PROFIELSCHETS
BURGEMEESTER DEURNE
Mei 2020

VOORWOORD
Deurne zoekt een nieuwe burgemeester! Onze huidige burgemeester, Hilko Mak, gaat op
1 februari 2021 met pensioen. Hij is dan 10 jaar burgemeester geweest van onze
gemeente.
Wij hebben voor onze nieuwe burgemeester deze profielschets opgesteld. Het
eerste deel geeft een introductie op onze gemeente, inclusief de uitdagingen
waarvoor we staan.
Het tweede deel gaat over de nieuwe burgemeester: wat zijn onze
verwachtingen als gemeenteraad, en wat hebben de inwoners ons
als aandachtspunten meegegeven? Ook schetsen we de verdere
procedure.
Het derde deel geeft ten slotte wat aardige kengetallen en
een korte beschrijving van de samenwerkingsverbanden
waarin we actief zijn. En we beschrijven ons gemeentebestuur en organisatie.
We zijn heel erg benieuwd welke kandidaten zich
door deze profielschets aangesproken voelen!
We nodigen u van harte uit te solliciteren
naar dit mooie ambt in een nog mooiere
gemeente…
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KENNISMAKING MET DEURNE
Profiel van Deurne
In 2021 bestaat Deurne 1300 jaar. Hoe mooi is het om als
burgemeester te mogen starten in dit jubileumjaar en
samen met onze inwoners deze mijlpaal te vieren. Deurne is
sinds het ontstaan uitgegroeid van een klein dorp in de Brabantse Peel tot een volwassen gemeente met ruim 32.000
inwoners. Met de centrale kern Deurne en de levendige
kerkdorpen Liessel, Vlierden, Neerkant en Helenaveen. Met
een gevarieerd landelijk gebied en goede voorzieningen.
Een gemeente die bol staat van de activiteiten.
Creatieve inslag
De mensen in Deurne hebben één ding gemeen: een creatieve inslag. Deurne dankt zijn goede naam aan schrijvers als
Antoon Coolen, Toon Kortooms en Friso Wiegersma, waarvan de laatste het overbekende lied Het Dorp schreef. Een
lied dat over óns dorp gaat. “Het tuinpad van mijn vader”
kun je nog altijd in Deurne bewonderen. Bij Deurne mag je
ook denken aan DAF. De uitvinder van de automatische
transmissie, Hub van Doorne, is een van Deurnes helden.

De aanwezigheid van kunstenaars, ondernemers en andere
betrokken inwoners zorgt ook vandaag de dag nog voor
een veelkleurige gemeenschap.
De gemeente staat bol van de evenementen en activiteiten.
Groot en klein, gezellig en gevarieerd. Veel inwoners zetten
zich vrijwillig in om deze evenementen tot een succes te
maken en mensen een mooie dag te bezorgen. Dat geldt
ook voor de ruim 200 stichtingen en verenigingen. Zij vormen het cement van de Deurnese samenleving. Hier vinden en ontmoeten inwoners elkaar en komen inzet, passie
en creativiteit tot bloei!
Natuur en buitengebied
Deurne is ook bekend van de natuurgebieden Deurnese
Peel & Mariapeel, waar vroeger turf gewonnen werd. Helaas
is dit gebied in april 2020 getroffen door een grote natuurbrand, die 800 hectare natuur heeft verwoest. Deurne kent
ook tal van andere natuurgebieden, zoals het Zandbos, het
Buntven en de Vlierdense, Liesselse en Walsbergse bossen.
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Het uitgestrekte buitengebied kenmerkt zich door de agrarische sector
en biedt daarnaast volop ruimte voor toerisme en recreatie. Agrariërs
die stoppen met hun bedrijf gaan aan de slag met nieuwe activiteiten.
Zoals een zorgboerderij, Bed & Breakfast, kamperen bij de boer of
fietsverhuur. Zo ontstaat een gevarieerd landelijk gebied, met ruimte
voor ondernemen, wonen, zorg en recreatie.
Bedrijvigheid en voorzieningen
De gemeente Deurne vormt de verbinding tussen de Brainport-regio
Eindhoven en Greenport Venlo. Dit biedt kansen voor het bedrijfsleven,
onder andere in de agro en food, slimme maakindustrie, zorg en vrijetijdseconomie.
Het centrum van Deurne heeft een breed en gevarieerd aanbod aan
winkels, horeca, maatschappelijke voorzieningen, een cultuurcentrum
en dienstverlening. Ook in de rest van de gemeente zijn de voorzieningen talrijk, met musea, een basisschool in elke kern en wijk, voortgezet onderwijs van vmbo tot gymnasium, gemeenschapshuizen, een
ziekenhuis, een uitgebreid sportaanbod, muziekonderwijs én een
intercitystation.
Zorg
De vele mantelzorgers in de gemeente Deurne leveren een belangrijke
bijdrage in de zorg aan ouderen en kwetsbare inwoners. Ook is er veel
aandacht voor onafhankelijke cliëntondersteuning en zijn er tal van
vrijwilligersinitiatieven, bijvoorbeeld op het gebied van dagbesteding.
In Deurne is een locatie van Bijzonder Jeugdwerk gevestigd, waar jongeren worden opgevangen met complexe ontwikkel- en gedragsproblemen. En verder Het Rijtven van ORO, voor mensen met een verstandelijke beperking.

