen dat het aantal intercity’s wordt gehalveerd. DOE! is daarom
een petitie gestart die inmiddels door meer dan 1.000 mensen is ondertekend.
Beleid huisvesting arbeidsmigranten
Het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten is in 2019 geactualiseerd. Dit
beleid heeft over het algemeen gezorgd voor een versoepeling van de regels. Daarnaast
staat het beleid de plaatsing van arbeidsmigranten toe in ‘experimenteerruimte’ (aan de
rand van een kern, op of aan de rand van een bedrijventerrein of op een bestaand
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recreatieterrein) nadat instemming van de raad hiervoor verkregen is. DOE! heeft op dit
punt een amendement ingediend samen met de fractie DeurneNU, omdat dit in eerste
instantie een bevoegdheid van het college zou zijn. Onze fractie vond het echter
belangrijk dat er draagvlak voor een dergelijk besluit zou zijn in de omgeving. Aangezien
het de taak van de gemeenteraad is om het volk te vertegenwoordigen, is de fractie
DOE! van mening dat deze beslissing door de raad genomen moet worden; zij kan
hierdoor immers beter dit draagvlak peilen.
Nadat dit nieuwe beleidsstuk is vastgesteld is het wethouder Biemans gelukt om een
overeenkomst met Roompot te sluiten waarin zij toestemming krijgen voor het plaatsen
van arbeidsmigranten voor een aantal jaren op Bospark de Bikkels, waarna zij de
opbrengsten hiervan zullen investeren in het park. Hiermee wordt een belangrijke
sociaaleconomische drager voor de gemeente nieuw leven ingeblazen.
Maatschappelijke Structuurvisie
In 2019 is een inventarisatie uitgevoerd ten aanzien van het maatschappelijk vastgoed
dat in beheer is van de gemeente en de functies die dit vastgoed vervult in relatie tot de
gewenste functies en behoeftes van wijken en kernen in de gemeente.
DOE! heeft in de discussies rondom dit stuk onder andere kenbaar gemaakt dat iedere
wijk toegang moet hebben tot een beweegvoorziening en dat het behoud van een
zwembad in de gemeente gewenst is.
Daarnaast vindt onze fractie het belangrijk dat het vastgoed wat de gemeente in beheer
heeft zo goed mogelijk benut wordt. DOE! heeft het college de opdracht gegeven om te
zoeken naar meer en betere slimme combinaties. Ook hebben wij betoogd dat
‘ontmoeten’ vaak niet zo zeer een (vaste) ruimte vereist, maar dit met de juiste inzet van
middelen beter en leuker geregeld kan worden.
Woonvisie
Er is nog steeds een groot tekort aan woningen in onze gemeente. Met name voor
starters en ouderen die minder groot, maar zelfstandig, willen gaan wonen is het
momenteel lastig een huis (voor een betaalbare prijs) te vinden.
Onze fractie merkt op dat veel (nieuwbouw) woningen worden opgekocht door
beleggers, waardoor het voorgaande nog lastiger wordt. DOE! onderzoekt momenteel
manieren om dit via gemeentelijk beleid tegen te gaan.

