Publieke raadpleging onder de
inwoners van Deurne over het
begrotingstekort
18 augustus 2020
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Samenvatting
Begrotingstekort
Op vraag "1 Stel u bent verantwoordelijk voor de begroting van de gemeente Deurne, hoe zou u het
begrotingstekort dichten?" antwoordt 51% van de respondenten: "Ik zou bezuinigen op:". Zie pagina
5.
Op vraag "2 Welke methode van bezuinigen heeft uw voorkeur?" antwoordt 62% van de
respondenten: "Keuzes durven maken, op enkel een aantal posten bezuinigen". Zie pagina 14.
Op vraag "3 Waar gaat uw voorkeur naar uit?" antwoordt 47% van de respondenten: "Bezuinigen".
Zie pagina 18.
Op vraag "4 In welk(e) project(en) zou de gemeente volgens u minder mogen investeren?"
antwoordt 46% van de respondenten: "Project 1:". Zie pagina 21
Op vraag "5 Van welke categorie lastenverzwaring zou u het meest last hebben?" antwoordt 50% van
de respondenten: "Verhoging van de onroerendezaakbelasting". Zie pagina 27.
Op vraag "6 In hoeverre bent u voor- of tegenstander van het verhogen van de
onroerendezaakbelasting?" antwoordt in totaal 12% van de respondenten: "(sterk) voorstander". In
totaal antwoordt 67% van de respondenten: "(sterk) tegenstander".
Het meest gekozen antwoord (39%) is: "Sterk tegenstander". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Tegenstander". Zie pagina 30.
Tot slot
Op vraag "7 Heeft u nog tips voor de gemeente Deurne rondom eventuele lastenverzwaring en
bezuinigingen?" antwoordt 58% van de respondenten met een tip.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipDeurne, waarbij 336 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

•
•
•
•
•
•
•
•
•

TipDeurne
Weekblad voor Deurne
Begrotingstekort
Tot slot
7 augustus 2020 tot 17 augustus 2020
7
336
5,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
18 augustus 2020

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±5,3%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

1.1 Methodiek
•
•
•
•

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Weekblad voor Deurne.
Op 07 augustus 2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 14 augustus 2020 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

1.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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1.3 Vergelijking van respons met populatie
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2. Resultaten
2.1 Begrotingstekort
De gemeente Deurne heeft een tekort van minstens 1.226.000 euro in de begroting van komende
jaren. Het begrotingstekort valt te wijten aan minder geld van de Rijksoverheid. Daarnaast heeft de
coronacrisis een negatieve invloed op de gemeentebegroting. Het college van burgemeester &
wethouders van Deurne gaat de komende maanden bekijken hoe het begrotingstekort kan worden
gedicht.

1 Stel u bent verantwoordelijk voor de begroting van de gemeente Deurne,
hoe zou u het begrotingstekort dichten? (n=321)
Ik zou bezuinigen op (51%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanleg spoortunnel en de dure verbouwing van het gemeentehuis. Ik zou de stekker en de
stekker uit het dure Cultuurtheater trekken.
Alle gemeente uitgaven
Alle minder noodzakelijke uitgaven
Alle posten een beetje
Ambtenaren (3x)
Ambtenaren apparaat
Ambtenaren en externe onderzoeksbureaus en evt de verbouwing van het gemeentehuis.
Ambtenaren en verbouwing
Ambtenaren en wachtgeld
Ambtenarensalarissen
B0uw gemeentehuis
Bijdrage aan Cultuur Centrum Martien van Doorne (zelfs ouderen woningen van maken en deze
te huur/koop aanbieden)
Bijdrage hulp in het huishouden t.b.v. welgestelden !!??
Bouw gemeentehuis
Bouw nieuw gemeente huis
Bouw van het gemeentehuis
Ccd en de Wieger, beiden zijn al zo lang bodemloze putten
CCD en dergelijke subsidies.
Centrum Managment en het CCD samenvoegen met de Wieger. Dan van het CCD
appartementen met zelfstandige horeca maken.
Cultuur (2x)
Cultuur centrum Martinetplein 1 Deurne, de Wiemel, en gelden die naar jeugdinstelling
Vreekwijk gaan!
Cultuur, musea, gemeenschapshuizen
Cultuur, onderhoud wegen, spoortunnel, verkeersmaatregelen.
Cultuurcentrum Deurne, wachtgeldregeling, Vreekwijk
Cultuurcentrum, gratis woningen voor vreemdelingen
Cultuurcentrun, meseum
De belachelijke reserveringen voor de verbouw van het gemeentehuis
De dingen die het tekort veroorzaken
De nieuwe toegangsborden weghalen die onnodig zijn
De toekenning voor huishoudelijke hulp voor mensen die het goed kunnen betalen
De verbouwing gemeentehuis
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De verbouwing van het Gemeente Huis, gezien COVID19 kan minimaal de helft van de
ambtenaren thuis werken
De verbouwing van het gemeentehuis
De verbouwing van het gemeentehuis.
Decentrale voorzieningen. Niet elke wijk een wijkgebouw/ sportclub, etc
Een aantal grote uitgaven, zoals verbouwen gemeentehuis en tunnel onder spoor. Minder
bijdragen anders oplossingen zoeken.
Een nieuw gemeentehuis
Efficiënt werken bij de gemeente
Geen verbouwing gemeente huis
Geen verbouwing gemeentehuis (2x)
Gehandicaptenzorg en onzinnig subsidies voor kunst en cultuur
Gemeenschapshuizen en cultuur
Gemeente logo, dure verbouwing. En geen dingen doen omdat er subsidie op zit terwijl je vaak
de helft zelf moet betalen. Stoppen met feestjes, recepties, nieuwjaarsbijeenkomst e.d.
goedkopere materialen gebruiken in plaats van dure fancy materialen. Stoppen met Deurne
doet het en groen slim aanbesteden waarbij risico weer buj aannemer komt en niet bij eigen
dienst waarbij een tekort aan geld het onderhoud achteruit holt en daarmee een
kapitaalvernietiging plaats vind. De helft van de mantelzorgers strijken vergoeding op terwijl ze
er niks voor doen. Gratis geld halen is extra makkelijk gemaakt. Een efficiënter en
doeltreffender ambtenaren apparaat. Nu moet alles officieel via allerlei hiërarchische schijven
waardoor daadkracht ontbreekt en alles onnodig tijd(=geld) kost
Gemeentehuis (2x)
Gemeentehuis verbouwen, waar rendement pas over 30 jaar zichtbaar is
Gemeentehuis, subsidies
Gemeentehuisvernieuwing
Gemeentelijk zaken/ heroverweging van kostbare langdurige projecten
Gezond wonen
Glamour en grandeur gemeentehuis en omgeving + ambtenaren bestand
Groenonderhoud
Groenonderhoud (meer natuurlijke aanpak)
Het aantal ambtenaren
Het centrum van Deurne, goed is goed.
Het cultuurcentrum. Het is heel jammer maar heeft de gemeente en de inwoners al veel te veel
geld gekost.geld gekost en
Het gemeentehuis niet verbouwen.
Huis van de toekomst (nieuw gemeentehuis)
Huishoudelijke hulp voor mensen die dat gemakkelijk zelf kunnen betalen
Huishoudhulp voor mensen met een goed inkomen
Huisvesting-op andere locatie
Ik had graag gezien welke komende kosten zijn begroot en een meerjarige begroting
Ik zou kritisch kijken naar gemeentelijke uitgaven aan aankopen van grond, ondersteunen
boeren, aankopen kunst, vage projecten tgv ambitie 1 persoon enz.
Immigratie
Inhuren dure (ingenieurs) bureaus
Inhuur adviesbureaus
Inhuur derden
Inhuur medewerkers
Inlenen professionals, infrastructurele projecten (bijv. tunnel Binderendreef)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interimmanagers die van heel ver komen (lang onderweg zijn, veel kilometers moeten maken
om in het gemeentehuis te kunnen komen werken).
Internaat Vreekwijk.
Interne kosten zoals inhuur personeel, catering voor derden
Investeringen uitstellen
Jeugdzorg . De verantwoordelijkheid meer bij de ouders leggen en een beroep doen op de
verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid.
Juridische kosten, dus kundiger personeel aanstellen en niet tegen bestaande regelgeving
ingaan. Ook bezuinigen op de renovatie van het gemeentehuis zou verstandig zijn.
Kijken of alle financiële tegemoetkoming ook terecht zijn
Kosten gemeentehuis, in de breedste zin des woords.
Kosten Vreekwijk
Kostenverslindend overbodig personeel
Laat die verbouwing van het gemeentehuis maar achterwegen.
LEV en WMO
Luxe artikelen, en alleen die dingen doen die noodzakelijk zijn
Meer grond verkopen en bungalows en appartementen bouwen. Veel meer inkomsten
genereren met grondverkoop!
Meerdere fronten gezien de oorzaak van het tekort.
Minder geld naar dorps huuzen kantines musea
Museum de Wieger en CCD
Niet duurzame projecten en te kleine lokale economie
Niet goed functionerende ambtenaren(ervaring mee)
NIETS wat de inwoner direct/indirect treft. WEL op zaken die evt.goedkoper, kleiner en/of later
kunnen worden uitgevoerd.
Nieuw bouw gemeentehuis uitstellen
Nieuw gemeentehuis
Nieuwe projecten
Nutteloze dingen die gedaan worden voor status, dus géén nieuw gemeentehuis.
O.a. subsidies, catering via gemeentewegen
Onnodige en zinloze rechtszaken
Onnodige huishoudhulp;kunst en cultuur en andere makkelijke te misbruiken fondsen.
Onnodige zaken
Op de spoortunnel Binderendreef
Op de verbouwing van het gemeentehuis
Op luxe dingen
Openbare gebouwen gemeentehuis niet verbouwen.
Personeel (2x)
Personeel gemeente
Personeel in het gemeentehuis
Personeelsbestand gemeente, verbouwing gemeentehuis
Pure luxe: cultuur met name het CCD
Renovatie gemeentehuis
Salaris wethouders en ambtenaren die fouten maken wat juridisch veel onderzoekgeld kost.
Salarissen en banen van ambtenaren
Salarissen b&w
Sport en cultuur
Sportvereningen samen laten werken 1 voetbalvereniging ect eigen bijdrage WMO naar
vermogen!
Steun landbouw
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stoppen met activiteiten die vanuit het RIJK niet worden ondersteunt
Straatverlichting, korten op extra's gemeenteraadsleden dus geen etentjes, feestjes, hapjes enz
enz, geen verbouwing gemeentehuis!!!
Subsidie en bijdragen voor het Cultureel centrum. Het gebouw is goed genoeg om zich zelf te
kunnen bedruipen.
Subsidie gemeenschapshuizen, kantines e.d.
Subsidie s
Subsidies (2x)
Subsidies voor bv cultuurcentrum, de belangen tussen commercieel en cultuur zijn verkeerd
Subsidies, onderhoud en vernieuwing kritisch bekijken
Uitgaven van de gemeente zelf , zoals de onnodige verbouwing van het gemeentehuis
Uitgaven verbouwing gemeentehuis, ook ivm nieuwe corona maatregelen
Uitkeringen (2x)
Verbouw gemeentehuis
Verbouw gemeentehuis / erfbetreders
Verbouwen gemeentehuis (2x)
Verbouwing en continu aanpassen gemeentehuis
Verbouwing gemeente huis (2x)
Verbouwing gemeente huizen en jeugd zorg
Verbouwing gemeentehuis (6x)
Verbouwing Gemeentehuis
Verbouwing gemeentehuis is een achterhaalde weggooi investering
Verbouwing gemeentehuis per direct stoppen !
Verbouwing gemeentehuis, financiering CCD, bijzondere bijstand verlenen
Verbouwing gemeentehuis, onderhoud wegen, uitstel bouw spoortunnel, minder externe
adviseurs, meer gebruik maken van (kennis) van vrijwilligers
Verbouwing van het gemeentehuis
Verbouwing van het gemeentehuis, dan maar iets minder> thuiswerken meenemen!!!
Wegenbouw, geennieuwe woningen eerder bestaande gebouwen herinrichten,
Welzijnswerk
Zaken die na prioritering niet boven aan staan. Als er minder geld komt van de Rijksoverheid,
kan er ook minder gedaan worden, dus keuzes maken wat de meerderheid nu prioriteit geeft
Zaken die niet essentieel zijn
Zorg