Deurne, prettig wonen en leven in de Peel!
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De uitdagingen van Deurne
In de ‘Toekomstvisie 2030 - Deurne, prettig wonen en leven
in de Peel!’ staat onze belangrijkste ambitie geformuleerd:
“Werken aan een hoogwaardig woon-, leef- en verblijfklimaat:
zorgen voor een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving met
een goed voorzieningenniveau. Hiermee neemt Deurne een
volwaardige en complementaire positie in ten aanzien van het
stedelijk gebied en zet Deurne in op een innovatieve verduurzaming van de agrosector.”
Dat is verder vertaald in het Raadsprogramma 2018-2022.
Overigens een uniek document, want voor het eerst in de
geschiedenis van Deurne werken we niet met een college-,
maar met een raadsbreed programma. Alle fracties in de
gemeenteraad hebben hier hun handtekening onder gezet.
Nieuwe ambities
Mede door de bestuurlijke keuzes in de afgelopen jaren is
Deurne goed in control. Financieel is de gemeente gezond.
Het gemeentebestuur is in staat gebleken om op de juiste
momenten stevige keuzes te maken. Daardoor is er nu
weer ruimte voor nieuwe ambities. Daarnaast is Deurne
ook bestuurlijk en organisatorisch een stabiele en rustige
gemeente. Deurne beschikt over voldoende bestuurskracht
om de uitdagingen van de toekomst op te kunnen pakken.
In de toekomstvisie is ook aangegeven dat het gemeentebestuur nu en in de toekomst dicht bij haar inwoners wil
staan. Het bestuur wil initiatieven van buitenaf nog meer
faciliteren. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke
partners moeten de ruimte krijgen om hun inbreng te leveren voor beleidsvorming en –uitvoering. Democratische
vernieuwing betekent ook dat inwoners inhoudelijk meer
zeggenschap krijgen in besluitvormingsprocessen.

Voldoende uitdagingen
De coronacrisis gaat aan Deurne niet voorbij. Op dit moment
zijn de gevolgen van deze crisis nog niet te overzien.
Hoe dan ook wordt het een uitdaging voor de Deurnese
gemeenschap, de ondernemers, de gemeente en de nieuwe
burgemeester om een weg te vinden in de nieuwe ‘anderhalvemetersamenleving’. Hoe zorgen we er samen voor dat er
niemand buiten de boot valt en we tegelijkertijd de kansen
pakken die er ook in en na de crisistijd altijd zijn?
En er zijn meer uitdagingen. De gemeente Deurne kent een
stedelijke kern (het dorp Deurne) omringd door een groot
landelijk gebied met veel ruimte voor landbouw en natuur.
Dit brengt specifieke opgaven met zich mee, zeker nu er
volop wordt nagedacht over de toekomst van de agrarische sector; mede in relatie tot doelstellingen op het
gebied van duurzaamheid.
Deurne ontwikkelt zich als een gemeente waar het prettig
wonen en leven is en blijft, en waar veel aandacht is voor
de leefbaarheid in de dorpen en wijken. Dit gaat niet vanzelf, omdat iedereen ook zijn of haar eigen belang nastreeft
en initiatieven neemt. Wij willen dit graag faciliteren, zonder dat de ene ontwikkeling ten koste gaat van de andere.
Het maken van heldere keuzes is daarbij van belang. En
een klimaat waarin de Deurnenaren op basis van gelijkheid
op zoek gaan naar oplossingen.
Net als veel andere gemeenten heeft ook Deurne te maken
met ondermijnende criminaliteit. Het uitgestrekte buitengebied maakt Deurne kwetsbaar voor bijvoorbeeld
drugslabs, afvaldumpingen, hennepkwekerijen en andere
criminele activiteiten in leegstaande gebouwen of natuurgebieden. Dat vraag een standvastige aanpak, in samenwerking met de partners in de regio.
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HET PROFIEL VAN DE
NIEUWE BURGEMEESTER
Naar wie zijn we op zoek?
Basiscondities
Er zijn vijf basiscondities waaraan een burgemeester, ook die van Deurne, moet voldoen:
 Integer - dat vraagt een stevige ruggengraat.
 Herkenbaar - in de verschillende rollen die de burgemeester heeft.
 Onafhankelijk - boven de partijen staan op basis van positie, gezag en vertrouwen.
 Verbindend - waardoor de burgemeester tegenstellingen overbrugt en partijen bij elkaar brengt én houdt.
 Stressbestendig - ook in crisistijd een baken van rust en vertrouwen.

