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Voorwoord Jaarverslag 2007 
 

 
Hierbij wordt u aangeboden de verantwoording van onze gemeente Deventer over het jaar 2007. Met het jaarverslag en de jaarrekening 2007 leggen wij 
verantwoording af over het gevoerde beleid en geven inzicht in datgene dat is gerealiseerd en tegen welke prijs. Opnieuw en wel voor de tweede keer is het 
ons gelukt de planning van jaarrekening en jaarverslag te halen. Voor de behandeling van de voorjaarsnota 2008 in de politieke arena zal de gemeenteraad de 
jaarrekening en het jaarverslag op de agenda hebben. In gemeenteland is dit vroege tijdstip van behandeling nog steeds een bijzonderheid. 
 
Wij zijn van mening dat het ons gelukt is met dit jaarverslag en jaarrekening de raad, onze burgers en de instellingen in de gemeente nog beter te informeren 
dan in voorgaande jaren. Niet alleen is aandacht besteed aan datgene dat is gerealiseerd, maar ook is aandacht besteed aan datgene dat wij op basis van de 
begroting voornemens waren te realiseren maar niet in alle gevallen doorgang kon vinden. Voor deze inhoudelijke informatie verwijzen wij graag naar 
hoofdstuk 1, “Samenvatting”, hoofdstuk 3 “Programmaverantwoording”, hoofdstuk 4 de paragrafen “bedrijfsvoering”, “onderhoud kapitaalgoederen”, 
“investeringen” en de bijlage “overzicht over te hevelen budgetten van 2007 naar 2008 per programma”.  
 
Het jaar 2007 was het jaar van de nieuwe ambtelijke organisatie. Onze organisatie heeft onder aansturing van een nieuw gevormde directie met ook 2 
directeuren van buiten en een groot aantal nieuwe leidinggevenden (in- en extern) in een soms sterk gewijzigde organisatorische context veel extra 
inspanningen geleverd om naast de ‘normale’ taakuitvoering voor onze burgers en instellingen ook te werken aan een gemeente die uiteindelijk een excellente 
dienstverlener genoemd mag worden. Stappen in die richting zijn gezet met het concentreren van de publieksbalies per eind 2007, nu nog in de Leeuwenbrug 
en straks in de nieuwe huisvesting aan het Grote Kerkhof. Ook zijn er weer vorderingen gemaakt met de voorzieningen in de dorpen. 
 
Wij bieden u met genoegen het jaarverslag 2007 aan. 



 2



 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene gegevens 



 4



 5

GEMEENTERAAD PER 31 DECEMBER 2007 

ZETELVERDELING TOTAAL 37 ZETELS  
PvdA 10 
GroenLinks  6 
CDA 5 
Algemeen Plattelands Belang (APB) 5 
VVD 4 
Algemeen Deventer Belang  (ADB) 2 
D66 2 
SP 2 
ChristenUnie 1 

SAMENSTELLING  
dhr. A.P. Heidema   voorzitter 
mw. A. Spa  plv. voorzitter 
dhr. A.G.M. Dashorst griffier  
 

Raadsleden 
PvdA 
dhr. M.H. Nijboer fractievoorzitter 
mw. G. Brouwer-Knol 
mw. M. Dijkshoorn 
dhr. R.S. de Geest 
dhr. J. Goejer 
mw. W.J.M. van der Ouderaa 
dhr. J.P.H.M. Pierey 
mw. A. Spa 
dhr. Y. Yabas 
dhr. C. Yildirim 
 
 
 

GroenLinks 
dhr. C.J. Verhaar fractievoorzitter 
dhr. O. Arslan 
mw. C.M. ten Bulte-Herrebrugh 
dhr. A.J. Krabbendam 
mw. K.J.J. Obdeijn 
mw. G. Tomruk-Kisi 
 
CDA 
dhr. H.G. Jansen fractievoorzitter 
mw. J. Lamberts-Grotenhuis 
dhr. J. Oggel  
dhr. M.J.M. Oosterwegel 
dhr. M. Yazici 
 
Algemeen Plattelands Belang 
mw. A. Zandstra-Keijl fractievoorzitter 
dhr. M.W.H. Elferink 
mw. E.G. Grijsen 
dhr. A.M. Koot  
dhr. T.W. Stegink 
 
VVD 
dhr. T.R. Poppens fractievoorzitter 
dhr. B. Rolloos 
dhr. C.J.M. Schaap 
mw. B.T.Th. Westerbeek-Spin 
 
ADB 
mw. M.J.G. de Jager-Stegeman fractievoorzitter 
dhr. A. Emens 
 
D66 
dhr. M.J. Ahne fractievoorzitter 
mw. I. Sipman-Jansen  
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SP 
dhr. B. Oonk (tot 1 februari 2008) fractievoorzitter  
mw. G. Lutje Hulsik   
 
ChristenUnie 
dhr. W. de Jong fractievoorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkwijze raad 
 
De raad is eenmaal in de twee weken op woensdag in het Stadhuis bijeen 
voor de Politieke Markt. Het eerste deel van de avond (van 19:00 tot 
21:00 uur) bestaat uit de Politieke Markt met drie gelijktijdige bijeenkomsten 
waarvan de inhoud en onderwerpen verschillen. Het kan bijvoorbeeld gaan 
om de voorbereiding van een besluit, een presentatie aan de raad, maar 
ook om een gesprek met een groep inwoners op hun verzoek. In dit eerste 
deel van de avond kunnen inwoners spreekrecht aanvragen op 
agendapunten. 
  
Het tweede deel van de avond (21.15 tot 22.30) is de officiële 
raadsvergadering. In deze vergadering neemt de raad besluiten, die 
doorgaans in een vorige Politieke Markt zijn voorbereid.  
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COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS PER 31 

DECEMBER 2007 

SAMENSTELLING EN PORTEFEUILLEVERDELING  
Burgemeester  dhr. A.P. Heidema  (CU) 
Portefeuille: Algemeen Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid, 

Coördinator Grootstedenbeleid, Coördinator 
Wijkaanpak, Internationaal Beleid, Wijkwethouder 
Deventer Buiten: Diepenveen, Schalkhaar, Lettele, 
Okkenbroek en Bathmen 

 
Wethouder  dhr. G. Hiemstra (CDA)  
Portefeuille: Financiën, Plattelandsontwikkeling, ICT, Publieke 

Dienstverlening, Facilitaire Zaken, Wijkwethouder 
wijk 3: Rivierenbuurt / Bergweide 

  
Wethouder  mw. I.R. Adema (VVD)  
Portefeuille:  Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvestingsbeleid, 

Herstructurering, Onderwijs, Jeugd- en 
Kinderbeleid, Wijkwethouder wijk 2: Zandweerd-
Zuid / Voorstad 

 
 
 

 
Wethouder  dhr. J.J.T. Fleskes (PvdA)  
Portefeuille: Wet maatschappelijke ondersteuning, Werk en 

Inkomen, Opvang en Zorg, Samenlevingsopbouw,  
Wijkwethouder wijk 5: Colmschate/Vijfhoek 
 

Wethouder  dhr. G.A.J. Berkelder (GroenLinks) 
Portefeuille: Beheer Openbare Ruimte, Verkeer en Vervoer, 

Milieu, Kunst en Cultuur, Sport, Wijkwethouder wijk 
4: Zandweerd-Noord / Keizerslanden 

 
Wethouder dhr. A. van den Berg (PVDA) 
Portefeuille: Economische Zaken, Grondbeleid en 

Vastgoedontwikkeling, Toerisme en Recreatie, 
Binnenstadsaangelegenheden, Personeel en 
Organisatie, Wijkwethouder wijk 1: Binnenstad en 
De Hoven.  

