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VOORWOORD 

Voor u ligt het jaarverslag van Politieke Partij DOE! over het jaar 2021. 

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 

   

MICHIEL DANKERS INE VAN BAKEL 

MARJAN VRIJNSEN – DE 

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 ±10 (per commissie) 

Raadsvergadering Raadsleden 11 

 

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. 

 

U kunt de inbreng van onze fractie terugluisteren via het openbare informatiesysteem 

van de gemeenteraad. Dit doet u door op de kalender op een bepaalde vergadering te 

klikken en vervolgens het bijbehorende .mp3-bestand te downloaden. In dit .mp3-

bestand is vaak ook de inbreng van andere fracties opgenomen. Om sneller bij de 

inbreng van de fractie DOE! te komen, kunt u bij de vastgestelde advieslijst bekijken 

welke positie onze fractie had op de sprekerslijst van de vorige vergadering; de positie 

van de fractie DOE! in de huidige vergadering schuift dan één op naar voren. 

Hier kunt u ook zien hoe onze raadsleden gestemd hebben over een bepaald voorstel. U 

kunt een van onze raadsleden selecteren en dan zoeken naar het onderwerp waarin u 

geïnteresseerd bent. 

Leden van de fractie kunnen in theorie anders stemmen, maar in de praktijk komt dit 

eigenlijk nooit voor, mede doordat in de Deurnese raad bijna nooit hoofdelijke 

stemmingen plaatsvinden. 

  

https://ris2.ibabs.eu/Deurne
https://ris2.ibabs.eu/People/Profiles/Deurne/5a0f9276-77c6-4b2b-971f-dd1695fa6950
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FINANCIËN 

BALANS 

 
31-12-2020  31-12-2021 

 
€  € 

Activa      

Liquide middelen 12.300  25.763 

 
12.300  25.763 

 

 
 

 

Passiva 
 

 
 

Eigen vermogen 12.300  25.763 

Schulden 0  0 

 
12.300  25.763 

 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 
2020  2021 

 
€  € 

 
     

Baten 1.200  15.800 

Lasten 119  2.337 

Resultaat 1.081   13.463 

 

 


