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Amendement inzake het voorstel Maatschappelijke voorzieningen in de 
Buurt ingediend door de fractie CDA  

 

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE 
 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders om bouwstenen op te stellen ten 

behoeve van richtlijnen voor het in stand houden van de voorzieningen in wijken en 

dorpen; 

 

constaterende dat: 

• de raad 500.000 euro structureel in de begroting heeft opgenomen om investeringen 

te kunnen doen voor de komende 10 jaar met als doel zoveel mogelijk wijk en 

dorpsvoorzieningen in stand te houden voor de leefbaarheid; 

• het belangrijk is snel aan de slag te kunnen omdat urgentie op sommige plaatsen aan 

de orde is; 

• er invulling is gegeven aan de opdracht burgerparticipatie door middel van een 

uitgebreide campagne, bijeenkomsten in wijken en dorpen en diverse individuele 

afspraken met verenigingen of stichtingen; 

• in de sessies in dorpen en wijken met de kennis van nu een behoefte opgehaald is van 

5 miljoen euro voor Ontmoeten, 10,7 miljoen euro (waarvan 8,8 miljoen zwembad) 

voor Bewegen en 17 miljoen euro voor Onderwijs. Deze laatste valt in een aparte 

begroting IHP voor onderwijs en dus buiten de maatschappelijke voorzieningen in de 

buurt; 

• het voorliggend voorstel als resultaat heeft dat er een nieuw zwembad kan worden 

gebouwd, enkel twee clubs hun bestaande kunstgrasveld kunnen renoveren en er 

slechts een klein investeringsdeel overblijft voor alle andere geïnventariseerde 

behoeften; 

• het voorliggend voorstel daarmee aanstuurt op een oneerlijke verdeling van middelen 

welke geen recht doet aan de oorspronkelijke doelstelling; 

 

overwegende dat: 

• de beschikbare middelen zo eerlijk mogelijk verdeeld dienen te worden over de 

verschillende geïnventariseerde behoefte om de maatschappelijke voorzieningen in de 

wijken en dorpen te behouden of te verbeteren; 

• de oneerlijke verdeling in het voorstel geen recht doet aan het serieus nemen van 

ingebrachte ideeën en behoeften door onze burgers in het participatieproces; 

 

 

BESLUIT 
 

 

• Addendum 2 als volgt te wijzigen: 

- het vaststellen van de bedragen behorende bij dit raadsvoorstel als volgt te wijzigen:  

Bewegen 

3.000.000 zwembad 

1.000.000 buitensportvelden 

2.000.000 beweegvoorzieningen 

Ontmoeten 

4.000.000 basisvoorzieningen ontmoeten in wijken en dorpen; 

• addendum 3 als volgt te wijzigen: 

- het voteren van een maximaal krediet voortkomend uit de reeds beschikbaar 

gestelde 500.000 euro structureel conform Begroting 2020; 
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• addendum 4 als volgt te wijzigen: 

- het college opdracht te geven om met voorstellen te komen naar de raad voor het 

maken van slimme keuzes voor het maatschappelijke vastgoed, waarbij de richting-

gevende kaders en bouwstenen worden gevolgd; 

• addendum 5 toe te voegen: 

- reeds gereserveerde onderhoudskosten voor maatschappelijk vastgoed en sport die 

door slimme keuzes vrijvallen structureel toe te voegen als kapitaallast aan het 

budget maatschappelijke voorzieningen ten behoeve van nog te realiseren 

investeringen; 

• addendum 6 toe te voegen:  

- Het college opdracht te geven een slimme combinatie in Neerkant te bewerkstelligen 

met als uitgangspunt een sportzaal in plaats van beweegvoorziening in bouwsteen 

5; 

• addendum 7 toe te voegen: 

- het college opdracht te geven aan de slag te gaan met realisatie van een nieuw 

zwembad en hiervoor aanvullende financiering te zoeken zoals STUK-subsidie, 

grondverkoop en ander slimme financiële oplossingen en de raad hiervoor een 

separaat voorstel te doen. 

  

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 september 2020. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

(R.J.C.M. Rutten) (H.J. Mak) 

  

 



Bijlage Amendement ‘Maatschappelijke voorzieningen in de buurt, CDA Deurne
dd. 15 september 2020  

Buitensportvelden
Renovatie kunstgras voor 2 clubs, 260.000 euro beweegvoorzieningen 1.500.000 euro

Renovatie of aanleg kunstgras voor 9 clubs, 140.000 euro

Verdeling College van B&W Verdeling CDA Deurne

Bewegen

Zwembad
6.800.000 euro

Ontmoeten 
Wijken en Dorps 1.300.000 euro

Buitensportvelden
Renovatie kunstgras voor 2 clubs, 260.000 euro beweegvoorzieningen 2.000.000 euro

Renovatie of aanleg kunstgras voor 9 clubs, 740.000 euro

Bewegen

Zwembad
3.000.000 euro

Ontmoeten 
Wijken en Dorps 4.000.000 euro
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