 
 
Gemeentesecretaris dhr. Th. Bakhuizen  
Adjunct-secretaris mw. B.M.Y van der Linden 
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ORGANISATIE 

 
De organisatie wordt gekenmerkt door een eenhedenmodel en kent 5 
eenheden (inclusief de Brandweer) en daarnaast de teams ConcernControl 
en Bestuurs- en Directieondersteuning. Het aantal medewerkers bedroeg in 
2007 927.  
Centraal uitgangspunt is de besturingsfilosofie van ‘integraal management’. 
Dat wil zeggen dat een leidinggevende in alle opzichten verantwoordelijk is 
voor de bedrijfsvoering van zijn of haar eenheid binnen de gemaakte 
afspraken en kaders. Sturingsmogelijkheid en inzichtelijkheid van 
kosten(opbouw) is daarbij een noodzakelijke voorwaarde.  
 
Op de volgende pagina is op schematische wijze de gemeentelijke 
organisatie weergegeven. 
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Organisatieschema Ambtelijke Organisatie per 31 december 2007 

 
 

Gemeenteraad 

College van B&W 

Gemeentesecretaris 
Th. Bakhuizen 

Griffie 
A.G.M. Dashorst 

Concerncontrol 
F.M. Galesloot 

Bestuurs- en 
directieondersteuning 
B.M.Y van der Linden

Eenheid  
Bedrijfsvoering 

R. Wielinga 

Eenheid  
Ruimte & Samenleving 

J. Arentsen

Eenheid 
Strategische Ontwikkeling 

F.J. van Houwelingen

Eenheid  
StadThuis 

M.A. Kossen

Brandweer 
M.J. Thijssen 
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EENHEDEN, CLUSTERS EN TEAMS  
De eenheden kennen de volgende clusters of teams.  
 
• Brandweer  

Risicobeheersing   
Incidentbestrijding 

 
• Bedrijfsvoering  

Unitcontrol 
Officemanagement 
Planning & Control 
Cluster Administratieve Services 
 Gemeenteadministratie 
 Belastingen 
Cluster Personeel, Juridisch, Facilitair 
 Personeel & Organisatie 
 Juridische Zaken & Inkoop 
 Facilitaire Zaken 
 Project-management & Advies 
Cluster Informatie en Documentmanagement. 
 Document Management 
 Informatie Technologie 
 Geo 

 
• Ruimte & Samenleving  

Unitcontrol 
Officemanagement 
Cluster Samenleving & Inrichting 
 Maatschappelijke ontwikkeling & Milieu 
 Ruimte & Economie 
 Gebiedsontwikkeling Inrichting & Beheer 
Cluster Expertisecentrum 
 Projectleiding & Ondersteuning 
 Ruimtelijk Ontwerp & Beheer 
 Vastgoed, Milieu & Gegevensbeheer 
 Voorbereiding 
 

 
 
 
Cluster Veiligheid Toezicht en Vergunningen 
 Staf Veiligheid 
 Toezicht 
 Vergunningen 

 
• Strategische Ontwikkeling   

Kennis en Verkenning 
Programmering & Strategie 

 
• StadThuis   

 Unitcontrol  
 Officemanagement 
 Wijkaanpak 
 Stadsarchief en Athenaeumbilbiotheek 
 Musea 

 Cluster Publiekszaken 
  Kwaliteitszorg & Ontwikkeling 
  Communicatie, Internet & Telefoon 
  Frontoffice Publiekszaken 
 Cluster Werk, Inkomen, Zorg en Leefomgeving 
  Welzijn & Zorg 
  Bewoner & Ondernemer 
  Werk & Inkomen (administratie) 
  Werk & Inkomen 1 (klanten) 
  Werk & Inkomen 2 (klanten) 
 
• Concerncontrol 
 
• Bestuurs- en directieondersteuning 
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KERNGEGEVENS 

A. SOCIALE STRUCTUUR   31 DECEMBER 2006  31 DECEMBER 2007 
Aantal inwoners 96.594  97.328  
Leeftijdsgroep 
• 0-4 6.294  6.211 
• 5-19 17.157  17.390 
• 20-64 59.514 59.928  
• 65 jaar en ouder 13.629 13.799 
 

B. FYSIEKE STRUCTUUR 
Oppervlakte gemeente (in km2) 134,37 134,37 
Aantal woningen 41.045 41.623 
Woningdichtheid per km2 305 310 

C. PERSONELE GEGEVENS 
Aantal medewerkers 916 927 
Aantal formatieplaatsen 914 895 



 13

 

D.   FINANCIELE STRUCTUUR           31 DECEMBER 2006                     31 DECEMBER 2007 
(in miljoenen euro’s) 
Lasten/ baten 303 317 
Incl. batig saldo 6 9 
   
Vaste activa:   
Boekwaarde materiële / immateriële activa 143 154 
Boekwaarde financiële vaste activa 45 33 
Reserves    1211 1311 
Voorzieningen 402 432 
  
Vaste schuld (opgenomen langlopende geldleningen) 121 118 
 
Woonlasten (gemiddeld per huishouden)3 625 625 

  
 
 
 
 
 

                                                           
1 Totaal overeenkomstig de staat van reserves. Zie boekwerk Jaarrekening 2007 
2 Totaal overeenkomstig de staat van voorzieningen. Zie boekwerk Jaarrekening 2007 
3 Uitgangspunten voor dit gegeven zijn: 
• een gemiddelde woningwaarde in Deventer van € 180.000.  
• bij de afvalstoffenheffing is het basistarief gebruikt; dus exclusief tariefdifferentiatie. 
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Algemeen 
 
Bij koninklijk besluit van 12 juni 2007 is ir. A.P. Heidema met ingang van 1 
juli 2007 benoemd tot burgemeester van de gemeente Deventer als 
opvolger van drs. J. van Lidth de Jeude. In een bijzondere 
raadsvergadering werd op 28 juni 2007 afscheid genomen van James van 
Lidth de Jeude. Op 4 juli 2007 werd door het overhandigen van de 
ambtsketen in een bijzondere raadsvergadering Andries Heidema als 
nieuwe burgemeester van Deventer geïnstalleerd. 
 