Vaardigheden
Naast de basiscondities zijn er ook andere vaardigheden nodig om een goede burgemeester van Deurne te kunnen zijn:
Bestuurlijk sensitief
We zoeken een burgemeester die een uitstekend gevoel
heeft voor bestuurlijke processen. Die pijnpunten herkent
en benoemt. Zich bewust is van risico’s en kansen. Die
scherp is op de voortgang en direct bijstuurt als dat nodig
is. En even durft in te springen als het moeilijk wordt. Bijvoorbeeld door mensen te mobiliseren in de politieke en
maatschappelijke omgeving.
Wij verwachten dat de burgemeester zich als een collegiaal bestuurder opstelt en er niet voor terugdeinst de regie
te pakken waar dat nodig is. Daarnaast zien we graag dat
de burgemeester zich vanuit de dualistische principes
manifesteert als voorzitter van de gemeenteraad.
Standvastig
Dat vinden we een hele belangrijke vaardigheid! Zowel
intern als extern. Dat vraagt het bespreekbaar maken van
dilemma’s, geen problemen vooruit schuiven en consequent zijn. Zeker op de dossiers van groot belang en die
vaak wat ingewikkelder zijn. Juist dan hebben we een burgemeester nodig die koers houdt, zorgt dat knopen worden
doorgehakt en het doel steeds scherp in beeld blijft.

Netwerker en boegbeeld
We willen een burgemeester die zichtbaar is en verbindingen legt met alle geledingen in onze samenleving. Toegankelijk en aanwezig op belangrijke momenten. Een echt
boegbeeld dus, die niet aarzelt om Deurne stevig op de
kaart te zetten en daarbij zijn of haar netwerk benut.
Maar de burgemeester moet ook aanvoelen wanneer het
beter is dat juist anderen op de voorgrond staan. Op die
momenten is het nodig om ruimte te geven.
Vernieuwer
In Deurne willen we altijd graag vooruit. We houden ervan
om het ook eens op een andere manier te proberen. Daarom zoeken we die competentie ook bij de nieuwe burgemeester: kom maar op met nieuwe en frisse ideeën!
Bijvoorbeeld over burgerparticipatie, want dat is iets wat
voortdurend ontwikkeling vraagt. Maar ook staan we open
voor vernieuwing van onze besluitvorming.
Kortom, een motivator die de ambitie heeft om Deurne elke
dag weer een stap verder te brengen. Sámen met inwoners,
ondernemers, verenigingen, instellingen, het college van
B&W en de gemeenteraad.
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Persoonlijkheid
Natuurlijk is ieder mens uniek, maar we hebben enkele persoonlijkheidskenmerken die we graag terugzien bij onze
nieuwe burgemeester:
Authentiek en mensgericht
We zoeken een burgemeester die zichzelf durft te zijn;
authentiek, niet iemand die een rol speelt. We zijn ervan
overtuigd dat je alleen dan écht verbinding kunt maken
met de mensen in onze gemeente. Verder is het van belang
dat de burgemeester er is voor de mensen bij momenten
van lief en leed.
Nuchter
Natuurlijk moet de burgemeester ook passen bij de
volksaard van Deurne. En die is bovenal: met beide voeten
op de grond. We houden hier niet zo van bla-bla en we
maken de dingen niet mooier dan ze zijn.