2019

9

Aangezien de woonvisie aanstuurt op inbreiding en daarmee tegemoetkomt aan de
wensen van de Provincie, wordt onze gemeente instaat gesteld om in de toekomst het
maximaal aantal woningen dat volgens hen is toegestaan te bouwen; iets wat hard
nodig is.
Regeling parkeernormen
Het aspect parkeren is in voorgaande bestemmingsplannen een aanzienlijk punt van
discussie geweest. Met de actualisatie van deze nota worden een aantal regels
vereenvoudigd en aangescherpt.
Met de indiening van een amendement in de raad heeft DOE! ervoor gezorgd dat het
toepassen van een afwijkingsbevoegdheid met grote gevolgen vooraf moet gaan aan
gedegen onderzoek door een onafhankelijke partij. Hiermee voorkomen we besluiten
die mogelijk niet stand houden in een juridisch conflict.
In de raad heeft DOE! verder aangegeven dat het mobiliteitsfonds wat in het verleden is
gevormd vrij mag vallen naar de algemene middelen. Hoewel in dit fonds twee keer
zoveel gestort zou moeten zijn (de schattingen ten tijde van de bouw van de
parkeergarage Wolfsberg kwamen anders uit, zoals wij destijds voorspelden) kunnen we
dit bedrag beter anders oormerken dan dat het in een ‘potje’ blijft zitten dat niet
gebruikt wordt.
COMMISSIE RUIMTE EN ECONOMIE
Naast de behandeling van een aantal bestemmingsplannen zijn onder andere
onderstaande belangrijke stukken voorbij gekomen.
Integrale centrumvisie Deurne
Er is nog altijd sprake van bovengemiddelde leegstand in het centrum van Deurne als
gevolg van teruglopende vraag en de bijgebouwde vierkante meters in de Wolfsberg. In
de nieuwe integrale centrumvisie worden maatregelen beschreven om het centrum
compacter te maken en omschakelingen van functies te realiseren.
DOE! heeft in de raad benadrukt dat een groener centrum aantrekkelijker is om in te
recreëren en daarnaast noodzakelijk is gezien de toenemende effecten van
klimaatverandering. Daarnaast is de fractie van mening dat verplaatsing van winkels
buiten het centrum naar het centrum voor meer bezoekers kan zorgen en daarom
wellicht een interessante en gerichte maatregel voor de toekomst is.
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Visie buitengebied en bouwstenen
In begin 2019 is de nieuwe visie buitengebied vastgesteld en in het najaar zijn hier
aanvullingen op vastgesteld in de vorm van de bouwstenen visie buitengebied.
Beide zijn het resultaat van kansen en knelpunten die zijn gesignaleerd tijdens het
vormgeven van de transitie van het buitengebied.
De transitie blijft een beladen onderwerp, mede door de vele belangen, regels en de
complexe materie. De landelijke discussie omtrent de PAS en de daaropvolgende acties
van verschillende groepen dit jaar hebben dit nog wat aangesterkt. Het blijft echter van
belang om als gemeentebestuur besluiten te blijven nemen waarmee het buitengebied
stukje bij beetje verder de gewenste richting in gaat.
Onze fractie onderschrijft de grote opgave die nog voor ons ligt. Het zal naar
verwachting nog veel tijd (en andere middelen) kosten om deze op te lossen. DOE! zal
echter een open gesprekspartner blijven in dit dossier en elk voorstel op zijn eigen
feiten en omstandigheden beoordelen.
Visie cultuur
Deze visie heeft als doel om het tamelijk brede begrip ‘cultuur’ te definiëren voor
Deurne. In de commissievergadering is hier dit jaar meerdere malen aandacht aan
besteed. Een concreet stuk in de raad hieromtrent wordt naar verwachting in 2020
behandeld.
In 2020 worden ook de verdere plannen van Museum de Wieger verwacht.
COMMISSIE SAMENLEVING
Beleidsplan Sociaal Domein
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.
De gemeente wordt hierdoor in staat gesteld betere keuzes te maken en een goede
verantwoording op te stellen.
Ook dit jaar hebben wij bij de tussentijdse kwartaalrapportages Sociaal Domein kenbaar
gemaakt waar onze aandachtspunten/wensen liggen om op te nemen in het
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Jaarprogramma. Deze komen overeen met de punten die in volgende koppen binnen
deze paragraaf behandeld worden.
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. Zo hebben wij ons dit jaar duidelijk uitgesproken voor een integrale
aanpak JGZ (Jeugd Gezondheidszorg) 0 t/m 18 jaar en zien wij een doorlopend
kinddossier als een belangrijke voorwaarde voor het goed kunnen functioneren van
deze zorg. Binnen de beleidsontwikkelingen zoeken we verder voortdurend naar nieuwe
verbindingen om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken.
Werkgeverschap Jeugdprofessionals
Het besluit van het college om jeugdprofessionals van Zorg in Deurne per 1 januari 2020
in dienst van gemeente Deurne te nemen heeft nogal wat ophef veroorzaakt.
DOE! heeft te kennen gegeven twijfels te hebben bij dit besluit, maar heeft toch
ingestemd - onder voorwaarde dat na een half jaar een eerste evaluatie plaatsvindt.
Wij volgen kritisch de verdere doorontwikkeling van de rol van de Jeugdprofessionals en
hoe de kwaliteit en de continuïteit van de jeugdhulp gewaarborgd wordt.
Het grijze gebied tussen basiszorg en specialistische zorg heeft onze aandacht.
Peuteropvang, VVE en Kinderopvang
We zijn blij dat er ook dit jaar weer goede voorzieningen behouden zijn gebleven.
Betaalbare en opvang dicht bij huis vinden wij van groot belang. Door de daling van de
kinderaantallen en de te hoge kosten, blijkt het toch een jaarlijks terugkomend
probleem te zijn om aanbieders voor deze voorzieningen te vinden. Wij blijven deze
ontwikkelingen op de voet volgen. Laagdrempelig toegang tot VVE én peuter aanbod is
voor ons een essentieel uitgangspunt.
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Voor de kinderopvang geldt wat ons betreft hetzelfde. Met het instemmen van de
subsidieregeling “Kinderopvang Deurne 2019” hebben wij aan dit uitgangspunt uiting
gegeven. Van belang hierbij is vooral om de demografische ontwikkelingen goed te
volgen en hier passend beleid op te maken.
Wij realiseren ons heel goed het belang van een voorziening als kinderopvang binnen de
kleine kernen en vinden dan ook dat zoveel mogelijk ingezet moet worden op behoud
hiervan.
Armoedebeleid
Binnen het armoedebeleid hebben we ingestemd met Het “Beleidsplan
Schuldhulpverlening Peelgemeenten 2019-2022” en het “Lokaal uitvoeringsplan
Beleidsplan Schuldhulpverlening 2019-2022”. Bij onze afwegingen hechten wij veel
waarde aan de adviezen van de ‘lokale’ en ‘regionale’ Cliëntenraad en “Grip op Schuld”.
Met de minimaregeling “Bijdrage Maatschappelijke Participatie Volwassenen” hebben
we ook ingestemd. Het geldbedrag uit deze regeling is bedoeld voor deelname aan sport
en culturele- of sociale activiteiten. Het kunnen meedoen aan deze activiteiten voorkomt
een sociaal isolement en bevordert maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid.
Budgetbewaking sociaal domein
Binnen het sociaal domein zien we al langere tijd dat er binnen de landelijke politiek
besluiten worden genomen die gemeentes in de financiële problemen brengen.
Voorbeelden hiervan zijn:
•