Ik zou de lasten verzwaren op (21%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afval , huisdieren zwaar belasten=overlasr beperken
Afval (muv plastic/papier)
Bedrijven die veel winst maken
Bedrijven/bedrijfsterreinen
Bekeuringen of straffen bij overtredingen
Belasting op katten
Bestrating in de tuin (rioolbelasting)
Betaald parkeren
Beter handhaven op hard rijden en jeugd
Bij de vervuilende bedrijven
Bouwgrond prijzen 5% op de onroerendgoed belasting
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De vervuiler betaalt en op lopende zaken die de gemeente bij de rechter heeft lopen daar
kunnen jullie welvaar van leren misschien is het logisch als mensen in de gemeente (bewoners)
hier heel erg de kosten met op aan het jagen zijn noem effe voorbeeld in Liessel de schuur van
Goossens de zaak van van ook versus Verhees. Ik vind dat er in het weekblad van Deurne hier
meer opinie moeten worden gedeeld vanuit de bevolking waardoor dit soort mensen tot
bezinning komen
Eigenlijk nergens op,cultuur,bibliotheek,jongeren en ouderenorganisaties is belanrijk
Gebruik van grondwater en op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
Grondeigenaren-boetes-veehouderij-vergunningen woningbouw van woningcorporaties
Grondprijs industrie,precario horeca
Handhaving bij overtredingen en overlast en verwaarlozing
Honden belasting, reclame belasting
Hondenbelasting, parkeren, bouwgrond, regenwaterafvoer,
Horeca
Huis eigennaren
Huizenbezit
Intensieve landbouw en vooral intensieve veehouderij
Intensieve veehouderij ivm aantasting millieu bv grondwater.
Lasten verzwaren is vergif voor de economie en in Corona tijd is dit het domste om te doen.
Luxe zaken, vermogen, etc.
Meer als 1 hond
Meer inkomsten van het Rijk, bijv. voor WMO
Milieu belastende activiteiten
Milieu gerelateerde zaken
Milieubelasting bedrijven/industrie
Nergens
Niet (2x)
Niet ; tijdelijk laten oplopen er komt hierna weer een herstel
Niets
Onnodig afval
Onroerend goed
Onroerend zaakbelasting, grondprijzen
Onroerendzaak belasting omhoog
Onruststokers beboeten. Polencampings zwaarder belasten, een grote bron van ellende en
diefstal.
Op mensen met meer vermogen dan 500.000 euro (huis en stallen meegerekend)
Op zwaar transport op het buitengebied ze rijden alles kapot en vervuilen de lucht met 150000
liter diesel per week
Openbaar groen
Overlast, denk aan hondenpoep, zwerfvuil. meer boetes uitschrijven.
OZB (2x)
OZB. Prijs vierkante meter bedrijventerreinen verhogen.
Pacht van landbouwgrond voor maisteelt, OZB op huizen / bedrijven > 4 ton
Parkeren (2x)
Poezenbelasting en honden
Salarissen en voorwaarden ambtenaren
Verbouwing gemeentehuis
Vervuilers
Vrij parkeren weer afschaffen en parkeergeld heffen
Vuilnis ed
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•
•
•
•
•

Vuilnisophalen, gemeentestortplaats, legges
Weer terug naar draagkracht voor thuiszorg.
Wonen (woz en Mkb)
WOZ-waarden bijdrage verhogen vanaf € 400k en meer
Zo min mogelij

Niet, het begrotingstekort is prima (12%)
Weet niet (16%)

Toelichting
Ik zou bezuinigen
op:

•

•

•
•
•

•
•
•

Door eerdere foutieve planningen zijn er op dezelfde plaatsten in Deurne,
diverse malen straten open gebroken om verschillende leidingen aan te
leggen , gras velden/ plantsoentjes betegeling en weer heringericht. door
betere afstemming met verschillende partijen scheelt dit erg veel geld .
Daarnaast worden er rond 50 % bestuursrechtelijke procedures ingesteld
die niet noodzakelijke waren. De reden voor de opstart is dat de gemeente
kosten wat kost gelijk wil halen, terwijl de betrokken ambtenaren niet
beschikten over de juiste kennis , doch het ego voorrang gaven. Betrokken
wethouder worden foutief voorgesteld. Pure inteelt van een naar binnen
gerichte organisatie. De burger is hiertegen machteloos en wordt
geforceerd in een procedure
Een GROTE schande dat er zo ontzettend veel geld gaat naar het Cultuur
Centrum in het centrum van Deurne ( wat moeten de besturen van de
dorpshuizen in bijvoorbeeld Helenaveen, Liessel en Zeilberg zich genomen
voelen) en ook de Wiemel lijkt uitzichtloos zaak, maar het absurde hoge
bijdrage van de Gemeente naar de jeugdinstelling in Freekwijk moet per
direct gestopt worden.
Een nieuw gemeente huis is onzin en belachelijk. Nergens voor nodig. Nu
een prachtig oud gebouw en dadelijk een lelijk modern ding waarschijnlijk
Efficienter met personeel. Teveel mensen worden aan het werk gehouden,
doen dubbel werk en zijn overbodig.
Er gaat volgens mij nog teveel geld naar extra's voor de hoge pieten in
deurne, ik vind dat er in deze situatie GEEN interne verbouwing moet
komen voor het gemeentehuis, ik ben er onlangs nog geweest en het is
prima zo!!! Ik vind dat geldverspilling!!
Wat betreft de straatverlichting in de woonwijken, dit kan een stuk
minder, bv warm led-verlichting, zorgen dat deze vanaf 24.00 de helft
zwakker brand, ook beter voor de natuur
Er is geen enkele noodzaak om het gemeentehuis te verbouwen , door dit
niet te doen bespaar je 8 miljoen
dan is je tekort in 1 keer opgelost
Er wordt erg veel ondersteuning ingehuurd door de gemeente. Zet daar
vraagtekens bij. Wellicht kunnen de eigen ambtenaren meer dan gedacht,
of stel andere prioriteiten bij de projecten. NIet alles is even belangrijk.
Er zijn best wel vaste vrijwilligers te vinden die dat met plezier doen. Houd
daarvoor 1x per jaar een dankjewel-middag met een bbq bijvoorbeeld.
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•
•
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•

•
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•

Extra investeren in duurzame projecten, zodanig dat ROI maximaal kan
gerealiseerd worden. Dit ook voor de lokale economie, maak het
ondernemers klimaat aantrekkelijker, zodat meer en grotere
ondernemingen zich in Deurne willen vestigen.
Het beter uitzoeken en opsporen van mensen die niet op een eerlijke
manier een uitkering krijgen.
Ook mensen terug brengen in de maatschappij
Het gehele ambtelijk apparaat verhuizen naar cultuurcentrum. zijn we van
dat debacle af. bib en de lunchroom laten zitten.
huidige gemeentehuis geschikt maken voor horeca. Zorgen dat je daarmee
raadhuisstraat bij betrekt. zo krijgt ook het pleintje voor het
cultuurcentrum (toekomstig gemeentehuis) meer leven. vervolgens is er
meer aansluiting naar de wolfsberg
Het is van de zotte dat mensen die dat gemakkelijk zelf kunnen betalen,
huishoudelijke hulp krijgen á 19 euro per maand. En ook nog eens hoe
groter het huis, hoe meer uren hulp. Belachelijk.
Het Rijk moet deze kosten voor haar rekening nemen.
Hou daarin alles tegen het licht: B.v. Wat is absoluut noodzakelijk ? Wat
kan wachten tot later en beter tijdstip ? In hoeverre kunnen goedkope
tijdelijke oplossingen het werk(leef)klimaat in het huidig gebouw positief
beïnvloeden ? Is, wat echt gemist wordt, te realiseren in een ander
gebouw dat deels leegstaat ?( b.v.Poort v Deurne !)
Ik vind het zacht gezegd merkwaardig dat u vier reactiemogelijkheden
aanbiedt, maar er a. niet bij aangeeft dat maar één antwoord mogelijk is,
terwijl meer antwoorden mogelijk zijn, temeer daar het probleem vaak
oplossingen van of-of en en-en nodig heeft.
Je kunt bezuinigen maar ook de lasten verzwaren zoals een hoger bijdrage
voor huishoudelijke hulp voor diegenen die dit gemakkelijk kunnen betalen
Kosten personeel worden verlaagd door minder vaste medewerkers, maar
vervolgens lenen we extra professionals in.
Gezien het begrotingstekort is het wellicht de tijd om grote investeringen
zoals tunnel Binderendreef uit te stellen.
Landbouw heeft geen toekomst voor Deurne
Laten we eerst maar eens kijken op welke luxe er bespaard moet worden
alvorens de rekening bij de burger te leggen. Als het dan toch nodig is een
eenmalige dotatie per hoofd van de gemeente en meer toezicht op
toekomstige kosten.
Verbouwing kost heel veel geld en ik weet zeker als de burgers mogen
kiezen dat ze eerder kiezen om het geld in andere voorzieningen te steken
dan gemeentehuis. Dus verbouwing moet soberder.
Voorbeeld: Koningsdag; gedecoreerden worden uitgenodigd (ben er zelf
een van) en krijgen een prima ontvangst met koffie en koek. Nadien wordt
er geborreld. Doe zoiets eenmaal per vijf jaar of drie jaar.
Het wordt steeds meer dweilen met de kraan open. De regering dondert
tegenwoordig alles maar op het bordje van de gemeenten. We worden
steeds vaker en harder gebeten door de kat en de hond.
En het stoort me enorm dat er zoveel verkwanseld wordt in Nederland.
Projecten die miljoenen of tonnen kosten omdat er weer eens een
egotripper zijn of haar naam wil verbinden aan een zinloos project. Alleen
al hieraan zijn miljoenen te besparen.
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Ik zou de lasten
verzwaren op:

•

Wat is precies de negatieve invloed op de gemeentebegroting van de
coronacrisis? Waar zit dit precies in?

•
•

Cultuur moet zichzelf bekostigen.
Daarnaast bij de overheid aandringen op kostendekkende vergoedingen op
jeugdzorg
Doordat nieuwe bedrijfsterreinen voor heel weinig geld worden
aangeboden verpauperd het oude bestand en wordt de natuur onnodig
aangetast. De herbestemming van oude bedrijfsterreinen kost de
gemeenschap ook handen vol geld. Ondertussen zetten ondernemers met
hulp van vele subsidieregelingen kolossale panden neer en hoeven juist
daardoor geen winstbelasting te betalen.
Er is n camping in Deurne die leeft van subsidies omdat ze ook n
dagopvang hebben voor verstandelijk beperkte mensen. En er zijn ook
mensen die leven van subsidies omdat ze weten bij wie in de gemeente ze
moeten zijn en zo mooi weten te lullen zodat ze t altijd weer voor mekaar
krijgen. Anderen kunnen t niet en worden zelfs gestraft.
Het fatsoen van sommige mensen is ver te zoeken (soort lik op stuk beleid)
Horeca doet alsof alles moet kunnen, jeugd weet geen maat
Je moet dus inzicht hebben in de oorzaak voordat je in alle redelijkheid een
oplossing kunt aandragen
Kies duidelijk voor een klimaat neutraal beleid!
Meer geld vragen aan de Rijks overheid is de beste oplossing
Met name de intensieve veeteelt heeft veel nadelen voor de gezondheid
van mens, dier en milieu. Mensen meer laten betalen voor hun
verontreiniging
Nu noodzaak om in basisbehoeften te voorzien
Onvoorziene calamiteiten als de COVID-19 crisis zouden moeten worden
bekostigd uit de Algemene Reserve. De AR van de gem. Deurne is ca 14mlj
met een uitstekend ratio weerstandsvermogen van 4.1.
Investeren in tijden van crises ipv bezuinigen

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Niet, het
begrotingstekort
is prima zo