Ambitieus
We hebben graag iemand met een grote drive, die z’n sporen
in Deurne wil nalaten. Ambitie juichen we toe, want dan heb
je ook wat te verliezen als het in Deurne niet goed zou gaan.

Overige aandachtspunten
Ten slotte hebben we nog enkele andere aandachtspunten
die we graag al aan de voorkant meegeven:
 Jaarlijks voert de burgemeester een functioneringsgesprek met de vertrouwenscommissie, waarbij deze profielschets het uitgangspunt is.
 Nevenfuncties zijn natuurlijk mogelijk, maar wel graag in
overleg met de gemeenteraad. Zowel bij aanvaarding
van het ambt, als op latere momenten dat zich deze
functies aandienen.
 We verwachten dat de nieuwe burgemeester tenminste
één benoemingsperiode in Deurne blijft.
 
Hoewel we geen ambtswoning hebben, vragen we de
burgemeester wel om zich zo snel mogelijk daadwerkelijk in Deurne te vestigen.


Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad van onze organisatie heeft ook nagedacht over het profiel
van de nieuwe burgemeester. Zij hebben vijf aandachtspunten opgesteld:
 Zichtbaar en benaderbaar voor mensen in de organisatie
en daarbuiten (boegbeeld)
 Betrokken bij de organisatie en medewerkers
 Staan voor de medewerkers en verbinder tussen
raad en organisatie
 Voldoende affiniteit met de vakgebieden binnen
de portefeuille
 Daadkrachtig, actief, energiek, integer,
signaalgevoelig, onafhankelijk, eerlijk, flexibel
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WIE ZOEKEN ONZE INWONERS?
In maart 2020 hebben een kleine 500 inwoners meegedacht over het profiel van de nieuwe burgemeester, via een enquête. Ze konden reageren op enkele stellingen, aangeven welke plek in de gemeente ze
aan de nieuwe burgemeester willen laten zien en een advies geven aan de nieuwe burgemeester. De
resultaten spreken voor zich.

● Een ervaren bestuurder		

165

● Een nieuw bestuurlijk talent

192

● Dat maakt niet uit		

135

● Vooral een echte bestuurder			

147

● Vooral een echte burgervader of -moeder

314

● Dat maakt niet uit		

● Vooral een netwerker binnen de gemeente		

30

351

● Vooral een netwerker buiten de gemeente

73

● Dat maakt niet uit		

69

● Zichtbaar aanwezig bij evenementen en activiteiten

347

● Betrokken op de achtergrond

100

● Dat maakt niet uit		

45

● Een strenge handhaver van de regels		

205

● Gaat soepel met de regels om

226

● Dat maakt niet uit		

60

● Communiceert alleen als het nodig is		

144

● Communiceert over alles wat er speelt

323

● Dat maakt niet uit		

26

● Bekend met Deurne		

314

● Niet bekend met Deurne
● Dat maakt niet uit		

32
147

● Een vrouw		

91

● Een man

40

● Dat maakt niet uit		

361
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Welke plek wil je aan de nieuwe
burgemeester laten zien?


 
“Het liefste heel Deurne, een burgemeester moet overal zijn gezicht een keer laten zien.”



 
“Het prachtige buitengebied, met al haar problemen en
oplossingen.”



 
“Vooral de dorpskernen van Neerkant, Helenaveen,
Vlierden, Liessel, Walsberg, St. Jozefparochie, Zeilberg;
met als doel dat ze niet vergeten worden.”



 
“De Markt, daar waar het bestuurlijke, sociale, maatschappelijke en religieuze leven samenkomt.”



 
“Niet per se een plek, maar vooral de talrijke evenementen die onze gemeente kent.”

Welk advies heb je voor de
nieuwe burgemeester?


 
“Blijf jezelf, luister naar de inwoners en sta voor ze
klaar.”



“Denk in oplossingen, maar maak hierbij wel goed

doordachte en overwogen beslissingen. Hanteer regels
en stel kaders, maar leg wel uit waarom, om begrip te
krijgen.”