Op 1 december trad als nieuwe wethouder aan A. van den Berg. De heer 
Van den Berg werd na een uitvoerig geloofsbrievenonderzoek en een 
kennismakingsgesprek in de politieke markt benoemd door de raad. Hij 
volgde B.J. Doornebos op. 
 
De verschillende afscheiden en de voorbereiding van de benoemingen 
legden beslag op de toch al volle agenda van de raad. De sfeer in de raad 
was in het algemeen goed. Door ziekte namen de raadsleden van de SP 
vanaf september 2007 niet deel aan bijeenkomsten van de politieke markt 
en de raad. In goede samenwerking tussen raad en college, met 
ondersteuning van het ambtelijke apparaat werden veel besluiten in het 
belang van de gemeente genomen. 
 
Werkwijze raad 
 
Eind 2007 is in de politieke markt een tussenevaluatie werkwijze raad 
behandeld. Uit de evaluatie zijn een aantal actiepunten voortgekomen, die 
in een drietal thema’s zijn gebundeld, te weten: samenspel met burgers en 
samenleving; voorbereiding besluitvorming: kwaliteit van stukken en 
processen; werk- en debatvormen. In nauw samenspel tussen raad / griffie 
en college / ambtelijke organisatie zal uitvoering worden gegeven aan de 
actiepunten. 
 
In een iets lagere frequentie dan 2006 (toen 2-wekelijks) is via 
marktberichten gereflecteerd op hoe het in de politieke markt en raad is 
gegaan.  
 

Een aantal onderwerpen vroegen dit jaar procesmatig en inhoudelijk veel 
aandacht. Waar het om het proces ging is de raad bij een aantal 
nadrukkelijk aan de voorkant gaan zitten. De raad pakte meer de regie. 
Onderwerpen, zonder uitputtend te zijn, die de aandacht vroegen, 
waren:accommodaties en voorzieningen, herijking hoofdwegenstructuur, 
benoeming nieuwe burgemeester, parkeren, Wmo, investeren in cultuur, 
huisvesting stadhuis en nieuwe bibliotheek, Steenbrugge, Eikendal, 
herstructurering Rivierenwijk en Keizerslanden, jeugd, lokale omroep, 
regionale structuurvisie stedendriehoek, ruimte voor de rivier en 
plattelandsbeleid. 
 
In 2007 is begonnen met het aanscherpen van de regels rondom 
geheimhouding. Door college opgelegde geheimhouding werd conform de 
Gemeentewet bekrachtigd door de raad. 
 
Het bleef ook dit verslagjaar moeilijk om tot een evenwichtige 
agendavulling te komen. Soms was het hollen en stilstaan. Wel kan 
geconstateerd worden dat de werkdruk van raadsleden toeneemt. 
Aandachtspunt was en blijft hoe voorkomen we dat raadsleden alleen 
maar op het stadhuis zitten.  
 
Presidium 
 
Het presidium, bestaande uit de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter 
van de raad, de sessievoorzitters, ondersteund door de griffier, vergaderde 
tweewekelijks. Op de agenda een aantal vaste agendapunten als 
voorbereiding politieke markt en terugblik op de afgelopen politieke markt. 
In het verlengde hiervan heeft het presidium veel aandacht gehad voor het 
functioneren van de raad in al zijn aspecten. 
 
Wisselingen binnen de raad 
 
De heer Van Lidth de Jeude werd als voorzitter van de raad vervangen 
door de heer Heidema. In januari 2007 trad de heer Oonk als nieuw 
raadslid aan voor de SP. Mevrouw Dijkshoorn werd in juni beëdigd als 
nieuw raadslid voor de PvdA, zij kwam in de plaats van mevrouw van Dijk-
Scholten. De heer Hartong nam eind september afscheid als raadslid, en 
werd vervangen door mevrouw Westerbeek-Spin. 
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Griffie 
 
Onderstaand wordt een korte terugblik gegeven op de uitvoering van het 
griffieplan 2007. 
 
De agenda planning van de raad is en blijft punt van zorg. Wel zijn 
afspraken gemaakt met de programmamanagers om meer inzicht te 
krijgen in wat er te verwachten is. Daarnaast leiden de afspraken met 
programmamanagers er toe dat griffie en organisatie elkaar in het begin 
van processen beginnen op te zoeken.  
 
Wijkdebatten zijn geëvalueerd en een voorzet voor vervolg is gegeven. 
Een eerste voorzet voor het communicatieplan 2008 – 2009 is gegeven. 
 
Notitie over invulling en werkwijze auditcommissie is besproken in 
fractievoorzitters overleg van 31 oktober 2007. 
Evaluatie verordeningen 212, 213 en 213 a heeft plaatsgevonden, 
voorstellen herziening verordening wacht op discussie over eventuele 
herziening P&C cyclus (voorstellen zijn in ontwerp gereed). Vooruitlopende 
op de discussie heeft in overleg met enkele raadsleden en de organisatie 
al een aanpassing van de programmabegroting plaatsgevonden. 
 
Niet gerealiseerd is het voornemen om tot een vorming- en 
opleidingsbeleid voor de raad te komen. De (tussen) evaluatie werkwijze 
raad geeft enkele aanknopingspunten voor 2008. 
 
In 2007 is een netwerk tot stand gebracht van een 13-tal griffies van 
grotere gemeenten. Dit netwerk heeft nog niet geheel en al aan de 
verwachtingen voldaan. Een evaluatie heeft plaatsgevonden. Uitkomst 
daarvan is dat het kennisnetwerk in de huidige vorm niet wordt doorgezet. 
Bezien wordt in januari / februari 2008 of er tot een andere vorm gekomen 
kan worden. 
 
Ook niet tot stand gekomen is een eigen (intra)site voor de raad. 
Ontwikkelingen in de organisatie blijken langzamer te gaan dan gewild. 
Wel is er een plan gemaakt over de website van de raad. December 2007 / 
januari 2008 is duidelijk wanneer en op welke manier een en ander 
gerealiseerd kan worden. 
 

Veel aandacht is ook besteed aan de procedure om te komen tot een 
nieuwe burgemeester (vertrouwenscommissie) en het afscheid van de 
oude burgemeester. 
 
De “routinematige” werkzaamheden van de griffie, te weten: voorbereiden / 
uitvoeren PMD, lijsten van toezegging c.a., afhandelingen vragen ex 45, 
enzovoorts zijn goed verlopen. Conclusie hiervan is: het beheer is op orde. 
 
