
Matie, vreemd aan de arde van de dag, inzake grandgebied verlaskamer 

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE 

in vergadering bijeen op 7 februari 2017 

overwegende dat: 
• Deurne een gemeente is om trots op te zijn en dat nog lang wil blijven; 
• de gemeenteraad de inwoners van Deurne de kans wil bieden in een gecontroleerde 

ziekenhuisomgeving (verloskamer) op Deurnes grondgebied geboren te worden, 
maar dat Deurne een dergelijk ziekenhuisomgeving zelf niet heeft en deze door 
verschiliende centralisaties waarschijnlijk op korte termijn niet gerealiseerd zal 
worden; 

• veel Deurnese inwoners veel waarde hechten aan de plaats waar ze wonen; 
• gevoelswaarden vaak van wezenlijk belang zijn en immateriële waarden naast het 

materiële een roi speien en het daarom mooi zou zijn als op de geboorte-aktes zou 
staan: 'geboren in Deurne'; 

• door de toevalligheid van een verblijf van enkele uren in de verloskamer in Hel 
mond de eigenlijke woonplaats geweld wordt aangedaan; 

• plaatselijke eigenheid en herkomst waarden zijn die gekoesterd moeten worden, 
zeker, als onderdeel van de Peel; 

• de wetgeving mogelijk aangepast kan worden, zeker omdat meerdere gemeenten 
met hetzelfde dilemma zitten; 

• aangezien Helmond meerdere verloskamers heeft, en omdat de meerderheid van 
de geboorten in onze gemeente niet meer thuis, maar via een gecontroleerde be 
valling in het ziekenhuis plaatsvindt, de Deurnese vruchtbare grond/turf een hulp 
middel kan zijn; 

verzoekt het college: 
1. de aangeboden Deurnese grond/turf aan te bieden aan Frans Stienen, wethouder te 

Helmond; 
2. en daarbij het verzoek te doen dit juridisch uit te zoeken, mogelijk via VNG en/of 

de nationale overheid; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Fractie COA Fractie PvdA Fractie Progressief Fractie DOE! 
Akkoord/GroenLinks 

Fractie VVD 



Op aangeven van de heer Cuijpers stelt de voorzitter voor de motie als voigt te 
amenderen: 

Punt 1 van het dictum komt te vervallen; 
Punt 2 van het dictum komt te luiden als voigt: 
1. De mogelijkheid te onderzoeken om ouders van kinderen die in het ziekenhuis 

van Helmond geboren worden in staat te stellen te kiezen voor Deurne als 
geboorteplaats. 

De leden Van Tilburg en Tabor stemmen tegen het amendement, de overige leden 
stemmen voor zodat de motie met 21 stemmen voor en twee stemmen tegen 
geamendeerd is met bovenstaande tekst. 

De leden Van Tilburg en Tabor stemmen tegen de geamendeerde motie, de overige leden 
stemmen voor zodat de motie is aangemomen met 21 stemmen voor en twee stemmen 
tegen. 
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