“Ben burgemeester voor alle inwoners van Deurne.”



“Blijf op de hoogte van wat er speelt en ben eerlijk en

duidelijk in uw communicatie naar de inwoners.”



“Mijn advies is om onder de mensen te blijven en niet

erboven te gaan staan. Zorg dat je benaderbaar blijft en
luister naar iedereen.”
De volledige uitslag van de enquête - inclusief alle antwoorden op de twee open vragen - staat op www.deurne.nl.
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DE PROCEDURE
De profielschets is in een bijzondere raadsvergadering op
19 mei 2020 vastgesteld en in ontvangst genomen door de
Commissaris van de Koning van Noord-Brabant, Wim van
de Donk. De vacature wordt op 26 mei 2020 opengesteld.
Belangstellenden kunnen tot 16 juni 2020 solliciteren.
De Commissaris van de Koning maakt na de sollicitatietermijn een selectie van benoembare kandidaten en bespreekt
deze na de zomer met de vertrouwenscommissie. Hierin
hebben alle fractievoorzitters zitting, ondersteund door de
griffier en de gemeentesecretaris. De vertrouwenscommissie bepaalt wie uitgenodigd wordt voor een sollicitatie
gesprek.

Na de sollicitatiegesprekken maakt de vertrouwenscommissie een aanbeveling van twee kandidaten. In een besloten vergadering stelt de gemeenteraad het advies met de
twee kandidaten vast. Enkel de naam van de voorgestelde
kandidaat wordt bekend gemaakt in een openbare vergadering.
De aanbeveling van de gemeenteraad met het advies van
de Commissaris van de Koning wordt naar de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd. Daarna
benoemt de Koning de nieuwe burgemeester van Deurne
bij Koninklijk besluit. De beëdiging en installatievergadering is gepland op 1 februari 2021.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
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ACHTERGRONDINFORMATIE

Oppervlakte

Deurne in feiten en cijfers

bedrijven

119 km2

Deurne maakt onderdeel uit van de Brainport-regio Eindhoven en ligt op de
grens met de Greenport-regio Venlo. Dit is terug te zien in het brede scala
aan ondernemingen dat in de gemeente is gevestigd. De bedrijventerreinen
in Deurne en Liessel kennen grote en kleinere bedrijven, die actief zijn in
diverse sectoren waaronder de slimme maakindustrie en food. Het buitengebied telt met 394 veehouderijen veel bedrijvigheid in de agrarische sector. Daarnaast is de toeristisch-recreatieve sector steeds nadrukkelijker
aanwezig. Ook de zorg is goed vertegenwoordigd op de Deurnese arbeidsmarkt. Het centrum van Deurne kent winkels en horecazaken en ook steeds
meer een mix van dienstverlening, cultuur en sociaal-maatschappelijke
voorzieningen.

Deurne

24.934

Liessel

3.278

Vlierden

1.458
Aantal

Neerkant

1.892

Helenaveen
Totaal

13.887

912
32.467

inwoners

Gemiddelde
WOZ-waarde (2020)
€ 289.010
(landelijk: € 248.000)

woningen

Gemiddeld inkomen
per inwoner
€ 30.100
(landelijk € 36.500)
Gemeentelijke
begroting
€ 86,3 miljoen

financiën

206.000 (in 2018)

toeristische
overnachtingen
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pvda

vvd

3

progressief akkoord-groenlinks

4

burgerpartij transparant deurne

5

cda

DeurneNU

doe!

6

Gemeenteraad

1

Politiek en bestuur
De gemeenteraad van Deurne telt 23 raadsleden. Zij zijn verdeeld over
zeven fracties.
De partijen DOE! (wethouder Biemans), DeurneNU (wethouder Verhees) en
VVD (wethouder Schlösser) zijn vertegenwoordigd in het college. Gemeentesecretaris is de heer Halffman. De portefeuilles zijn als volgt verdeeld:
Biemans:
Verhees:
Schlösser:

ruimte, economie, buitengebied en kunst en cultuur
wonen, leven, gebouwen en bezit
werk, zorg, onderwijs, duurzaamheid en financiën

De huidige burgemeester (Mak) heeft de portefeuilles bestuur, veiligheid en
bedrijfsvoering.
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‘HetGemeenteraad
Huis voor de
Samenleving’