Op 11 januari 2007 heeft het presidium ingestemd met voorstellen inzake 
organisatie en taken griffie. Een evaluatie heeft plaatsgevonden eind juni 
2007 en heeft geresulteerd in het definitief maken van uren uitbreiding van 
2 medewerkers en het structureel maken van 12 uren administratieve 
ondersteuning extra. In september is Manon Knook met 
zwangerschapsverlof gegaan, als haar vervanger is aangetrokken Ingrid 
Hogervorst. Het (beperkt) aantal uren administratieve ondersteuning in 
relatie tot tweewekelijks verrichten van een aantal administratieve 
werkzaamheden blijft een punt van aandacht. 
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Enkele cijfers 
 
Raadsbesluiten 
 
raadsvergaderingen besluiten H D 
 
10-01-2007 8 7 1 
24-01-2007 5 * 3 1 
07-02-2007 5 5 - 
21-02-2007 2 2 - 
28-02-2007 (alleen politieke markt)    
21-03-2007 5 4 1 
04-04-2007 5* 3 1 
25-04-2007 8 8 - 
02-05-2007 (alleen politieke markt)    
09-05-2007 4 3 1 
23-05-2007 7 6 1 
30-05-2007 (alleen politieke markt)    
06-06-2007 11 8 3 
13-06-2007 (alleen politieke markt)    
20-06-2007 3 3 - 
28-06-2007 (bijzondere raadsvergadering)    
04-07-2007 (bijzondere raadsvergadering)    
04-07-2007 8 8 - 
29-08-2007 6 6 - 
12-09-2007 7 6 1 
26-09-2007 6 5 1 
10-10-2007 6 6 - 
24-10-2007 4 4 - 
07-11-2007 (begrotingsraad) 13 5 8 
14-11-2007 (alleen politieke markt)    
21-11-2007 4 4 - 
28-11-2007 (alleen politieke markt)    
04-12-2007 8 5 3 
12-12-2007 (alleen politieke markt)    
19-12-2007 4 3 1 
Totaal 129 104 23 

(H=hamerstuk, D=debatstuk) 
* (incl. motie(s) vreemd aan de orde) 

 
Vragenkwartier 
 
fracties vragen 
(tussen haakjes gegevens 2006) 
GroenLinks 10 (13) 
Algemeen Plattelands Belang 4 (14) 
PvdA 3 (5) 
Algemeen Deventer Belang 3 (5) 
VVD 3 (1) 
CDA 2 (3) 
SP 2 (9) 
ChristenUnie 1 (4) 
D66 - (-) 
PvdA /ChristenUnie (1) 
Totaal 28 (55) 
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Spreekrecht 
Uitgesplitst per politieke markt 
 
politieke markt onderwerp insprekers 
 
10-01-2007 Herijking Nota Hoofdwegenstructuur en 

Actieplan Verbetering Luchtkwaliteit 
2 

10-01-2007 Tijdelijke locatie Paaskermis. 1 
24-01-2007 Presentatie Projectplan Het Oerbosch 2 
07-02-2007 Wet werk en bijstand (Wwb) scenario’s en re-

integratieaanpak. 
1 

21-02-2007 Uitgangspunten herontwikkeling winkelcentrum 
Keizerslanden 

1 

28-02-2007 Centrumplan Bathmen 6 
21-03-2007 Bestemmingsplan Het Eikendal en het 

beeldkwaliteitplan Het Eikendal 2008. 
2 

21-03-2007 Ontwikkelingen spoorhinder. 1 
21-03-2007 C2000 antennemast op De Worp. 1 
04-04-2007 Nota Investeren in Cultuur. 6 
04-04-2007 Horeca en veilig uitgaan. 5 
04-04-2007 Regionale structuurvisie Stedendriehoek 2030 1 
04-04-2007 Bedrijvenlocatie Woertmansweg Bathmen. 3 
25-04-2007 Nota Investeren in Cultuur (vervolg) 7 
25-04-2007 Zondagafsluiting Welle 3 
13-06-2007 
 

Follow up wijkdebat wijk 1: jongerenoverlast. 1 

04-07-2007 Deventer Noordoost; richting voor 
visieontwikkeling 

2 

04-07-2007 
 

Advies commissie lokale omroep Deventer 4 

04-07-2007 Vaststellen bestemmingsplan “Uitbreiding 
woningbouw Lettele” 

2 

12-09-2007 Vaststelling bestemmingsplan “Kloosterlanden-
Hanzepark 1992–1e partiële herziening–RSC” 

2 

12-09-2007 Inspraaknota uitvoeringsschetsen 
accommodatiebeleid 

2 

26-09-2007 Presentatie Woonbedrijf Ieder1 over plannen 
voor Borgele 

2 

14-11-2007 Voorlopig ontwerp nieuwbouw stadskantoor, 13 

openbare bibliotheek en parkeergarage “Het  
Huis van Deventer”. 

21-11-2007 Lokale omroep. 2 
21-11-2007 Parkeren. 5 
04-12-2007 Re-integratiebeleidsplan 2007-2008 1 
04-12-2007 Bestemmingsplan Zandweerd-Noord / 

Platvoet 
2 

04-12-2007 Evaluatie-actualisatie 
armoedebestrijdingsbeleid 

1 

04-12-2007 Bestemmingsplan Kom Schalkhaar 2005 6 
04-12-2007 Regizorg 1 

Totaal (tussen haakjes gegevens 2006) 88 (42) 
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Aangenomen moties/amendementen 
Uitgesplitst per fractie 
 
 (A = amendement, M = motie, MO = Motie vreemd aan de Orde)  
fracties A M MO 
 
PvdA 1 2  
GL 2 4 1 
CDA 1 1  
APB 1   
VVD    
ADB    
D66    
SP    
CU    
Alle 1  1 
PvdA, GL, CDA, APB, VVD en 
ADB 1   

PvdA, GL, CDA, ADB en CU 1   
PvdA, GL, CDA, APB, ADB en CU  1  
PvdA, GL, CDA, APB en D66 1   
PvdA, GL, CDA en VVD  1  
PvdA, GL, CDA en VVD   1 
PvdA, GL en VVD  2  
PvdA, GL en D66  1  
PvdA en GL 1 2  
PvdA, CDA, APB en ADB  1  
PvdA, CDA en APB 1   
PvdA, CDA, VVD, ADB en D66  1  
PvdA, CDA en VVD  1  
PvdA, CDA en ADB   1 
PvdA en CDA 1   
PvdA, APB, VVD, ADB en CU  1  
GL, CDA, APB, VVD, ADB en D66  1  
GL, APB, VVD en D66 1   
GL, D66 en SP 1   