•
•
•

•
•
•
•
Weet niet

•
•

Betere communicatie tussen instanties, niet eerst een fietspad maken en
vervolgens weer openmaken omdat er weer iets in de grond moet.
De landelijke politiek zal hier iets in moeten, gezien het begrotingstekort
denk ik grotendeels is ontstaan door de Coronamaatregelen.
Een begroting; je krijgt als burgen echt geen duidelijke informatie over
begrotingen er zijn altijd zaken waar je geen inzicht in krijgt ik vind daarom
deze vraag niet te beantwoorden zonder dat je precies kunt zien wat er
begroot is waar de tekorten zijn en hoe groot deze tekorten zijn, deze
vraag is moeilijk zo niet onmogelijk te beantwoorden.
Geld lenen, de rente is laag
Het tekort moet door de landelijke politiek beschikbaar gesteld worden!
Lasten verzwaren en/of bezuinigen zou nu meer schade aanrichten.
Verhalen op rijk
Daar hebben we gekozen raadsleden voor en de specialisten / ambtenaren
Ik ben onvoldoende op de hoogte van de begroting om hier een
gefundeerd antwoord op te geven
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•
•
•
•

Ik zou de mogelijkheid onderzoeken om de Rijks- / provinciale bijdragen te
laten vermeerderen of anders taken van het rijk / de provincie niet langer
uit te voeren.
Ik zou eerst inzicht moeten hebben in de kosten voor ik deze kan
beantwoorden en dat geld ook voor de lasten. Ik denk wel dat er veel te
halen valt over hoe nu de gemeente het geld uitgeeft.
Kijken naar mogelijkheden voor verkoop van bouwgrond
Zonder te weten hoe de begroting nu in elkaar zit kan ik daar niks over
zeggen
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Stel een meerderheid van de gemeenteraad kiest voor bezuinigingen.
2 Welke methode van bezuinigen heeft uw voorkeur?
De kaasschaafmethode: op alle posten (een
beetje) bezuinigen

(n=315)

20%

Keuzes durven maken, op enkel een aantal posten
bezuinigen

62%

Ander methode

14%

Weet niet

4%
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Op vraag "2 Welke methode van bezuinigen heeft uw voorkeur?" antwoordt 62% van de
respondenten: "Keuzes durven maken, op enkel een aantal posten bezuinigen".

Ander methode, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algemene Reserve, welke ruim voldoende gevuld is
Bedrijven meer belasten en van de gewone burger afblijven
Beide. En slimmer inkopen en niet bezuinigen op onderhoud. Zuinig zijn op wat er is voordat er
dure nieuwe dingen gedaan worden.
Bekijken met buurten wat deze zelf kunnen doen
Belasten op natuur- en milieuaantastingen
Beleid op langer termijn.
Bezuinigen op infrastructuur en verhogen hondenbelasting en reinigingsrecht
Combinatie van kaasschaaf en een aantal posten fors.
Een capabele wethouder aanstellen ; zodat de bouwvergunningen soepeler verlopen.
Een combinatie van beide keuzes
Een gekwalificeerde inkoper in dienst nemen en op zoek gaan naar kosten besparing aan de
inkoopzijde van aanbestedingen en diensten
Eerst de grootste kosten posten bekijken en controleren of deze uitgaven niet beter kunnen
Efficienter werken bijv. bij WMO-zaken, voorkomen van procedures.
Geen bezuinigingen maar inkomstenbronnen vergroten.
Geen duur onnodig onderzoekgeld uitgeven
Goed kijken waar geld het best tot zijn recht komt en dat blijven doen en op andere plakken
keuzes maken of kaasschaafmethode
Harde lobbyen voor aanvullende gelden uit Den Haag
Harde methode
Ik denk dat we allemaal water bij de wijn moeten doen. Maar ook durven ingrijpen in
organisaties die niet lonend zijn. Daarbij moet er bij het rijk aangeklopt worden dat zij hun
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

verantwoordelijkheid nemen voor de kosten die nu bij de gemeente liggen en waar de
gemeente niet voor wordt gecompenseerd.
In Den Haag blijven protesteren tegen op boed gekregen jeugdzorgplichten zonder voldoende
financiële tegemoetkoming
Inefficiënte gemeente apparaat aanpakken. P-wetters meer gericht inzetten voor taken
Investeren in de toekomst, bezuinigen op wat niet duurzaam is
Investeren in de toekomst. Goede infrastructuur, minder boeren
Kijk ook naar de publieke enquête
Kijken waad de grootste klappen gemaakt kunnen worden. Op kleine posten bezuinigen
verschiet niet.
Kijken waar clubs en verenigings leven geen last van hebben, gemeente moet dienstbaar zijn
voor gemeenschap, en bijzonder jeugdwerk bij regio gemeentes of overheid aanspreken of
factureren
Kijken waar de Gemeente écht aansprakelijk voor is, en overige kosten op provicincie of
landelijk verhalen
Kosten versus maatschappelijk rendement
Kritisch kijken wat er met bepaald geld echt gebeurd. En misbruik of verkeerd gebruik minder
aan uitgeven.
Lopende zaken evt versoberen / Uitgaven die uitgesteld kunnen worden uitstellen
Meer geld vragen aan Overheid
Meer inkomsten genereren met grondverkoop
Minder onderzoeken, meer handhaving
Niet op jan met de pet !
NIeuw gemeentehuis afblazen, huidige voldoet prima.
Samengaan met asten
Tegen het beleid van de corrupte overheid ingaan ivm niet wetenschappelijke onderbouwing
Corona maatregelen
Uitgaven voor verschillende posten vergelijken met andere gemeenten om te zien waar de
verschillen zitten
Verbouw gemeentehuis met het open karakter geeft geen enkele privicie als je een afspraak
maakt , dit zal enkele jaren later weer aangepast worden omdat het zo niet voldoet
Verbouwing gemeente huis halveren helft ambtenaren werken in de toekomst van huis uit
Verhaal op rijk
Veroorzaker en gevolgen onderzoeken
Zie boven
Zoals overheid op gemeenten bezuinigd heeft. alle subsidie slurpende projecten stoppen

15

Toelichting
De
kaasschaafmethode:
op alle posten (een
beetje) bezuinigen

•
•
•

Doet het minste pijn
Een combinatie van beiden om de pijn te verzachten
Maar dan ook op alle subsidies bezuinigen, en ook alle lasten omhoog.

Keuzes durven
maken, op enkel een
aantal posten
bezuinigen

•

Als die vergoeding voor hh hulp bij welgestelde mensen weg zou vallen
levert dat al heel veel op.
Als je overal op bezuinigt komen sommige afdelingen nog meer in de
problemen. Dus zeker NIET bezuinigen op zorg, onderwijs,
bejaardenzorg, verpleeghuizen, biologische landbouw en veeteelt en
milieu
Besturen betekent lange termijn denken, buiten politieke belangen,
met het belang van de (toekomstige) burger voorop
Bewoners betrekken bij de keuzes. Ingegeven door de persoonlijke
ervaringen van deze burgers. Gemeente moet openstaan voor feedback
en kritiek.
De spoortunnel ligt op de verkeerde plaats. De verbouwing kan veel
goedkoper. Het Cultuurcentrum is vanaf dag een een ramp geweest en
zal nooit echt goed gaan lopen. Het is ook doldwaas dat er 2 heren zijn
ingehuurd om stoppende boeren te begeleiden. Die ondernemers zijn
miljonair. Doet dat men dat ook voor de winkeliers die het echt slecht
hebben?
Er valt nog wel het een en ander te bezuinigen, en te verbeteren. Begin
eens met de puntjes op de i te zetten. Buitendienst echt te laten
werken en slimmer en harder zodat Deurne eens wat minder ( groen ) is
. Ook binnen het ambtelijk apparaat moet harder en doelmatiger
gewerkt worden en geen nieuwe projecten aannemen.
Geen spoortunnel en we zijn er
Maar dit is erg lastig te beantwoorden zonder een beter inzicht.
Niet snijden in zorg, onderwijs, veiligheid.
O.a. De keuze durven te maken dat er geen gratis geld zondermeer
beschikbaar is, zoals bij sommige minimaregelingen dit voorkomt.
Op posten bezuinigen die dit jaar minder van toepassing zijn, zoals
subsidies voor het aantal evenementen dat vanaf 13 maart 2020 door
de Coronamaatregelen niet door is gegaan.
Van kaasschaven komt alles in een neergaande spiraal, je kunt ook het
principe aanhangen van de een, z'n dood is de ander zijn brood, zachte
heelmeesters maken zwerende wonden, je kunt niet de kool en de geit
sparen etc...
Verzwaren van de lasten voor burgers zou niet mogen
Wel met een lange termijn visie, niet het ene jaar de ene post en het
andere jaar een andere post. Dit is alsnog de kaasschaafmethode, maar
dan in jaarbuckets.
Zichtbare keuzes maken, ontzien van mensen, niet ten koste van.
Kritisch zijn t.o.v. plannen die wellicht (deels) achterhaald kunnen zijn
of dreigen te worden. Keer de huidige goede situatie van inbreng door
de inwoners niet om, verniel niet wat is opgebouwd. Stel wensen uit,
als het de bedoeling is, dan keert het zich wel ten goede straks.

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Ander methode,
namelijk:

•

Zie toelichting bij antwoord 1

•

Als clientondersteuner WMO heb ik regelmatig te maken met
rechtszaken, die uiteindelijk door de client worden gewonnen, maar
daar wordt geen lering uit getrokken door bijvoorbeeld de WMOverordening aan te passen. Kost handenvol geld en de client is de dupe
en moet maar wachten en in spanning blijven. 0493-316328.
HARDE maatregelen nemen die besparen opleveren op uitgaves die
gaan naar het Cultuur centrum Deurne Martinetplein 1, zwembad de
Wiemel én jeugdinstelling Freekwijk.
Veel groen is wegbezuinigd in woonwijken die er langzaam als
achterstandwijken uit gaan zien. Bestrating is bijna overal slecht. Daar
doen we niks meer aan maar kiezen wel voor dure aanleg van nieuwe
straten die we vervolgens ook weer laten verslonzen. Om dit later
allemaal weer op te waarderen om de leefbaarheid en dus waarde van
huizen en de aantrekkelijkheid te waarborgen (=geld uit woz en
recreatie en middenstand) lastenverzwaring is snel cashen zonder daar
iets voor te hoeven doen. Als je prive geld tekort komt kun je ook niet
even snel geld bijmaken. Dan is alleen keuzes maken een manier om
het huishoudboekje op orde te krijgen.

•
•

Weet niet

•
•

Bezuinigen in goede tijden, nu zeker niet doen
U vraagt om een methode van bezuinigen, terwijl u niet aangeeft waar
bezuinigingen in eerste aanleg het noodzakelijkst zijn. De gekozen
methode is namelijk afhankelijk van de aard van de verliezen.
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De gemeente kan behalve bezuinigen ook de lasten van de inwoners verzwaren of voor een
combinatie kiezen.

3 Waar gaat uw voorkeur naar uit?
Bezuinigen

(n=309)

47%

Lasten verzwaren

2%

Deels bezuinigen, deels lasten verzwaren

40%

Geen voorkeur

6%

Weet niet

5%
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20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "3 Waar gaat uw voorkeur naar uit?" antwoordt 47% van de respondenten: "Bezuinigen".

