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Vraag 
Naar aanleiding van het persbericht over geen provinciale subsidie voor dorpsontwikkeling Neerkant 
hebben wij als CDA fractie de volgende vragen: 
1. Er wordt geschreven dat een van de voorwaarden voor subsidieverstrekking is dat minimaal 50 

% van de maatregelen in het IDOP gericht moet zijn op sociaal-culturele aspecten.  
a. Is deze voorwaarde voor subsidieverstrekking altijd van kracht geweest?  
b. Zo ja, was deze voorwaarde bij de tot standkoming van het IDOP Neerkant ook bekend ? 

2. a. Wil de gemeente Deurne én op welke termijn denkt de gemeente Deurne om het IDOP 
Neerkant toch voor 100 % te realiseren?  

b. Zo ja, hoe gaat men dit realiseren ?  
c. Zo nee, wat gaat men dan wel doen om de gelijkheid binnen onze gemeente te creeëren 

en te realiseren? 
3. Verder willen wij als CDA fractie weten wie uiteindelijk bepaald heeft welke IDOP's als eerste 

worden uitgevoerd binnen onze gemeente en waarvoor geld beschikbaar is gesteld vanuit de 
provincie. 

 
 
Antwoord 
 
Naar aanleiding van uw vragen het volgende: 
 
1. De voorwaarde dat minimaal 50% van de maatregelen in het IDOP gericht moeten zijn op sociaal 

culturele aspecten is inderdaad altijd van kracht geweest. Eigenlijk is dit de basis voorwaarde van 
de subsidieregeling. 

 
In 2007 is het IDOP Neerkant vastgesteld door de gemeenteraad en is er een planning gemaakt. 
Het uitvoeringsprogramma /de leefbaarheidsagenda leende zich er namelijk niet voor om direct 
subsidie aan te vragen bij de Provincie, omdat de belangrijkste projecten nog niet voldoende con-
creet waren. Met name voor het herinrichten van het centrumgebied en het realiseren van een 
multifunctioneel dienstencentrum was het noodzakelijk om allereerst een masterplan op te stellen 
met daarin een exact programma van eisen. Op basis hiervan kon er vervolgens pas een financiële 
onderbouwing gemaakt worden, die noodzakelijk was voor de subsidieaanvraag.  
Er is toen een bureau aangesteld die gezamenlijk met de dorpsraad dit masterplan heeft opgesteld. 
Waarbij is bekeken welke wensen er met betrekking tot de herinrichting vanuit het dorp waren. 
Uiteindelijk bleek dat de nadruk met name lag op een fysieke herinrichting van het centrum en 
minder op sociaal culturele aspecten. Men kon geen koppeling maken tussen nieuwe activiteiten 
en een eventueel aangelegd nieuwe dorpshart. Tevens bleek dat ten tijde van het opstellen van de-



 2 

ze visie een particulier vergaande plannen had om een gecombineerde (medische)zorgvoorziening 
te realiseren in Neerkant. Hiermee kwam het dienstencentrum zoals beoogd in het IDOP te ver-
vallen.  
Dit betekende dat de herinrichting van het centrum zich uiteindelijk enkel richtte op ruimtelijke 
aspecten en de gemeente op basis hiervan subsidie moest aanvragen. Er is toen wel een koppeling 
gemaakt met de centralisatie van de buitensportvoorzieningen om zo alsnog sociaal culturele ele-
menten in de aanvraag onder te brengen. De gemeente was namelijk inderdaad op de hoogte van 
de eis dat minimaal 50% van de maatregelen in het IDOP gericht moeten zijn op sociaal culturele 
aspecten. 
 

2. Uiteraard wil de gemeente Deurne ook graag uitvoering geven aan het IDOP Neerkant. Het moet 
financieel ook mogelijk zijn. Bij het ontvangen van de provinciale subsidie was de gemeentelijke 
bijdrage nog niet geregeld in de begroting. Dit geldt overigens ook voor uitgaven van het IDOP 
Vlierden en IDOP Liessel. Maar door het wegvallen van de subsidie is dit probleem natuurlijk 
nog groter.   

 
De gelijkheid tussen de kleine kernen is te vinden in het voorzieningenniveau per kern. In Neer-
kant zijn, in tegenstelling tot de andere kleine kernen, al veel goede voorzieningen aanwezig. De 
buitensportvoorzieningen worden momenteel opgeknapt. Er is een geweldig gemeenschapshuis 
aanwezig waar onder andere de verenigingen, de peuterspeelzaal, de jeugd een plek hebben. Ook 
komt er een medische voorziening in de voormalige pastorie waarin een huisarts, een fysiothera-
peut en apotheek zich zullen vestigen.  
Tot slot moet ook opgemerkt worden dat er van de leefbaarheidsagenda, die in het totaal acht 
punten omvat, inmiddels al zeven in uitvoering zijn of al gerealiseerd zijn.  

 
3. De volgorde van uitvoering van de IDOP’s is op een natuurlijke wijze tot stand gekomen. Hier-

mee wordt bedoeld dat ondanks dat het IDOP Neerkant als tweede door de gemeenteraad is vast-
gesteld leende het zich, zoals eerder is omschreven,  er niet voor om direct subsidie aan te vragen. 
Terwijl dit bij de IDOP’s die later zijn vastgesteld door de raad wel het geval was.  
 
 