Totaal (tussen haakjes gegevens 2006) 14 (4) 19 (22) 4 (6) 
 

Verworpen en ingetrokken amendementen / moties 
Uitgesplitst per fractie 
 
 (A = amendement, M = motie, MO = Motie vreemd aan de Orde) 
fracties A M MO 
PvdA    
GL  3  
CDA    
APB 2 2  
VVD 2   
ADB  1  
D66    
SP    
CU  1  
PvdA en CU  1  
GL, APB en ADB 1   
GL en APB  1  
GL en ADB  1  
CDA, APB en ADB  1  
CDA en ADB  1  
APB, VVD en ADB 1   
APB, ADB en SP 1   
APB en ADB  1  
VVD en CU 1   
    

Totaal (tussen haakjes gegevens 2006) 8 (17) 13 (21) - (-) 
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Schriftelijke vragen 
 
fracties vragen 
(tussen haakjes in 2006) 

PvdA  12 (13) 
Algemeen Plattelands Belang  9 (7) 
GroenLinks  8 (9) 
CDA  5 (5) 
VVD  4 (3) 
SP  3 (8) 
D66  2 (1) 
Algemeen Deventer Belang  1 (4) 
ChristenUnie  1 (1) 
Totaal    45 (53*) 

*(incl. vragen van GL+D66 en GL+SP) 
 
 
Aantal onderwerpen geagendeerd op verzoek van burgers (geen 
burgerinitiatief) 
 
Naar aanleiding van een wijkdebat hebben burgers tijdens de politieke 
markt van 13 juni een presentatie gegeven met betrekking tot 
jongerenoverlast in wijk 1. 
 
Burgerinitiatief 
Burgerinitiatief “Stadshaven van droom tot daad”. Op 4 juli heeft de raad 
besloten het voorstel betreffende het herstel van de stadshaven van 
Deventer - als onderdeel van het Sluisgebied - op de agenda van de raad 
te plaatsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Activiteiten  
 
datum activiteit deelname 

(voor zover 
bekend) 

 
17-01-2007 excursie, in het kader van een 

landbouwontwikkelingsplan en 
bestemmingsplan Buitengebied, in Raalte 

 

17-01-2007 informatiebijeenkomst Herstructurering 
Rivierenwijk 

 

17-01-2007 infoavond Wmo-begroting 9 raadsleden 
14-03-2007 excursie naar Lux in Nijmegen: investeren 

in cultuur 
11 deelnemers 

28-03-2007 werkbezoek Carinova  
18-04-2007 Stads- en Athenaeumbibliotheek,  13 raadsleden 

+ wethouder en 
burgemeester 

30-05-2007 expertmeeting jeugd en alcohol raadsleden 
Stedendriehoek, door fracties ADB, CU, 
CDA, PvdA georganiseerd 

30 deelnemers 

18-06-2007 werkconferentie plattelandsontwikkeling in 
Bathmen 

 

05-09-2007 fietsexcursie vijfhoek  
03-10-2007 werkbezoek Keizerslanden  
10-10-2007 2e werkatelier herstructurering bij W&B, 

Leeuwenbrug 
 

17-10-2007 werkbezoek VMBO 13 raadsleden 
17-10-2007 werkbezoek Circulus 9 deelnemers 
02-11-2007 werkbezoek VMBO 11 deelnemers 
03-11-2007 excursie stadshaven Breda  
14-11-2007 raadsbijeenkomst 

landbouwontwikkelingsplan Salland in 
Bathmen 

 

16-11-2007 raadsexcursie scoren in de wijk, Enschede  
11-12-2007 academische tafel bij Academia Vitae 10 deelnemers 
12-12-2007 werkbezoek Het Goed, 9 deelnemers 
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Hoofdstuk 1  Samenvatting  
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1.1 Hoofdlijnen realisering beleidsontwikkelingen 

ALGEMEEN 
 
Het jaar 2007 was het derde jaar van de uitvoering van het 
collegeprogramma 2005-2010. In onderstaande samenvatting wordt daar 
op enkele onderdelen kort naar verwezen. Daarnaast wordt ingegaan op 
de hoofdlijnen van de gemeentebrede resultaten, ook die zaken die niet op 
basis van het collegeprogramma zijn uitgevoerd. In deze samenvatting is 
aangesloten bij de indeling van de huidige programma’s. Voor een 
uitvoeriger verslag per programma wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van 
dit jaarverslag.  

PROGRAMMA 1A BESTUUR EN STRATEGIE 
 
Programma 1A valt sinds 1 januari 2007 onder de verantwoordelijkheid 
van de eenheid Strategische Ontwikkeling (SO) en het team Bestuurs- en 
Directieondersteuning (BDO). 
 
Het team BDO heeft als opdracht het bestuur en de directie te 
ondersteunen op alle terreinen die nodig zijn voor hun bestuurlijk en 
ambtelijk functioneren (voor zover niet belegd bij de overige eenheden). 
Het team BDO is nieuw in de zin dat het bestuurssecretariaat, 
kabinetszaken en directiesecretariaat alsmede bestuursondersteuning 
sinds 2007 één organisatorische eenheid vormen onder leiding van de 
adjunct-secretaris/teammanager. De doelen die in 2007 grotendeels zijn 
gerealiseerd, betreffen: 

• Opzetten directieondersteuning; 

• Alle besluiten van het college van B&W en directie volgende dag 

“online”; 

• Goedlopende programmering vergadering (halvering nagekomen 

stukken); 

• Besluitvorming van het college van B&W volledig digitaal voor- en 

nabereiden; 

• Structurering overlegmomenten met bestuurders. 

 
De eenheid SO kijkt terug op een taai doch inspirerend en vruchtbaar 
arbeidsjaar. Het jaar 2007 heeft in het teken gestaan van het van de grond 
trekken van een nieuw programma bestuur en strategie, een nieuwe 
eenheid en nieuwe teams. Het is directeur en teams gelukt samen 
jaarplanning, profiel en werkwijzen in te richten en de richtinggevende 
hoofdtaken vorm te geven in werkzaamheden die hebben geleid tot 
concrete producten. Tevens is het mogelijk gebleken via toepassing van 
de criteria die gelden voor strategische lange termijn visies, - 
uitvoeringskaders en gemeentebrede strategische programma’s de nodige 
flexibiliteit in het programma waar te kunnen maken.  
 