Toelichting
Bezuinigen

•
•
•

•
•
•

•

•

•

Bezuinigen door efficientie !!!!
De burgers/consumenten hebben het al zwaar en krijgen het nog zwaarder
met eventuele ontslagen bij diverse bedrijven en faillissementen.
De lasten verzwaren is reeds jaren aan de gang zonder dat er gekeken wordt
naar de 'gewone' burger. Sommige projecten zijn prima, denk aan deoplossing
voor verwerking van veel regenwater in één keer, verbetering spoorzone, en
andere zijn te ver gegrepen wolfsberg inclusief parkeergarage versus
leegstand.
Echt zwaar bezuinigen, veel beter nog volledig STOPPEN met geld geven aan
het Cultuurcentrum in Deurne Martinetplein 1, zwembad de Wiemel en de
jeugdinstelling in Freekwijk.
Er zijn voldoende bezuinigingen / modellen
Het leven is duur genoeg, onzeker genoeg, woningen peperduur,
boodschappen veel duurder door corona, mensen ontslagen bij getroffen
bedrijven enz. Dus bezuinig NIET ten koste van de inwoner. Maar
ONDERSTEUN deze en zoek naar bezuinigingen op de 'bodemloze putten', van
grote projecten e.d.
Hoe bestaat het dat er allerlei leuke potjes zijn voor gezellige buurtinitiatieven
en dat de burgers opgezadeld worden met een tekort. Huurders zouden niet
mee mogen stemmen in deze enquete. Lasten verzwaren is altijd OZB en dat
betalen huurders niet.
Ik zou kijken naar het belang van het overgrote deel van den Deurnese
bevolking en op de de zaken welke maar interessant zijn voor een klein deel
van de bevolking bezuinigen. Belasten zou ik doen door parkeergeld betaling in
elk koopcentrum.
Intern en extern bij de burgers, ideeën ophalen . Digitale brievenbus voor
ideeën.
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•

•

•

•

Lasten van inwoners mogen pas dan verzwaard worden nadat het bestuur
duidelijk is over de toekomst. Bewoners moeten niet kiezen als het bestuur
geen bewijs levert van denkvermogen. Tot nu toe denken bestuurders vooral
aan (eigen) partijbelangen.
Men zou ook eens heel goed naar het ambtelijk apparaat moeten kijken. Kan
daar niet op worden bezuinigd. Het is tocht te dol dat er van de LEV-organisatie
tien (!) wijkcoördinatoren worden ingehuurd. Een kerkdorpen als Helenaveen
en Neerkant kan men uitstekend zijn eigen boontjes doppen. Daar heeft men
geen extern ingehuurde krachten van LEV voor nodig, die bovendien kennelijk
na een jaar al weer opstappen.
Uitgaven rondom verbouwing gemeentehuis per direct stoppen en investeren
in onderhoud van hetgeen de gemeente HEEFT en zo de leefbaarheid verhogen
. De gemeente glijdt in hoog tempo af naar een veredelde achterbuurt in een
aantal wijken!!
Zie bovenstaand Reactie en laat burgers kiezen waarop wordt bezuinigd

Lasten
verzwaren

•

Bezitters van huizen boven de 500.000 . Huisvesting aan arbeidsmigranten (op
toezien dat het niet doorgerekend wordt naar de huurders!!!) Diegenen die
overlast veroorzaken en de buitenwegen kapot rijden flink laten betalen ( de
boeren dus!! )

Deels
bezuinigen,
deels lasten
verzwaren

•

Alleen verzwaring op zaken die niet of minder van algemeen belang zijn. Zoals
hondenbelasting, vergunningen, kinderopvang, en cultuur. Daarnaast vooral
keuzes maken in uitgaves.
Dan snijd het mes aan twee kanten
Eerst kritisch naar eigen uitgaven en bouwplannen kijken (nieuwe
lantaarnpalen plaatsen die vervolgs uitstaan, wegen vernieuwen waar het
asfalt pas net een jaar ligt etc etc) voor lasten verzwaren
Handhaven, zo niet, dan loopt alles uit de hand ( horecasluitingstijd bv,
barmensen hebben boter op hun hoofd!
Iedereen moet zijn steentje bijdragen.
Lasten verzwaren komt neer op een beperkt deel van de Deurnese inwoners.
Een aantal mensen wordt al geheel of nagenoeg geheel gecompenseerd.
Vandaar ook een deel van de bezuinigingen bij de ondersteuningsuitgaven.
Lasten verzwaren voor de "boosdoeners" bv vervuilers
Lasten verzwaren voor degenen die het kunnen betalen, niet voor alle
inwoners van Deurne.
Hondenbelasting mag best omhoog vanaf een 2e hond.
Lasten verzwaring, op basis van inkomen en activa
Meer geld bij de Rijksoverheid vragen
Natuurlijk wil ik als burger niet meer betalen, dus de gemeente moet een goed
onderbouwd verhaal komen wanneer er sprake is van lastenverzwaring
Nieuwe ideeën genereren door dit soort initiatieven te nemen.
Zie ook de toelichting bij de vorige vraag.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geen
voorkeur

•
•

Beide niet doen. wellicht dat onttrekken aan de reserves een mogelijkheid is.
Verder kan er grond verkocht worden.
Verzwaren lasten inwoners alleen in combinatie met loonkosten apparaat
gemeente aantoonbaar naar beneden brengen! Verzwaring moet realistisch
zijn omdat Covid-19 ook voor de inwoners leidt tot minder inkomsten.
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Weet niet

•

•
•
•

•

De Rijksoverheid om duidelijkheid vragen en geen onnodig geld te besteden
aan de Corona maatregelen die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn, veel
geld kosten, de burger zelf zijn verantwoordelijkheid laten dragen en zorgen
dat de economie draaiende blijft zodat Gemeente Deurne niet nog meer geld
en inkomsten misloopt
Geen bezuiniging er is de afgelopen jaren genoeg bezuinigd
Is geen eenduidig antwoord op te geven omdat soms bezuinigd kan worden en
soms moeten lasten verzwaard worden. Ook het verschuiven van subsidies kan
onder de streep voor de gemeente winst opleveren.
Mijn antwoord staat er niet bij. stoppen met subsidiëren van veel zogenaamd
maatschappelijke zaken. zoals, De Roos, Walhalla, aanleg groene daken (als het
gezonde buissiness is gebeurd dat toch wel) cultuur subsidie, godsdienst
onderwijs (geheel voor de bep godsdienst zelf) subsidie mondiale
bewustwording, subsidie economisch actieplan. economie herstelt zichzelf.
waar markt is volgt economie geen geld pompen in onzinnige zaken.
NIET DOEN !!!
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Een andere manier om het tekort in de begroting te dichten is het aanpassen
of uitstellen van een aantal lokale projecten. Momenteel wordt bekeken of
sommige lokale projecten kunnen worden aangepast of uitgesteld.
4 In welk(e) project(en) zou de gemeente volgens u minder mogen
investeren? (n=298)
Ik ben geen voorstander van het minder investeren in projecten (22%)
Project 1 (46%):
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aan sport voor volwassenen
Aanpassing centrum
Aanpassing Langstraat. Gewoon een doorgetrokken streep maken verboden in te halen
Agrarische
Betreft festiviteiten en opvang van immigranten gezien dit nu minder van toepassing is.
Bloemen in het centrum
Buitengebied
Buitenlanders subsidiëren. Ik ben niet tegen buitenlanders, absoluut niet! Maar ze kunnen
overal aan meedoen en krijgen n hoop terwijl ik ook moeder ken die met hun kind bij haar
ouders moet wonen omdat ze niet eens n huis kan betalen of aan kan komen. Dan denk ik wel
ooit, kijk eerst even naar mensen die heel hun leven in Deurne wonen, en ook overal aan
meebetaald hebben.
Cc dn draai
CCD
Ccd deurne
Cultureel centrum
Cultuur (ccd, wieger)
Cultuur centrum eengebed zonder einde
Cultuur Centrum Martinetplein 1
Cultuurcentrum (2x)
Cultuurcentrum deurne
Cultuurcentrum Deurne
De grond tussen Deurne/Venray benutten voor projecten
De tunnel
De Wieger
Duurzaam Deurne
Duurzaam Deurne opschorten
Energie neutraal geneuzel.
Etentjes mantelzorgers. Idee is goed, bemanning (personeel) teveel.
Festiviteiten die ivm Corona alternatief geregeld moeten worden
Geen trein tunnel bij binderen dreef
Gemeenschapshuis
Gemeenschapshuuzen
Gemeent huis
Gemeente huis verbouwing
Gemeentehuis (19x)
Gemeentehuis Deurne
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemeentehuis kan aanzienlijk minder
Gemeentehuis opkrikken
Gemeentehuis verbouwen (2x)
Gemeentehuis verbouwing
Groene daken
Het cultuurcentrum.
Huis van de samenleving
Huis van de toekomst
Huis voor de Samenleving
In alle projecten
Infra
Inhuur van LEV
Invoering Omgevingswet
Kunst & cultuur
Museum
Nieuw gemeentehuis (2x)
Nieuwbouw
Nieuwbouw gemeentehuis
Nieuwe turnhal.
Nodeloze verlichting in buitengebied
Op de tuis zorg voor ouderen
Projecten voor de bouw van modale huurwoningen
Reclame projecten
Renovatie Gemeentehuis
Spoortunnel (5x)
Spoorweg tunnel
Spoorwegzone
Stallen
Te dure verbouwing gemeentehuis
Tuinbouw langstraat
Tuinpad van mijn vader. Park mooi aanleggen als verblijfsgebied. Niet nodig ook pad door het
Wiegersbos.
Tunnel (2x)
Tunnel binderen
Tunnel Binderendreef (2x)
Tunnels onder het spoor
Vele
Verbouw gemeentehuis (3x)
Verbouwen van gemeentehuis
Verbouwing gemeente
Verbouwing gemeente huis (3x)
Verbouwing gemeentehuis (17x)
Verbouwing gemeentehuis!!
Verbouwing van het gemeentehuis
Verbouwingen openbare gebouwen projecten
Verbreding vd helmondsingel
Verduurzamen. Dat is alleen weggegooid geld ingegeven door een hype.
Vliegbasis de Peel heropenen
Vreekwijk
Welke projevten zijn dat
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•
•
•
•
•

Ze investeren nu al te weinig in projecten laat staan als er nog wegvallen investeren in de
toekomst is het beste om de boel in gang te houden
Zie boven
Zonnepanelen
Zorgen dat minder jeugd zorg nodig heeft door o.a. betere preventie en makkelijker loslaten
van feitelijke schoolplicht
Zwembad

Project 2 (25%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aan cultuur (kunst, muziek, film, etc) voor volwassenen
Afvalstoffenheffing, splitsen nog meer belonen
Ambtenarenapparaat
Bezuinigen bouw gemeentehuis
Bibliotheek
Bovengrondse parkeerplaatsen
CCD (2x)
Cultureel centrum
Cultuur -> afstoten Muziekcentrum
Cultuurcentrum (3x)
Cultuurcentrum deurne
Cutureelcentrum dn draai
CVD
De aanpassingen van de naam, voorkom hiermee logo's wijzigingen en briefpapier
Economisch actieplan. gezonde economie regelt zichzelf
Erfbetreders
Geheel andere bouwwijze toepassen op gemeentelijke en andere openbare gebouwen
waardoor geld gespaard kan worden.
Gemeentehuis
Gemeentehuis verbouwen
Gescheiden riolering
Groenwerken, deze staan 3/4 van de dag te praten en niet te werken
Grondaankopen natuur
Herinrichten Langstraat met andere middelen kan men het ook veilig maken
Huis voor samenleving
Huisvesting statushouders
In alle dorpen alle voorzieningen overeind houden
Internationale uitstapjes
Jeugdinstelling in Freekwijk
Kantines dicht laten
Kritisch kijken naar de kostbare externe inhuur bij WMO
Kunst aankopen
Langstraat aanpassen. Daar lijkt me een regionale, structurele aanpassing nodig
Lantaarnpalen weghalen
LEV, vooral professionele krachten
Museum De Wieger
Nieubouw gemeentehuis
Notoire bezwaarmakers even pas op de plaats laten maken; kost teveel geld.
Ombouw wegennet
Omgevingswet
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Onderhoud van wegen, groenvoorzieningen
Ondersteuning agrarische sector incl tuinbouwgebied
Onderwijs vastgoed
Opstellen van adviesrapporten
Prestige
Projecten voor het aanleggen van een veld met zonnepanelen
Scholen, wijkvoorzieningen en het zwembad
Schuldsanering minder vrijblijvend maken. Veel mensen profiteren .
Snoeien veel korter dan minder na snoeien
Spoortunnel
Spoortunnel Binderendreef
SpoorTunnel kan ook minder
Spoorweg tunnel
Spoorwegtunnel (2x)
Sportclubs. Elke sportclub kan toch z’n eigen boks ophouden?
Stimuleren van eigen inzet met betere begeleiding gemeente en minder menskracht. Dus
professioneler en meer passie
Te veel sociale woningbouw - te weinig seniorenbouw die betaalbaar en leefbaar is.
Tunnel Binderen
Tunnel onder spoor
Tunnel onder spoor. Verkeerde plek.
Tunnel onder spoorwegovergang
Uitkopen boeren
Varkenstallen
Verbouwing gemeentehuis
Vergoeding voor opvang internaat vreekwijk
Verkeer
Vreekwijk
Wieger
Wieger afstoten