Onze organisatie
De gemeente Deurne is een wendbare organisatie met bevlogen medewerkers, die voortdurend ondernemend en resultaatgericht proberen in te spelen op vragen vanuit de samenleving en de maatschappelijke en politiek/
bestuurlijke vragen. Er werken 250 medewerkers. Het organogram van de
organisatie ziet er als volgt uit:

raad

griffie

college van b&w
Gemeentesecretaris

ondernemingsraad

Bedrijfsvoering

Directeur

Ruimte

Samenleving

Team Ruimte Ontwikkeling

Team Samenleving
Ontwikkeling

Team Financiën, Juridische zaken
en Personeel

Team Ruimte Beheer en
Onderhoud

Team Samenleving
Uitvoering

Team Informatiemanagement
en Communicatie

Team Ruimte Vergunning
verlening, toezicht en
handhaving

Team Publiekszaken en
Dienstverlening

Team Ruimte Uitvoering

Team Bedrijfsvoering
Ontwikkeling

Verbouwing van het gemeentehuis
Het gemeentehuis heeft een prominente en centrale plek in
het centrum van Deurne. Het is niet alleen de thuisbasis van
de gemeente, maar ook van partners als de politie en zorgen welzijnsorganisaties. Binnenkort wordt het gebouw
klaargemaakt voor de toekomst en verduurzaamd.

Projecten

Met meer mogelijkheden voor samenwerking en ontmoeting, een flexibele indeling en een prettige (werk)omgeving
voor onze inwoners en partners. De werkzaamheden starten nog dit jaar. Het gemeentehuis wordt verbouwd tot ‘Het
Huis voor de Samenleving’.
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Gemeenteraad
Samenwerken

Samenwerkingsverbanden
Naast de lokale opgaven zijn er ook zaken die regionale samenwerking vragen. De gemeente Deurne kan in zijn eentje niet de lokale of regionale economie beïnvloeden. Ook werkgelegenheid, veiligheid, bereikbaarheid,
afspraken over bedrijventerreinen en het sociaal domein zijn voorbeelden
van thema’s die zich niet laten inkaderen of beperken door gemeentegrenzen. Daarnaast kan samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering en
beleidsontwikkeling leiden tot meer kwaliteit voor de inwoners.
De Brabantse Peel vormt daarin de meest natuurlijke biotoop. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking Peelgemeenten in het sociaal domein, en
de gezamenlijke economische visie ‘De Peel maakt het in Brainport’. Zij
vormen een passende aanvulling op de lokale inzet.
De Gemeente Deurne werkt samen in verschillende
samenwerkingsverbanden:









 De Brainportregio is een technologische topregio en één
van de belangrijkste pijlers van de Nederlandse economie. De 21 regiogemeenten hebben hun krachten gebundeld in de Metropoolregio Eindhoven (MRE).
 Deurne werkt op het gebied van het sociaal domein
samen met de gemeenten Asten, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren in de gemeenschappelijke regeling
Peelgemeenten. Dit is een uitvoeringsorganisatie die
vooral achter de schermen actief is. Inwoners kunnen
met hun zorgvragen terecht bij Zorg in Deurne.







 
Senzer is het werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel en voert de Participatiewet uit voor de zes
Peelgemeenten en Geldrop-Mierlo.
 
Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) regelt de
heffing, invordering en waardering op het gebied van
gemeentelijke belastingen, de WOZ en waterschapsheffingen.



 
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) controleert of bedrijven in Zuidoost-Brabant zich aan deze
regels houden. Het gaat om taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
 Vanuit de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost worden
onder andere de brandweer en GHOR-organisatie in
stand gehouden en worden de rampenbestrijding en crisisbeheersing georganiseerd.
 Het Peelland Interventie Team (PIT) is een interventieteam onder de regie van de gemeenten Asten, Deurne,
Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. PIT
speelt een belangrijke rol bij de integrale aanpak van
ondermijnende criminaliteit, handhavingsknelpunten en
bij overlast.
 Het Basisteam Peelland is een van de negen teams binnen de politieregio Oost-Brabant en is actief op het
grondgebied van de zes Brabantse Peelgemeenten.

De huidige burgemeester van Deurne is voorzitter van de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten en de Belasting
samenwerking Oost-Brabant.
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