Zo is het gelukt naast de reeds ingeplande taken voor 2007, ruimte te 
maken voor zeer verschillende onverwachte tussentijdse opdrachten 
voortvloeiend uit bestuurlijke of politieke actualiteit. Van strategische 
verkenningen en analyse van nieuw beleid van kabinet, provincie en 
Europa naar kansen en bedreigingen voor Deventer tot verkenningen en 
startnotities voor de procesaanpak van (meerjarige) visieontwikkeling op 
terreinen zoals deregulering en Deventer Noord-Oost. En opdrachten 
uiteenlopend van een inwerkdossier voor de nieuwe burgemeester, een 
charter en plan van aanpak voor de rivierenwijk en beleidsondersteuning 
bij het uitvoeringsplan parkeren tot een vastgoedrapportage, een kader 
subsidieverwerving en een strategische notitie boegbeelden voor lobby en 
subsidieverwerving.  
 
In 2007 heeft het team Programmering en Strategie ook de regie gevoerd 
over de gemeentebrede strategische programma’s: (1) grote stedenbeleid, 
(2) plattelandsbeleid (3), regionaal beleid Stedendriehoek en (4) ICT in de 
samenleving. Zo is in 2007 de start geweest van de totale verglazing van 
Deventer, is de dienstverlening breed opgepakt en is Deventer mede 
oprichter geweest van de Stichting Breedned waarvoor de gemeente ook 
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de directie voert. Daarnaast is het initiatief genomen tot regie over (5) 
strategisch tijdenbeleid en (6) charter en actieplan Rivierenwijk Prachtwijk  
 
Tot slot heeft het SO cultuurprogramma ‘een veelkleurig palet’ voor 
participatieve teamontwikkeling zijn vruchten afgeworpen en gezorgd voor 
vereende krachten en een bijzonder laag ziekteverzuim in vergelijking met 
de gemeentebrede cijfers. Daarnaast heeft het initiëren en inregelen van 
de primaire randvoorwaarden zoals de begroting, administratieve 
organisatie en huisvesting van de eenheid op één locatie veel aandacht 
gevraagd. De eenheid is hiervoor afhankelijk van interne dienstverlening 
van derden. Het heeft tot september geduurd tot de eenheid bij B&W en 
Raadsbesluit zomernota daadwerkelijk de beschikking kreeg over een 
eigen begroting. 
 
REGEERAKKOORD EN PROVINCIAAL AKKOORD. 
 
Het team Programmering en Strategie maakte een maand na aantreden 
van de directeur en een nieuw kabinet een vliegende start met de 
Verkenning Coalitieakkoord voor Deventer ‘Samen Werken, Samen leven’ 
ten behoeve van de Collegeretraite op 6 maart 2007.  
Tijdens de retraite 6 maart 2007 heeft het college van B&W ingestemd om 
in een aantal Deventer stappen de onderwerpen uit het coalitieakkoord 
van het kabinet nader te verkennen. Deze stappen waren: (1) Verkennen 
(februari 2007); (2) Kennisdelen en verdiepen (maart – december 2007); 
(3) Beslissen (10 april 2007); (4) Voorbereiden 100 dagen (maart – mei 
2007); (5) Herijken/actualiseren middellange en lange termijnbeleid (juni – 
december 2007). 
 
De verkenningsfase heeft een aantal discussiethema’s opgeleverd die op 
3 april 2007 in een kennisatelier met de andere eenheden zijn 
uitgewisseld. Op basis daarvan zijn hoofdconclusies getrokken waarover 
het college van B&W op 10 april is geïnformeerd. Daarna is de 
strategische politiek bestuurlijke advisering voor het college van B&W 
verzorgd voor de gemeentelijke inzet bij de onderhandelingen over de 
bestuursakkoorden tijdens de eerste ‘100 dagen perioden’ en het 
verkennen van strategische perspectieven voor Deventer.  
 
De eerste 100 dagen van het kabinet en de provincie zijn inmiddels al lang 
achter de rug, er ligt een beleidsprogramma van het kabinet en een 
bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten ter tafel die de rol van de 

gemeenten als eerste aanspreekpunt van de overheid voor burgers 
erkennen. De verwachting is dat veel van de taken en bevoegdheden van 
het rijk in de komende jaren zullen worden gedecentraliseerd naar de 
gemeente. Ook heeft het college van B&W naar aanleiding van het nieuwe 
provinciale akkoord in het kader van de strategische agenda meerdere 
malen bestuurlijk overleg gepleegd over mogelijke Deventer 
boegbeeldprojecten met de provincie.  
 
De ontwikkeling van de strategische agenda van Deventer op basis van 
kansen en bedreigingen regio, provincie, rijk, Europa en internationaal blijft 
uiteraard gewoon doorgaan.  
 
Kennisontwikkeling 
Het programma onderzoek en statistiek van de Gemeente Deventer, 
Zutphen en Olst-Wijhe is in 2007 wederom gerealiseerd. Daarnaast zijn 
voor het beter toegankelijk maken van verworven kennis en informatie de 
eerste stappen gezet voor het toegankelijk maken van de kennis en 
informatie van landelijke en regionale kenniscentra, zoals het SCP, het 
RMO, het Kenniscentrum Grote Steden, KEI, NICIS, SQM, KISS en 
dergelijke. Er zijn databestanden bewerkt en geanalyseerd, kengetallen 
uitgebracht en beleidsprestaties en beleidseffecten gemonitord (onder 
andere op het terrein van grotestedenbeleid en publieke dienstverlening) 
 
De voormalige website onderzoek en statistiek is onder de naam kennis en 
verkenning in 2007 voorlopig in de bestaande vorm gehandhaafd om de 
digitale ontsluiting van lokale onderzoeksresultaten te kunnen continueren.  
Daarnaast is gestart met de verbetering van de toegankelijkheid van 
verworven kennis en informatie. Door middel van onder andere het 
vormgeven aan een pilot met Nicis zijn de eerste stappen gezet in het 
ontwikkelen van een lokale kennisbank waar voor Deventer relevante 
landelijke, regionale en lokale kennis interactief kan worden ontsloten.  
 
Tot slot is ingezet op het stimuleren van de discussie over de mogelijke 
gevolgen van maatschappelijke ontwikkelingen en (strategisch) 
beleidsrelevante onderzoeksresultaten voor het beleid met betrokken 
bestuurders, beleidsmakers en externe partners. Hiertoe is gewerkt aan 
het ontwikkelen van het concept en de methodiek kennisatelier. Ook de 
bevindingen van genoemde kenniscentra zijn hierbij betrokken. In dit kader 
is in 2007 tevens meegewerkt aan de discussie over maatschappelijke 
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ontwikkelingen en de (strategisch) beleidsrelevante onderzoeksresultaten 
op het terrein van integratiebeleid, visieontwikkeling Deventer Noord-Oost, 
herstructurering en monitor kwaliteit publieke dienstverlening. 