Project (12%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambtenaren
Ambtenaren uren korten door burgergericht mee te denken ipv pesten
Begeleiding van agrariers.
Binderentunnel
Centrum management
Geen dure onderzoeken laten doen.
Gemeenschapshuizen
Handhaving (2x)
Huis van gemeenschap
Immigratie
Inschakelen mensen met een bijstandsuitkering ten dienste van de maatschappij
Kosten gemeentelijke organisatie
Kunstgrasvelden voetbal
Mondiale bewustwording. we hebben als inwoners genoeg werk onze gemeente leefbaar te
houden. laten we eerst maar eens aan onze klanten van de voedselbank denken.
Museum
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Museum de Wieger
Muziekfestivals
Onderhoud wegen
Ondersteuning grote bedrijven
Ontwikkeling bedrijventerreinen
Openbare verlichting, waarom overal weghalen in het buitengebied en in en rond het centrum
vernieuwen?
Project voor het zetten van 1 grote windmolen voor ....huishoudens en bij succes nog een
windmolen extra
Saneren van boeren
Spoortunnel
Sport en kantines
Sporthal voor alleen turnen
Station en tunnel
Stoppen met toeslagen voor huishoudelijke hulp
Subsidies aan stichtingen die weinig waarde hebben
Verbouwing gemeentehuis achterwege latenqqqqqqqqq
Verkeersremmende maatregelen
WMO
Zinloze projecten zoals integratie cursussen en daarna daarna de mensen aan hun lot overlaten
Zwembad de Wiemel

Weet niet (36%)
Toelichting
•
•
•
•
•
•
•

•

Aanvullende info had makkelijk geweest
Als gemeente zou ik meer werk maken van draagvlak bij de burgers zodat burgers ook een
handje uitsteken als zaken gerealiseerd kunnen worden. Dit laatste bespaart kosten die nu veel
te veel gemaakt (moeten) worden.
Als ze iets willen doen, stel de verbouwing van het gemeentehuis 10 jaar uit, de aannemers
hebben nog werk genoeg aan het bouwen van sociale huurwoningen voor ouderen.
Dat is een domme vraag. Je moet eerst voorbeelden noemen van projecten waar ze mee bezig
zijn.
Deurne wil graag groot lijken, schouwburg, nieuw winkelcentrum. Blijf klein, verbeter de
mankementen, prestige-objecten worden een fiasco, in de omgeving is genoeg waardoor het
geen lang leven beschoren is en geld kost.
Deze toelichting is moeilijk te geven omdat ik niet weet welke projecten allemaal op stapel
staan
Door gebouwen zoals scholen op een zakelijke wijze te beschouwen kun je veel sneller en
goedkoper bouwen. Het zijn gebouwen die in dertig jaar worden afgeschreven. Waarom dan
bouwen met bakstenen in plaats van het toepassen van staalconstructies met prachtige
damwand bekleding etc.
Elk project dat veel invloed heeft op de financiële situatie van de gemeente en zonder al te veel
problemen kan worden uitgesteld. Het meest zinnig lijkt me om het complex De Poort en evt
andere goede locaties beter te gaan benutten. Wellicht kunnen er b.v. deeltaken van de
Gemeente worden overgeheveld naar het Kantoorenverzamelgebouw. Daarnaast: De
voorgenomen en weer 'ns uitgestelde aanleg van de Binderendreeftunnel gaat m.i. tegen grote
problemen met aanwonenden aanlopen en dientengevolge tegen zeer hoge kosten. De vraag is
nog of de problemen überhaupt opgelost kunnen worden.
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Er is teveel gepraat over oplossingen voor de \Langstraat. Naar mijn idee is het probleem
eenvoudig te verhelpen: verboden in te halen met camera's en fikse boetes voor overtreders.
Er wordt geen informatie over de projecten vermeld. Zonder info over de projecten kan ik daar
niks over zeggen.
Geen idee welke er lopen. Maar alles wat niet op korte termijn voor algemeen belang wat
oplevert en alleen maar voor prestige is of uiterlijke schijn mer stoppen.
Geen zichtbare welke projecten er lopen.
Hoe kan ik deze vraag beantwoorden als ik de projecten niet ken en de vraag bovendien
onaangekondigd als "verplicht" wordt gesteld?
Ik ken geen nieuwe projecten.
Behalve nieuwe gemeentehuis.
Daarop ja zeker een miljoen bespaard worden.
Versober alles. Nu geen tijd voor allerlei luxe speeltjes etc
Ik weet niet welke projecten dat zijn,hoe kan ik daar dan op antwoorden.
Ik weet niet welke projecten de gemeente in investeert, dus kan daar geen keuze in maken
Ik weet niet welke projecten er Zijn en kan dus niet zien welke na mijn idee uitgesteld kunnen
worden
In het verleden heeft dit soort denken steeds geleid tot het schrappen van projecten in de sfeer
van cultuur en natuur, terwijl die juist belangrijk zijn voor de toekomst.
Laat lokale omdernemers horeca zich ontplooien die nu niet op kunen boxen tegen
gesusilieerde gebouwen en kantines van de gemeente
Maak een update n.a.v. ervaringen nieuwe (thuis)werken. Er zijn minder werkplekken nodig.
Verkoop de Wieger en breng de museumstukken onder in de vrijkomende ruimte van het (oude
stuk van) het gemeentehuis.
Mondiale bewustwording is een gedrocht. zolang we als gemeente Deurne onze eigen inwoners
niet allemaal met fatsoen kunnen onderhouden moeten we dat zeker niet over de grens heen
doen. dit geld blijft zoiezo in de verkeerde zakken hangen. kijk eerst maar eens naar het aantal
klanten van de voedselbank. zorg daar eerst aar eens voor. mensen die tussen wal een schip
vallen.
Nieuwbouw gemeentehuis kan stukken goedkoper.
Onvoldoende op de hoogte van de diverse projecten. Kan mij overigens wel voorstellen dat er
hier voldoende te halen is.
Op dit moment ken ik niet de inhoud van de projecten. Deze dienen wel allemaal op kosten en
baten herzien te worden. Geen of weinig baten = skippen!
Projecten moeten juist geld opleveren.
Uitstel betekent ook dat je voorzieningenpeil afneemt dus moet je een evenwichtige afweging
maken
Voor mij een greep in (mogelijke) projecten. In feite ben ik voorstander dat alle projecten tegen
het licht worden gehouden. Ik koop ook geen nieuwe auto als het financieel-economisch niet
raadzaam is, hopende op betere tijden.
Wat zijn de projecten ?
We hebben een grote ondergrondse parkeergarage die niet voldoende benut wordt
Weet niet welke projecten in de week staan
Welke lokale projecten zijn er ???
Welke projecten lopen er? Geef voorbeelden.
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Stel dat een meerderheid van de gemeenteraad kiest voor lastenverzwaring.
5 Van welke categorie lastenverzwaring zou u het meest last
hebben?
Verhoging van de afvalstoffenheffing

(n=313)

6%

Verhoging van de hondenbelasting

4%

Verhoging van de onroerendezaakbelasting

50%

Verhoging van het reinigingsrecht

1%

Verhoging van de reclamebelasting

2%

Verhoging van de rioolheffing

5%

Verhoging van de toeristenbelasting

2%

Verhoging van de grondprijzen

4%

Andere lastenverzwaring

5%

Bovenstaande lastenverzwaringen zorgen voor
even veel last

15%

Weet niet

6%
0%

20%

40%
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80%

100%

Op vraag "5 Van welke categorie lastenverzwaring zou u het meest last hebben?" antwoordt 50% van
de respondenten: "Verhoging van de onroerendezaakbelasting".

Andere lastenverzwaring, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1, 3 en 6
Geen (2x)
Geen lastenverzwaringen
Geen, maar bezuinigen
Hondenbelasting, grondprijzen, afvalstoffenheffing
Ik heb er meer ik kan er niet genoeg aanvinken.
Katten belsting
Op overheidsgebouwen en niet bij de burger!
Parkeergeld in koopcentra
Van elke lasten verzwaring. Zeker als je er niets concreet extra voor terug krijgt. Stopzetten van
geldstromen aan sportverenigingen e.d. is wel wenselijk.
Verschuiven naar rijk
Vervuilers/gebruikers laten betalen
Zorg
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Toelichting
Verhoging van de
afvalstoffenheffing

•
•
•
•

Verhoging van de
onroerendezaakbelasting

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

De grootse vervuilers betalen het meest. Mensen die goed
meewerken aan afvalscheiding hebben dan minder extra lasten. En
afval dumping flink beboeten.
Eigenlijk direct of indirect allemaal. De meeste koten zullen
doorberekend worden namelijk.
Je moet ervoor zorgen dat men afvalstorten op een legale manier
aantrekkelijk houdt. Er zijn teveel mensen die het anders in bossen
of wegbermen gooien.
Veel mensen gaan hun afval dan illegaal storten
Afvalstoffenheffing duurder maken werkt averechts, meer rommel
in het buitengebied en opruimen is duurder.
Al deze posten ijn lastenverhoging voor iedereen.
Ik vind dat de minimale tot modale inkomsten en de oudere AOWers met een klein pensioentje niet zwaarden moeten worden
belast.
Laat de rijke mensen maar eens extra bloeden.
Bovenstaande lasten zijn in combinatie samen toch de som van wat
gemeente begroot, dus gemiddeld toch samen betalen.
Deurne is qua woongenot gedaald. Stank van pluimvee, varkens en
koeien, Vliegbasis de Peel met zn oefeningen, de slechte kwaliteit
van de lucht.
Het verbaasd mij dat ik maar een categorie kan aanspreken...
Melkkoetje !!!!
Onroerend-goedbelasting, maar dat maakt me niet uit, als we maar
ALLEMAAL een duit in t zakje moeten doen. ALLEMAAL ( dus
niemand uitgezonderd), en even veel.
Ook hier de vervuiler laten betalen wat betreft reinigingsrecht,
afvalstoffenheffing en rioolrecht
Ozb, reinigingsrecht, rioolheffing zijn typisch zaken die al vaker
gebruikt zijn om lasten te verzwaren. Verhoging van de
grondprijzen lijkt mij echt geen verstandige keuze, het is al bijna
onmogelijk voor starters om een huis te kopen en genoeg
huishoudens hebben al moeite om een woonplek te vinden. Ga dat
nu niet nog moeilijker maken.
Vraag 5 geeft mij mogelijkheid uitsluitend één antwoord te geven
terwijl dat er absoluut meer zijn.
Waarom moet je daar "last" van hebben? Je kunt het ook positief
benaderen en er "profijt" van hebben

Verhoging van de
grondprijzen

•

Verhoging van de reclamebelasting heel hard nodig maar zet
natuurlijk geen zoden aan de dijk.