Tekorten in de jeugdhulpverlening. Met het invoeren van de WMO is vooral in de
jeugdhulpverlening te drastisch bezuinigd.

•

Kortingen op de Buigbudgetten. De bekostigingssystematiek rond de
buigbudgetten vanuit de landelijke overheid is een systeem waar op dit moment
geen stabiel beleid gemaakt kan worden.

•

Aanpassing “Abonnementstarieven WMO”: als gevolg van “het Wmoabonnementstarief “en “de toenemende cliëntenaantallen” stijgen de kosten ten
aanzien van meerdere WMO-producten aanzienlijk.

Wij hebben ”De motie Inzake financiering sociaal domein” ondertekend die deze
problematiek aan de orde stelt. Daarnaast vraagt DOE! regelmatig aandacht voor deze
kwesties in de gemeenteraad en daarbuiten.
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COMMISSIE BESTUUR
DOE! staat voor een goed en transparant bestuur. Wij zien het als taak van ons
gemeentebestuur om goed voorbereid te zijn op toekomstige opgaven en bewust te zijn
van onze verbindende taak in de (peel)regio.
Versobering Huis van de Samenleving
Op aandringen van DOE! zijn de plannen voor het Huis van de Samenleving aanzienlijk
versoberd. Zo zijn plannen voor een grote investering in een nieuwe vergaderzaal
teruggebracht naar een passender, minder kostbaar maar functioneel vergelijkbaar,
alternatief. Ditzelfde geldt voor andere grotere ingrepen in eerdere versies van de
plannen. Hiermee worden niet alleen kosten bespaard, maar blijven ook de
karakteristieken van de Bossche School in het gebouw behouden.
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GEBEURTENISSEN 2019
NLDOET
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KOM IN DE KAS

MICHIEL 25 JAAR IN DE RAAD

© Fotopersburo van de Meulenhof bv
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PETITIE BEHOUD INTERCITY
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BEZOEK KUMAC EN LOONBEDRIJF KUUNDERS

DIRK NEEMT VOORZITTERSHAMER OVER VAN HANS
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FINANCIËN
BALANS
31-12-2018

31-12-2019

€

€

15.324

11.219

15.324

11.219

15.324

11.219

0

0

15.324

11.219

Activa
Liquide middelen

Passiva
Eigen vermogen
Schulden

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2018

2019

€

€

Baten

15.803

1.200

Lasten

35.656

5.305

(19.853)

(4.105)

Resultaat

2019

19