PROGRAMMA 1B PUBLIEKE DIENSTVERLENING 
 
Als prioriteit is aangegeven om een vraaggerichte en klantgerichte 
dienstverlening en informatieverstrekking te realiseren. In 2007 zijn 
hiervoor diverse activiteiten verricht, zoals een beoordeling van de 
bezoekers die de publieksbalie bezoeken (gewenste cijfer was een 7, de 
realisatie is een 7,4). Een start is gemaakt met het werken op afspraak 
inzake Wmo aanvragen in de wijkwinkel Keizerslanden en een onderzoek 
heeft plaatsgevonden om de bekendheid te meten van het fenomeen 
“wijkwinkel” met als doelstelling 75% bekendheid met de “wijkwinkel”. Uit 
het onderzoek is gebleken dat 59% van de inwoners van wijk 4 bekend 
waren met het fenomeen. De mate van tevredenheid kon niet goed worden 
beoordeeld, aangezien uit de respons aantallen geen betrouwbare 
gegevens konden worden gedestilleerd. De ontwikkeling van wijkwinkels 
en servicepunten is verder uitgewerkt met de samenwerkingspartners. In 
Bathmen is de verbouwing van Braakhekke gestart. Daarnaast is het 
gemeentelijke informatiecentrum vanaf eind 2007 gehuisvest in de 
bibliotheek aan de Brink en wordt dit ook beschouwd als servicepunt. In de 
in maart 2008 aan te bieden nota aan burgemeester en wethouders wordt 
dit nader toegelicht. Samengevat kan worden gesteld dat een groot deel 
van de geprogrammeerde activiteiten in 2007 is gerealiseerd.  
 
De structurele taken die uitgevoerd worden ten aanzien van burgerzaken 
en communicatie met bijbehorende doelstellingen zijn in 2007 
gerealiseerd. Aanvullend hierop is ten aanzien van communicatie in 2007 
het project contact van start gegaan, waarmee wordt beoogd dat de 
eenheid Stadthuis wordt omgevormd tot een klantcontactcentrum. Het 
vereenvoudigen van processen, waar mogelijk naar voren halen van 
processen richting balies, aanbieden van producten via internet 
(zogenoemd Mijn loket) zijn middelen die hiertoe bijdragen. In mijn loket 
zijn in 2007 in totaal 13 producten opgenomen. 
 
 
 

PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID  
 
Hoewel nader onderzoek daartoe moet worden verricht, lijkt het ingezette 
beleidsinstrumentarium van het gemeentelijke veiligheidbeleid zijn 
vruchten af te werpen. De dalende lijn van de vastgestelde criminaliteit is 
in 2007 voortgezet. Met name bij de vermogensdelicten is grote winst 
behaald. Ten opzichte van 2005 is - als voorbeeld - het aantal auto-
inbraken gedaald van 1.454 naar 835. De overtuiging bestaat dat de 
samenwerking met ondernemers - zowel in de winkelcentra als op de 
bedrijventerreinen – goed wordt gewaardeerd en dat het instrumentarium 
aansluit bij de wensen vanuit de samenleving. De inzet van ondernemers 
voor een veiliger Deventer is toegenomen. Het aantal winkeldiefstallen 
heeft een ”historisch” punt bereikt met 325 in 2007. Voor de drie 
bedrijventerreinen is het KVO gerealiseerd. 
 
De uitvoering van de vele projecten op het gebied van veiligheid verlopen 
overwegend positief. Enkele ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan 
noopten tot extra intensivering in 2007 en zullen ook hun effect hebben in 
2008. Te denken valt aan de overlast door hooligans welke in 2007 een 
dieptepunt bereikte. Met de GAE, politie en Openbaar Ministerie is 
inmiddels een zeer uitgebreid pakket van maatregelen afgesproken om 
deze ontwikkeling te keren. De uitvoering hiervan is eind 2007 gestart en 
zal overwegend in 2008 plaatsvinden.  
Ook de situatie met betrekking tot de leefbaarheid in Voorstad- Oost heeft 
geleid tot extra inspanningen. Ook op beleidsmatig gebied zoals de 
realisering van de kamerverhuurregeling. Om de aanpak integraal te laten 
verlopen zijn in 2007 afspraken gemaakt om toezicht en handhaving veel 
meer vanuit een programma (veiligheid) aan te sturen en niet meer uit 
diverse programma’s. De bestrijding van overlast vraagt veel regievoering. 
Specifieke locaties als Polstraat, station en AZC vragen veel overleg en 
gerichte inzet van politie en toezicht.  
De in het kader van het GSB gemaakte afspraak om de bekendheid van 
(stads) toezicht onder de bevolking te vergroten verloopt stroef. Een 
tussentijdse meting wijst uit dat het percentage mensen dat toezicht kent is 
afgenomen maar dat men wel beter weet wat toezicht doet. Een plan van 
aanpak om de naamsbekendheid te vergroten wordt in 2008 uitgevoerd.  
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In 2007 zijn op diverse terreinen - in samenspraak met de raad - 
beleidsnotities vastgesteld. Zo is onder meer het prostitutiebeleid 
bijgesteld.  
Bijzonder knelpunt blijft de vervulling van vacatures bij toezicht. Over 2007 
bestonden daar gemiddeld 8 vacatures. Het voldoen aan wensen vanuit de 
samenleving, burgers en ook de politie stond zwaar onder druk en noopte 
tot keuzes.  
 
Voor de nieuw te vormen veiligheidsregio is een visiedocument 
vastgesteld. Uitvoering daarvan is in 2007 reeds gestart. In 2007 is een 
kwaliteitsimpuls gerealiseerd met betrekking tot de gemeentelijke kolom bij 
rampenbestrijding. 

PROGRAMMA 3 OPENBARE RUIMTE 
De doelstelling in 2007 van het behalen van een kwaliteit van de openbare 
ruimte op een onderhoudsniveau sober-min tot sober is gehaald. Alle 
wijken in Deventer behalen gemiddeld het niveau sober. Uit de monitoring 
blijken er wel onderdelen van de openbare ruimte te zijn, waar specifiek 
aandacht aan moet worden besteed. Er is wellicht een trendbreuk 
merkbaar ten opzichte van de voorgaande jaren (dalende tendens 
doorbroken). 
 
De achterstand in onderhoud is in 2007 verder ingelopen binnen het 
huidige vastgestelde budget. Daarnaast is in 2007 gestart met enkele 
grote projecten die in de komende jaren de achterstand verder zullen 
reduceren, zoals het herstel van de Pothoofdkade, de renovatie van het 
sluizencomplex en de Hanzebrug, het MJOP Platvoet en het herstel van 
de kadebeschoeiing in de haven. 
 
De basis voor ons groen- en bomenbeleid is in 2007 door de raad 
vastgesteld. Deze documenten vormen een belangrijke basis. 
 
De relatie met het Deventer Groenbedrijf wordt steeds professioneler. 
Gezamenlijk wordt gekeken naar een betere kwaliteit van het 
groenonderhoud binnen bestaande kaders en een goede verdeling van de 
inzet van mensen over de wijken. 
 