Andere lastenverzwaring,
namelijk:

•

Deze vraag in deze vorm manipuleert het onderzoek. Sta s.v.p.
meerdere antwoorden toe of stel de vraag anders !
Lasten verzwaring is geen oplossing indien geen bezuinigingen
worden doorgevoerd
Stop met het denken aan dit soort oplossingen

•
•
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Bovenstaande
lastenverzwaringen
zorgen voor even veel
last

•

•
•
•

•
•

Weet niet

•

•

•
•
•

Bijna allemaal. Waarom die kosten verhogen als je er niks voor
terugziet. Een aantal is zelfs een gesloten systeem. Rioolbelasting
mag niet gebruikt worden voor algemene middelen dus heeft geen
zin die te verhogen om een tekort te vullen.
De lasten in Deurne zijn al erg hoog !! de tering naar de nering
zetten !
De ozb is allang genoeg de melkkoe geweest voor de gemeente ,
haal het geld nu maar eens uit de eigen portemonnee van de
gemeente en schaf de onzin projecten af
Geeft allemaal last. wel wil ik wijzen op afvalstoffen heffing. let
daarmee op. onze natuur / environment krijgt het dan nog meer
voor de kiezen. afval moet je gratis maken. daarmee dien je de
natuur / environment
Ik vind deze keuze niet belangrijk. het gaat om totaal belang
gemeente en niet om belang van een inwoner
Ook veel inwoners van de gemeente hebben in financiële zin last
van corona. Lastenverzwaring vanuit de gemeente maakt dat alleen
maar erger. Zoek vooral naar bezuinigingen.
Geen LastenVerzwaring.
Dat is de simpelste en meest slechte oplossing.
Als er minder binnen komt dan pas je de uitgaven aan en niet
andersom
Ik vind ook hier de vraagstelli9ng veel te vrijblijvend. U geeft
onvoldoende zelf aan wat uw voorkeur heeft, maar geeft ook niet
aan waar de financiële knelpunten liggen, evenmin als u gegevens
over de huidige financiële situatie per elk van de 8 onderwerpen
verstrekt.
NIET DOEN !!! in den gemeenteraad zitten ook slimme mensen !
Vreemde vraag. Ik zou meer geïnteresseerd zijn in welke
lastenverzwaring men rechtvaardig vindt, in plaats van deze vraag
die om een 'egoïstisch' standpunt vraagt.
Zie vraag 3, ik was NIET voor lasten verzwaring
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Een vorm van lastenverzwaring is het verhogen van de
onroerendezaakbelasting (OZB). De onroerendezaakbelasting is de belasting
die je betaalt over je woning, bedrijfspand of (onbebouwde) grond. Andere
Noord-Brabantse gemeenten zoals Someren en Laarbeek besloten recent om
de onroerendezaakbelasting te verhogen.
6 In hoeverre bent u voor- of tegenstander van het verhogen
van de onroerendezaakbelasting?
Sterk voorstander

(n=307)

4%

Voorstander

8%

Neutraal

18%

Tegenstander

29%

Sterk tegenstander

39%

Weet niet

3%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "6 In hoeverre bent u voor- of tegenstander van het verhogen van de
onroerendezaakbelasting?" antwoordt in totaal 12% van de respondenten: "(sterk) voorstander". In
totaal antwoordt 67% van de respondenten: "(sterk) tegenstander".
Het meest gekozen antwoord (39%) is: "Sterk tegenstander". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Tegenstander".

Toelichting
Sterk
voorstander

•
•

Alleen bij de boeren verhogen
Boven de 500.000 euro extra belasten

Voorstander

•
•

Alleen bij degene met groot vermogen.
Hoogte van OZB variabel maken. Hoe groter de waarde hoe hoger percentage
OZB. ( Sterktse schouders)
Maar niet in 1x extreme verhoging zoals eens in Gemert is gebeurd.
Mits eerst de bedrijven en dan de burgers/zzp'ers aangesproken worden

•
•
Neutraal

•
•
•

Bedrijven betalen in verhouding te veel OZB. Dit is niet goed in evenwicht. Kijk
maar bij andere gemeenten!!
Beter zou zijn volgens het principe; de vervuiler betaald. Dus verhoog o.a.
afvalstoffen heffing
Ik ben er voorstander van als de OZB omhoog gaat en hiervoor andere
belastingen die bij de burger liggen omlaag gaan, hierdoor wordt meer naar
draagkracht bijgedragen.
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•
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Tegenstander

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Sterk
tegenstander

•
•
•

Ik ben voorstander van eerst eens zelf wat doen aan de loonkosten en
inefficiënte van het gemeente apparaat. En dit ook transparant tonen aan de
bewoners! Hierna kan bij eventuele tekorten een beroep worden gedaan op
de bewoners.
Misschien moeten de sterke schouders de zwaarste lasten dragen?
Maar wonen in Deurne is al best duur.
Vergelijk ook de resultaten / vraagstellingen met de andere regio-gemeenten
en kom tot een gtezamenlijke regionale aan[pak.
Verhogen alleen voor huizen / bedrijven in de hogere prijsklasse > 4 ton.
Landbouwgrond tbv industriële landbouw (b.v. maisvelden en raaigras)
zwaarder belasten vanwege de ecologische schade die ze aanrichten.
(Maatschappelijke kosten)
Vooral verhogen van belasting op dure huizen en villa's, niet van goedkope
rijtjeshuizen en zeker niet voor starters.
Wat moet dat moet. Maar dan pak je weer mensen met koophuizen t hardst
aan. Iedereen moet meebetalen.
Als dit vooral de middenstand in Deurne betreft, dan ben ik tegen.
De kwaliteit van de leefomgeving met betrekking op gezondheid is ver onder
de maat: luchtvervuiling door de intensieve veehouderij en alle daarmee
samenhangende processen: mest uitrijden en vervoer naar mestverwerkers en
mestverwerking en vervoer vanaf daar.
De lucht uit de stallen die ons hele dorp omsluiten en ervoor zorgen dat we
niet met ramen open kunnen slapen of luchten `'s morgens!
De ozb is al hoog genoeg in Deurne
De waardebepaling van de huizen is deels een wassen neus, er wordt ineens
een ander bedrag voor de waarde van het huis geroepen en daarover wordt
men aangeslagen. Waardoor vanzelf al meer geld binnenkomt. Kijk naar de
redelijkheid van al die bedragen, is het gebaseerd op realiteit ? Onze
gemeente is niet ineens aantrekkelijker, er is niets meer te bieden dan
voorheen, de voorzieningen zijn niet beter geworden (op de glasvezel na, die
nog niet geheel uitgerold is en alleen achterstand wegwerkt) Er wordt WEL
meer naar de inwoner geluisterd, maar dat lijkt me geen reden om dat aan de
INWONER in rekening te brengen.
Deze belasting is in deurne al hoog
Die gaat al elk jaar omhoog. Je wordt “gestraft” als je er zelf voor zorgt dat je
een mooi en goed onderhouden huis hebt wat de uitstraling van Deurne ten
goede komt.
Lasten worden niet eerlijk verdeeld .
Niet doen
Verhoging voor de grootgrondbezitters, miljardairs en overheidsmedewerkers
dan hoeft er niet bezuinigd te worden
Zijn altijd dezelfde die moeten betalen. Is de makkelijkste weg. Gewoon
onnodige uitgaven vermijden.
Asten someren en laarbeek zijn de lasten veel lager dan in deurne . deurne is
al een dure gemeente
Betaal al ongeveer € 2000 per jaar. Moet niet veel gekker worden.
Bij bezuiniging wordt altijd weer naar de eigenaren van koopwoning gekeken,
het is voor de gemeente de manier om meer geld te verkrijgen
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De OZB is in Deurne relatief hoog, het woongenot krijgt van mij een cijfer 6 ,
en beheer openbare ruimte worden slecht beheert.
De gemeente moet leren om de tering naar de nering te zetten. Dat moeten
de burgers zelf ook !!!
De huurders ook mee laten betalen.
De gemeente rekend daar mooi de begroting g mee dicht. Veel partijen
houden
het percentage voor de burgers gelijk of iets hoger omdat er steeds meer
woningen bijkomen. Terwijl ondernemers in verhouding steeds meer gaan
betalen. Zeker in het buitengebied waar steeds meer ondernemers stoppen.
Diegene die overblijven kunnen dat compenseren. Dat is niet eerlijk. Als de
ozb omhooggevallen moet dan voor iedereen gelijk trekken.
De ozb is allang genoeg de melkkoe geweest voor de gemeente, niet alleen de
huizen bezitters hoeven op te draaien voor het wanbeleid van een gemeente
De ozb is wordt al zo vaak gebruikt, mensen die een eigen woning,
bedrijfspand of onbebouwde grond hebben, hebben daar vaak hard voor
gewerkt en maken kosten om het te onderhouden en (momenteel) vaak ook
om te verduurzamen. Ook deze mensen kunnen hun euros maar 1 keer
uitgeven en ook deze mensen worden (hard) getroffen door Corona. Ik ben
zelf zzp-er met een contactberoep, naast dat ik 6 weken mijn beroep niet kon
uitoefenen en ook nu nog minder clienten heb, heb ik geen idee hoe de rest
van het jaar nog gaat lopen. Ik kan me nu geen extra lasten veroorloven, ik
hoop dat ik volgend jaar mijn eigen zaak nog heb en hopelijk nog iets van een
inkomen overhoud om van te leven, ik heb al flink lopen schrappen in uitgaves
en ook stel ik aankopen die ik eigenlijk wel zou moeten doen nu uit (tot zeker
volgend jaar en misschien wel langer, afhankelijk van hoe 2020-2021 verder
gaat verlopen).
Deurne is reeds een dure gemeente
Deze is al heel hoog ten opzichte van veel andere gemeentes
Deze is al onevenredig hoog
Dit is al jaren een melkkoe ( het is al erg duur om in Deurne te wonen!)
Dit is eenzijdig de lasten neerleggen bij woningeigenaren met modaal en
hoger. Dit noemt men discriminatie.
Dit wordt al elk jaar stiekem verhoogd door een verhoging van te veel
percentages en omhoog bijstellen van taxatie. Dit nog meer verhogen om er
niks voor terug te krijgen zou echt de tekortkoming van de raad en het
ambtenarenapparaat aan het licht brengen
Eerst de kranen GRATIS GELD EN HUIZEN dicht draaien
Elk jaar worden de mensen die netjes een hypotheek hebben bezwaard door
verhoging ozb. Zorg er eens voor dag dit goedkoper kan!
Gemeente deurne is op veel zaken al veel duurdere dan omliggende
gemeentes
Begrotings tekort wordt altijd opgelost met een lasten verzwaring. Laten we
voor juiste ambtenaren zorgen die goede gestructureerde beslissing nemen
die niet in dienst zijn van de ondernemers in deurne.
Het bedrag wat je betaald aan WOZ aanslag is al erg hoog.
Huiseigenaren zijn altijd de dupe. Kosten/lasten van de gemeente hoofdelijk
omslaan en niet via huiseigenaren
Je kunt in deze Corona tijd niet nog meer vragen van mensen die het zelf
opeens moeilijk hebben gekregen in hun werk om daar weer ook een offer aan
te vragen
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Makkelijk is het om, als er een tekort is, dit dan maar door te belasten. Ik ben
daar pertinent tegen. Steek eerst maar hand in eigen boezem. Dat moet ik
ook.
Ook veel burgers hebben het nu moeilijker, waarvan ook een flink deel
huizenbezitter is.
Over al dat geld is al beslasting betaald en eland met een eigen huis hoeft niet
altijd gepiepeld te worden, je kunt ook huurders een keer extra laten dokken.
OZB in Deurne is al heel hoog in vergelijking met omliggende gemeentes
OZB zou verhoogd moeten worden voor extreem dure huizen, die mensen
kunnen het opbrengen. Maar OZB moet niet verhoogd worden voor
woonhuizen onder de 600.000 Euro
Sterk tegenstander omdat dit geen lange termijn oplossing biedt
Verkeerd beleid mag je niet doorrekenen aan de burgers, ambtenaren bestand
goed tegen het licht houden er zijn teveel gemaakte baantjes bv de Lev groep
deze vraagt om problemen bij de burgers zodat zei ze oplossen oftewel meer
budget ontvangen
We betalen hier meer dan genoeg aan
Zie ook de toelichting bij de vorige vraag.
Ben geen voorstander van een verhoging in algemene zin maar zeker wel een
voorstander van de verhoging op bedrijfsmatig onroerend goed omdat de
verhouding extreem scheef is.
Ben onvoldoende op de hoogte om hier gefundeerd een antwoord op te
geven en welke echte mogelijkheden er verder zijn
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2.2 Tot slot
7 Heeft u nog tips voor de gemeente Deurne rondom eventuele
lastenverzwaring en bezuinigingen? (n=296)
Tips (58%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. subsidie nederlandse les voor buitenlanders, 2. zorg voor minder processen omtrent
vergunningen.
Al gegeven!
Alle uitgaven post voor post doorlopen en dan valt er altijd iets te halen. In iedere organisatie
ontstaat "wildgroei".
Als de ambtenaren voor een gedeelte thuis werken is het probleem opgelost
Als de beoogde verbouwing van t gemeentehuis voor(de buhne)is en in feite onnodig ,zou ik er
van af zien.
Als er gekozen wordt voor bezuinigen en/of lastenverzwaring snap ik dat. Draai het echter wel
weer terug als het weer beter gaat...
Bedenk dat een verdere inzet op bedrijfsmatige activiteiten weggegooid geld is aangezien dit
alleen gericht is op korte termijn gewin en niet op het bouwen aan een duurzame samenleving.
Bedrijfsleven sponsering
Bekijk goed welke taken dubbel worden bemand, efficienter werken
Belasten onttrekking grondwater door landbouw/boeren en burgers
Bespaar op de "luxe " die in de verbouwing zijn gepland
Bespaar op luxe, bijvoorbeeld cultuur
Betere communicatie en onnodige verbouwingen uitstellen
Betrek een leegstaand kantoorpand in plaats van een dure renovatie
Bezuinig en bezin. Lastenverzwaringen voor burgers/consumenten moet je nu niet willen. Zij
moeten al zoveel extra’s doen en geven/schenken. Succes!!
Bezuinig niet op subsidies om mensen met beperkingen aan werk te hebben en houden. Zij zijn
zo vaak het kind van de rekening en kunnen geen kant op.
Bezuinig op gemeentelijke interne zaken en uitjes
Bezuinigen op allerlei coachingtrajecten voor ambtenaren; aandacht fraude vb taalschool
Deurne;
Bouw een kantoorpand voor mederwerkers elders en sloop gemeentehuis. Dit zou miljoenen
besparen
Burgers bewust maken van onnodige kosten: vernielingen, brandstichting etc kosten jaarlijks
veel onnodig geld
CCD verkopen aan commerciële partij.
Controleer meer op troep makers vooral jeugd
De aangekochte grond voor het glas tuinbouw project gebruiken voor woningbouw,
zonnepanelen en recreatie
De angel zit voornamelijk in de zorgkosten jeugd en WMO. Het is bekend dat de landelijke
regering die over de schutting van de gemeente heeft gegooid. Het lijkt me zinvol hier over te
beraden, waar uitgaven gemaakt worden om het level in evenwicht te brengen.
De gemeente zou een goede sier maken als lastenverzwaringen voor de verandering niet eens
via de makkelijkste melkkoe, de OZB, zouden gaan. Er zijn ook andere plaatsen waar je wat kan
doen aan zowel de inkomsten als de uitgaven.
De inwoners niet laten opdraaien voor verkeerde insteek van het huidige kabinet, gem.Deurne
was goed bezig, wees nu heel voorzichtig !!
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De mensen direct helpen die bellen en geen maanden moeten wachten op de reparatie. bel je
nog een keer dan ben je uit het systeem verdwenen, kun je weer van voor af gaan beginnen.
De mes steken in veel soorten subsidies, of kaasschaaf daarin.
De Overheid moet de Gemeente gaan steunen. Opheffen provincies en waterschappen, is
overbodige tussenlaag.
De raad moet zonder ruggespraak besluiten kunnen nemen. Ik zou wel of via politieke partijen
of anderszins een beeld willen hebben hoe men reageert op voorstellen. Het verleden moet
geleerd hebben dat zowel cultuur als openbare ruimte veel te lijden hebben onder vorige
bezuinigingsronde.
De tekortkomingen zijn veroorzaakt door voornamelijk landelijk beleid, laten we dan ook de
rekening daar neerleggen !
Denk goed na over allerlei subsidies. Daar is nu geen geld voor. Andere kant: ga niet te snel
belastingen verhogen. Zo breed hebben de meesten het niet.
Doe onderzoeken in een keer goed, dit bespaar heel veel geld.
Durf in eigen vlees te snijden
Durf nee te zeggen tegen taken die in medebewind of op last van de hogere overheden moeten
worden gerealiseeerd en onevenredig drukken op de gemeentelijke begroting. Met rechte rug!
Een aantal basisvoorzieningen zoals groen, en zwerfvuil, onderhoud wegen en fietspaden
ontzien. Op alle andere posten bezuinigen.
Eens nagaan of er bepaald personeel weg kan . Overbodige functies
Effectiever werken handelen en doen
Efficiënter werken.
Er is woningnood. Verkoop meer kavels en ontwikkel meer projecten.
Ervoor zorgen dat er géén rechter nodig is voor gemaakte fouten!!!
Expertise ophalen en delen met andere soortgelijke gemeentes
Exploitatie bouwgrond (meer bouwpercelen) en agrarische woningen vrij laten voor bewoning.
Gebruik het enorme arbeidspotentieel wat nu vrijkomt en wij met z,n allen moeten betalen, om
die dingen te doen welke geen aandacht krijgen, bv groenvoorziening, opruimen zwerfafval,
opruimen stenen bij bomen in het buitengebied, opruimen dode takken bij bomen in het
buitengebied. Ook controles op diverse terreinen kan georganiseerd worden. Gemeente, ben
een creatief en slagvaardig.
Geen bezuinigingen op de leefomgeving van mens en dier!!
Geen geld meer stoppen in kantines en gemeenschaps huien
Geen gratis huizen, geen gratis geld etc
Geen nieuw gemeentehuis dat scheelt tonnen
Geld uitgeven aan de juiste dingen
Gemeente opheffen en fuseren met Someren en Asten
Geplande uitgaven nog eens tegen het licht houden
Gezond verstand gebruiken; meer inhoudelijk werk verrichten en wat minder overleg.
Goed overleggen met de burgers door openbare bijeenkomsten te organiseren.
Grond verkopen en veeeel meer huizen bouwen m.n. bungalows en appartementen
Grondopbrengsten - minder uitgeven aan wonen
Hand op de knip en bezuinigen. lastenverzwaring is de gemakkelijkste weg, maar doodlopend.
Handhaving mbt verkeersveiligheid daar schort het aan in deze gemeente . In diverse wijken
van Deurne wordt categorisch te hard gereden. Men lapt de verkeesregels aan hun laars. Politie
is veel te weinig aanwezig. Naar mijn mening zouden de opbrengsten uit boetes aan andere
geldelijke ten lastleggingen een welkome bijdrage aan de gemeente kas vormen.
Het grootschalig verbouwen van een gemeentehuis is in deze tijd een uitgave die niet recht te
praten is....
Het viaduct Binderen dreef is niet zo noodzakelijk,inversteer in andere projecten
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Hoe nodig is de spoortunnel Binderdreef, is er een goedkoper beter alternatief?
Honden en katten belasting
Iig niet voor rekening van de burger
Ik heb hierboven al genoegzaam aangegeven dat uw enquête noodzakelijke gegevens biedt
waarop zinnig gereageerd kan worden.
Ik heb mega voldoende tips dan moeten we elkaar een keer treffen en goed voorbereiden en
rondkijken maar ik ben er van overtuigd dat jullie zulke mensen al in dienst hebben.
Ik moet ook zelf mijn potje rond krijgen en niet allen kanten bij jan met de petgaanhalen!
Ik zie dat voor veel kinderen die vastlopen in het onderwijs er een traject weggelegd is
(bekostigd) in de jeugdzorg. Dit is slecht voor de kinderen zelf, hun toekomstbeeld, en de
financiën van de gemeente. Dat terwijl thuisonderwijs of bijv. LOS Deurne een vele malen
goedkopere oplossing kunnen zijn die de zorgkosten voorkomen. Schep hier financiële middelen
voor. Geringe investering voorkomt torenhoge zorgkosten.
Ik zou de begroting door moeten spitten om deze te bedenken.
In de corona tijd zijn er ook dingen niet doorgegaan en dus ook geen kosten voor geweest, je
kunt ook die besparingen gebruiken
In elk geval in het vervolg een vragenlijst opstellen die niet dwingend een richting op is zie vraag
5 en 6
Inkomensafhankelijk belasten
Investeer in groen /bomen ditzorgt voor verkoeling ook in het kader van duurzaamheid kun je
eens kijken naar het gratis aanbieden van de groen afval zodat we meer groen in de straten
krijgen en geen steen wat alles weer warmer maakt!
Investeer in groen, bomen en dergelijke
Investeer in groenonderhoud en reiniging van riolen. Dit voorkomt later overlast
Investeren voor de toekomst
Invoeren kattenbelasting, burgers betrekken en verantwoordelijkheid geven zodat de gemeente
de problemen niet hoeft op te lossen. Gemeenteambtenaren meer verantwoordelijkheid geven
zodat ze zich verantwoordelijk voelen voor hun taak en niet voor het protocol.
Is geen eenduidig antwoord op te geven omdat soms bezuinigd kan worden en soms moeten
lasten verzwaard worden. Ook het verschuiven van subsidies kan onder de streep voor de
gemeente winst opleveren. Zorgvuldig kijken naar subsidiëren van projecten tbv integratie en
welzijnsbeleid voor vluchtelingen kan op termijn ook financieel voordelig uitpakken.Voor geen
korte termijn beleid! v
Kan gemeente Deurne zelf lenen op de kapitaalmarkt? Hoeveel van het tekort is structureel en
hoeveel eenmalig. Structureel oplossen in de begroting. Eenmalige kosten (Corona) en
investeringen kunnen ook via de kapitaalmarkt opgelost worden (Indien mogelijk).
Keuzes durven maken en knopen doorhakken
Kies een burgemeester die de dorpspolitiek en de eigenbelangen van partijen de baas kan. Een
die opkomt voor de burger en algemeen belang. Een die niet bang is pijnpunten aan te pakken
en samenwerking durft te zoeken met gemeenten buiten DAS gebied. Een die benaderbaar is
en waar de ambtenaren gewoon je en jij mogen zeggen zonder dat ze afgerekend worden door
afdelingshoofden en teammanagers. Zet de zorgplicht en de buitenruimte weer op 1 en blijf bij
de kerntaken die in dienst staan van Deurne algemeen.
Kijk eens kritisch naar het gemeentelijke ambtenarenapparaat.
Kijk eens wat er echt nodig is, waar geld wordt weggegooid!!!!!
Kijk heel goed naar wat nu moet maar ook naar wat er over 1 jaar, 2 jaar of nog langer nodig is
om Deurne leefbaar te houden. Het is nu al erg kaal in het centrum
Kijk in hoeverre "bijstandsgerechtigden" ingezet kunnen worden
Kijk nog eens goed naar de plannen van de verbouwing van het gemeentehuis en kijk of je daar
iets kunt veranderen. Bijvoorbeeld niet teveeel poespas
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Kijk serieus naar inkoop. In het bedrijfsleven wordt op deze plek veel geld verdiend. Inkoop van
energie bijvoorbeeld. Begin bij de grootste kosten posten
Kijk vooral eens naar de inleners bij het ambtenarenapparaat , en zorg dat er efficiënter met
met meer vakkennis gewerkt wordt !hier gaat veel fout en veel geld verloren .
Kijk wat echt nodig is.
Kijk wat er rondom je gebeurt en probeer niet telkens het wiel uit te vinden. Kijk waar je als
peelgemeentens samen kunt optrekken om kosten te voorkomen en inkomsten kunt verhogen.
Kijk wat noodzakelijk is. Met andermans geld winkelen is makkelijk
Kijken in personeel bestand van gemeente
Kijken naar de kosten/baten van samenwerking met andere gemeenten.
Kijken wat met wind en zonne-energie nog meer bezuinigd kan worden
Koester hetgeen dat we hebben. Geen al te grote allures en zorg voor meer tevredenheid bij, en
openheid naar de inwoners!!
Kritisch kijken naar de uitgaven. Wat levert het de burgers op
Laat
Laat bedrijven meer bijdragen, marges erg ruim, horeca voorop, nieuwelingen krijgen weinig
kans!
Laat de inwoner van Deurne niet de dupe worden van lastenverzwaring.
Laat de kloof tussen arm en rijk niet nog groter worden Rijken extra belasten
Laat inwoners ideeën geven over hoe het geld besteed wordt. Een voorbeeld, jullie hebben een
aantal jaren geleden een aantal straatlantaarns uitgedaan, dan komt er commentaar en jullie
doen ze weer allemaal aan in de woonwijken, onnodig en ook niet goed voor de natuur, als ze
dan toch aanmoeten dan minder sterk in de nacht
Laat onderbemers ondernemen en hou op met geld verdpillen in kantines en gemeenschaps
huizen zorg dat men kan sporten en dan houd het op
Landbouw grond verkopen /bouwgrondprijs verhogen
Lasten verlagen voor arme mensen
Lastenverzwaring is te dom voor woorden. Dat dit als een mogelijkheid hier beschreven staat
geeft aan dat deze vragenlijst niet is gemaakt door een econoom. Verder geen migranten. Ik wil
ze hier niet hebben. Wat migratie doet met een samenleving zien wij dagelijks in de grote
steden terug. Dit willen wij niet! Anders voer hier eens een openbaar democratisch debat over.
Terwijl dit op langere termijn grote onomkeerbare gevolgen heeft voor Deurne. Het onderwerp
is wordt enkel besproken in achterkamertjes door enkel voorstanders. Kijk hoe Deurne stemt
tijdens nationale verkiezingen. Wat jullie aan het doen zijn is 0 draagvlak voor in de Deurnese
samenleving
Leer denken als je bestuurder wilt zijn.
Maximale druk op regering voor verhoging bijdrage zorg.
Meer boa's voor parkeren in de wijk. bij ons staan ze op het grasveld!
Meer de menselijke maat nemen en minder op regeltjes letten ten koste van leefbaarheid.
Sociale gezicht lateen zien en niet alleen in woorden maar ook daden.
Meer efficiente- en effectieve inrichting van de gemeente Deurne als organisatie. Benchmark
eens met het bedrijfsleven.
Meer geld naar verlichting in Deurne, meer geld naar de bibliotheek/anders besteden. Zou het
een idee zijn om eens te overleggen of de boekenwinkel van Berkers niet te huur wordt als
bibliotheek. Pand (ingericht) voor boeken, ligt wel in het centrum, maar niet midden in het
centrum, dus geen tophuur, lijkt me.
Meer keuzes voorleggen vanuit begroting.
Meer rekening houden met de lagere inkomens.
Mensen krijgen minder(inflatie) en moeten bij meer lasten bezuinigen, voor de gemeente hoort
het ook te gelden meer kosten minder uitgeven als inkomsten moeilijk of niet bij overheid
claimbaar is. De tering naar de nering zetten
37

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Met gemeenten bij rijk aandringen op verhoging uitkering gemeentefonds. De kostenverhoging
zijn oorzaak van omstandigheden buiten de verantwoordijkheid van de gemeente.
Minder inhuur
Minder of goedkopere onderzoeken laten uitvoeren
Minder onderzoeken door derden en betere dossierbasis waardoor minder rechtzaken
Minder subsidies naar bio industrie en meer investeren in biologisch dynamische landbouw
Misschien jeugdzorg Vreekwijk sluiten als dat constant te veel geld gaat kosten.
Naar inkomen heffen
Niet altijd het geld van de burger weg halen..
Niet bezuinigen op opknappen van straten en trottoirs.En in de zorg de pgbs eens wat beter
controleren.Daar wordt heel erg gefraudeerd , met allerlei smoesjes krijgen sommige mensen
alles voor elkaar.Het is toch allemaal gemeenschapsgeld.rg de p.g.b. s. eens goed controle
Niet bezuinigen op WMO
Nooit bezuinigen op museum, bibliotheek en theater !!!!!!
Onnodige uitgaven beteugelen
Over alle linies de broekriem aantrekken dus ook het totaal aan ambtenaren en hun salaris
Pak vooral die zaken aan die een negatieve invloed hebben op milieu en leefomstandigheden.
Probeer een eind te maken aan de eindeloos slepende procedures. Pas regelgeving waar
mogelijk aan.
Proberen buurtbewoners meer te betrekken in het onderhoud van groenvoorzieningen zodat
daar op bespaard kan worden. Eventuele grond die nog in bezit is van de gemeente zsm
(desnoods met verlies) verkopen.
Representatie gemeente
Samen met andere gemeenten bij het Rijk aandringen op extra geld
Schandalig dat er zo veel gemeentelijke heffingen geïnd worden terwijl het groen amper
onderhouden wordt (hier een campagne voor gestart wordt om burgers dit zelf te laten
opknappen terwijl de burger hier juist voor betaald), slechte straatverlichting, slechte
communicatie rondom wegafzettingen (duurt veel te lang, veel afsluitingen tegelijk) en dan
zelfs een begrotingstekort aan te kondigen.
Snijdt eens in het eigen vlees in plaats altijd de begroting kloppend te maken door
lastenverzwaring
Soberder verbouwing Gemeentehuis
Span een rechtszaak aan tegen het rijk die de gemeente met taken opzadelt maar niet met de
benodigde financiën
Stank belasting invoeren
Stel een stankbelasting in
Stoppen met de schijn-democratie en de schijn-inspraak zoals bij het rondje burgerparticipatie
maatschappelijke voorzieningen.
Stoppen met die tunnel
Stoppen met onnutte vernieuwingen zoals een nieuw gemeentelogo; stoppen met subsidies die
ten koste gaan van natuur- en milieu zoals het NMEC
Stuur rekeningen snel.
Terras vergunningen en muziek in openbare ruimte extra betasten.
Tunnel is niet nodig. Beter op je centen passen!
Uitstel voor duur huis voor de samenleving
Veel harder opstellen richting Den Haag (maar ja is hetzelfde VVD en CDA pot nat)
Veel meer controle op overheid subsidie
Veel minder personeel inhuren met ingehuurd personeel heb je een veel lager rendement
Verbouw gemeentehuis moet veel goedkoper
Verbouwing gemeentehuis uitstelken
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Versober en geef minder uit en stel nieuwe projecten uit en eis 10% lagere uitgaven
Voor alle beleidsmakers, college B & W, raadsleden van onze prachtige gemeente Deurne :
gebruik alstublieft jullie gezond boeren verstand! en bedankt voor jullie grote inzet en
betrokkenheid.
Voorkom onnodige uitgave door betere communicatie en/of onderzoek.
Voorkom rechtszaken en zorg dat je deskundigheid in huis hebt, dus geen "deskundige"
inhuren.
Vorm een werkgroep van mensen uit de zakenwereld ( mensen die net gestopt zijn met
werken) en laat hen een keer naar de grootste uitgaves kijken en met bezuinigingsvoorstellen
komen op die kosten.
Vraag je eens af of het “nieuwe” gemeentehuis nog zo groot moet worden. Denk aan corona en
andere manieren van werken. Waarschijnlijk kom je dan toch snel tot de conclusie dat het veel
te groot ( lees te duur ) wordt
Vrijkwijk per direct sluiten
Wanneer de elite een beetje meer moeten betalen hoeft er helemaal niet bezuinigd te worden!
Wb cultuur is er al vldoende bezuinigd
Wees in het vervolg zuinig en kritisch en wees creatief in het vinden van inkomsten met
toegevoegde waarde
Zeker niet bezuinigen bij minima.
Zie antwoord 1
Zie antwoorden bij eerdere vragen
Zie toelichting hierboven
Zie toelichting!
Zie vraag 1
Zorg dat de gemeente Deurne niet meer (alleen) opdraait voor de jeugdzorg (Bijzonder
Jeugdwerk Vreekwijk)
Zorg dat de uitgaven inzichtelijk zijn als ik alleen al kijk bij de afdeling verkeer dan is dit een
organisatie die veel dingen dubbel moet veranderen. Doe je het in een keer goed dan is het
geregeld voor jaren.
Zorg dat verbouwing gemeentehuis niet uit de hand loopt.
Zorgen dat de gemeente niet zo vaak in allerlei procedures rondom vergunningen, illegale
bewoning, burenconflicten, boerenconflicten etc komt te zitten.
Zorgen dat Deurne een maximaal aantrekkelijke gemeente wordt. Voor wonen en recreeren
Zorgen dat je alle rijkssubsidies binnenhaalt waar je recht op hebt.

Ik heb geen tips (26%)
Weet niet (16%)
Toelichting
Tips:

•

•

1. blijkbaar kunnen deze mensen ook geld krijgen vanuit een ander potje waardoor
dit dan dubbel is.
2. er worden veel bezwaren gemaakt voor diverse plannen, ik denk dat dit de
samenleving veel geld kost.
Als de afvoerputjes in de straatkanten geen goede doorvoer van het regenwater
aankunnen, geeft dat veel overlast bij regen met alle ellende van dien, onder meer
met brandweer en politie actie. Als de put-ingangen vrij zijn, kan het water beter
wegstromen wat mogelijk veel overlast kan voorkomen.
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De duurdere projecjten van de gemeente uitstellen tot dat er meer financiele ruimte
is
Een wijkverpleegkundige is goed bereikbaar. Ineens kwam er een tweede
wijkverpleegkundige die weer op bezoek moest komen, dezelfde vragen stelde en
dus dubbel werk en dubbel belasting geeft. Mantelzorgmedewerker: als die betaald
moet worden voor catering vind ik zonde. Niet teveel taken uitsplitsen, dat geeft
verdubbeling.
Er is veelte weinig groen in Deurne
Fietsen is fijn en mooi in de gemeente Deurne maar je komt steeds weer in de stank
je komt er niet onderuit Jammer van de fijne fietsroutes
Gemeentehuis kan nog enkele kamers verhuren, levert ook nog geld op !!!
Hoe mooier en verzorgder de gemeente is en er uitziet, des te aantrekkelijker om er
te wonen en te verblijven. Het prijskaartje dat daar aanhangt zal graag door bezoeker
en bewoner betaald worden.
Horeca zorgt voor veel overlast op de markt in Deurne - Openbare weg word een
horeca plein- veel te veel muziek /geluid in de openbare ruimte
Ik wens de
Gemeente veel succes, altijd moeilijk om maatregelen te moeten nemen die de
burger geld kosten, mijn advies zou zijn.
wees eerlijk, wees transparant, laat je oren niet hangen naar de grootste
schreeuwers en durf ook de natuur en de dieren te sparen, een mooie en gezonde
leefomgeving is essentieel voor mensen en zorgt voor een positief draagvlak als er
ingeleverd moet worden.
Met de hoop dat we in 2021 van dit kabinet afkomen: Laat de inwoners niet in de
steek, zeker niet degenen die hulp/ondersteuning of tegemoetkoming nodig hebben
en laat ze zeker niet opdraaien voor een financieel mindere periode waarin de
landelijke overheid meent zijn zorgplicht te moeten omslaan over de inwoners. Het
kabinet mag eigenlijk wel 'ns rondkijken in ons land, ons dorp, hoe het WEL hoort en
vertel ze dan meteen waar het geld NIET heen hoeft/mag ! Blijf de vinger aan de pols
houden, gemeente Deurne, blijf nuchter, geloof niet in zeepbellen, wel in uw
inwoners. En zeker niet in mooie praat van projectontwikkelaars die het hebben over
investeringen van de gemeente, hand op de knip houden en vooral nog even pas op
de plaats waar het kan.
Op kunst, cultuur en het C.C. worden altijd tekorten gedekt. Terwijl het groen de klos
is. Het ziet er niet uit in alle wijken. Wijken verrvuilen ook door zwerfafval.
Aanpakken dit probleem.!
Tegen de tijd dat de verbouwing van het gemeentehuis klaar is....zijn we gemeente
Helmond
Tunnel stoppen met bouwen. Voegt niks toe voor mensen uit Deurne. Alleen voor
mensen die hier komen.
Verder vraag ik aandacht voor de privacy van cliënten in de zorgvleugel. Dit wordt
met voeten getreden en wordt nog erger na de verbouwing zoals nu voorgesteld.
Zie de eerder gegeven antwoorden!

Ik heb
geen
tips

•

Het lijkt altijd een kwestie van iets halen en iets brengen, duusss, ga d'r maar
aanstaan

Weet
niet

•

In de enquête meer voorbeelden en kaders geven svp.
Dit is te breed en open om serieus in te kunnen vullen.
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3. TipDeurne
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Deurne vergroten. Via
het panel TipDeurne kunnen alle inwoners in de gemeente Deurne hun mening kenbaar maken over
onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een gemeenschappelijk
vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op www.tipdeurne.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipDeurne is een gemeenschapspanel, opgezet
vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen voor
de lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipDeurne maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Deurne en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Deurne gevoel, ‘Gemeenteraadsverkiezingen’ en
‘Vakantie’.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.
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