Verder is voortvarend gewerkt aan de uitvoering van het speelbeleid. De 
achterstand van gebreken aan speeltoestellen die in 2006 werd 
geconstateerd is volledig weggewerkt. De uitvoering van het 
speelbeleidsplan is in volle gang. In 2007 is de vertraging die in 2006 is 
ontstaan geheel ingelopen. Daarnaast zijn ook alle, voor 2007 geplande 
werkzaamheden uit het speelbeleidsplan uitgevoerd. 
 
Het nieuwe hondenpoepbeleid is in de wijken 2 en 4 geïmplementeerd 
conform planning. De goede samenwerking met Cambio is een belangrijke 
pijler gebleken bij de implementatie van dit beleid. De eerste resultaten zijn 
bemoedigend. Hierover zal het bestuur specifiek worden geïnformeerd. 
 
De uitvoering van de werkzaamheden uit het meerjarenbeleidsplan 
riolering (GRP) zijn uitgevoerd of nagenoeg afgerond. Het betreft het 
vervangen van grote delen van de riolering in de Zandweerd, 
rioolvervanging in de Tesschenmacherstraat en de Diepenveenseweg. 
Genoemde werken zijn gecombineerd met het verbeteren van de 
woonomgeving (zoals groen, verlichting en parkeren) 
In oktober is het afvalwaterakkoord (onderdeel van het regionaal 
bestuursakkoord water) door de besturen van het waterschap Groot-
Salland  en de gemeente vastgesteld. Hierin zijn afspraken gemaakt over 
samenwerking, verantwoordelijkheden, vergunningen en  te nemen 
maatregelen in de toekomst. 
In 2007 is gemeentebreed gestart met de handhaving van de 
graafwerkzaamheden die worden verricht ten behoeve van de aanleg van 
het glasvezelnet. Voor deze handhaving is een projectteam opgericht. De 
handhaving maakt onderdeel uit van de algehele afstemming met Y3-net.  
 
Het oppakken van het inzicht verkrijgen in de belevingswaarde van de 
burger bij het onderhoud van de openbare ruimte is in 2007 een 
belangrijke mijlpaal geweest. Dit biedt voor ons de basis om te werken 
naar een outcome gestuurde werkwijze. Dit project wordt uitgevoerd 
samen met de Saxion hogeschool, die inzet, kennis en studenten leveren. 
 
De privatisering van de begraafplaatsen is in 2007 niet gerealiseerd. 
Yarden heeft zich teruggetrokken als mogelijke gegadigde.  
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Het herstel van het Rijsterborgherpark en de 1e fase uitvoering Nieuwe 
Plantsoen zijn in 2007 afgerond. Vanuit deze projecten zijn restant 
middelen beschikbaar om overige fasen uit te voeren. Hiervan is melding 
gemaakt tijdens de najaarsmarap. Conform de overeenkomst met 
watermaatschappij Vitens vindt het herstel Nieuwe Plantsoen plaats in 
onderlinge afstemming. Zij zijn eigenaar van een groot deel van het park.  
 
Het groot onderhoud aan de Jan Luijkenkolk is eveneens afgerond. De 
ervaringen die hiermee zijn opgedaan, worden ook gebruikt bij de 
voorbereiding van het groot onderhoud in het Platvoet. Voor het Platvoet is 
een uitgebreid communicatietraject opgestart. Gestart is met een bezoek 
aan de Taakgroep, vervolgens is er een rondgang geweest in de buurt met 
de Taakgroep Platvoet, de Bomenstichting, de Stichting Natuur Anders en 
de Werkgroep Platvoet Groen. Na deze sessie is er een Ontwerpworkshop 
georganiseerd met bovenstaande belangengroeperingen. Aan de hand 
van deze sessie is er een Voorlopig Ontwerp met daarbij een kapplan 
gemaakt. Dit ontwerp is tijdens een rondgang met deze 
belangengroeperingen besproken en op details gewijzigd. Op 14 
november heeft een bewonersavond plaatsgevonden. Deze avond is naar 
volle tevredenheid van alle aanwezigen verlopen. Dit uitgebreidere proces 
heeft wel geleid tot vertraging.  
 
In 2006 zijn drie voorbereidingskredieten toegekend voor het starten van 
werkzaamheden voor het groot onderhoud aan het sluizencomplex, aan de 
Hanzebrug en aan de kadeconstructies. Voor de eerste 2 projecten zijn 
ook al de integrale budgetten voor het uitvoeren van het beoogde herstel 
beschikbaar. De voorbereidingen zijn in 2007 verder doorgelopen. Ten 
opzichte van de oorspronkelijke planning zit er enige vertraging door extra 
benodigde onderzoeken. 

PROGRAMMA 4 BEREIKBAARHEID 
 
In het najaar van 2007 is door de gemeenteraad het ‘Uitvoeringsplan 
Parkeerbeleid’ vastgesteld. In het Uitvoeringsplan Parkeerbeleid staan 
aanbevelingen op het gebied van bedrijfsvoering, voorgenomen 
investeringen en het realiseren van maatschappelijke doelstellingen op het 
gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid. Met dit plan wordt uitvoering 
gegeven aan de kaders zoals die eind 2005 met de raad zijn besproken. 

Op advies van Manora Consultancy is een voortvarend begin gemaakt met 
het professionaliseren van de bedrijfsvoering en de (in- en externe) 
organisatie van betaald parkeren.  
 
De in 2006 in regio Stedendriehoek-verband opgestelde nota “Beter 
bereikbaar Stedendriehoek” en de Netwerkanalyse hebben het kader 
gevormd voor gesprekken met hogere overheden over de uitvoerings- en 
investeringsagenda voor de komende tijd.  
 
Een van de uitwerkingen uit de Netwerkanalyse is de Gebiedsgerichte 
verkenning A1 corridor Deventer-Apeldoorn. Passend in deze uitwerking is 
de ontwikkeling van de Poort van Salland, waarbij door bundeling van 
kansen een multimodaal knooppunt in de afslag Deventer-Oost ontwikkeld 
wordt. Met de ontwikkeling van de Poort van Salland ontstaat een sterke 
samenhang met de realisatie van het bedrijvenpark A1 en de 
capaciteitsuitbreiding van de Siemelinksweg. 
 
De in 2007 vastgestelde Nota Herijking Hoofdwegenstructuur is 
kaderstellend geweest voor de in 2008 te starten planontwikkelingen. 
Concreet gaat het daarbij om: 
 
•  start van de planstudie voor het ontwerp van de fietsbrug N348 als 
onderdeel van Zevenster fietsroute Vijfhoek; 
•  voorbereiding (ontwerp) Amstellaan en kruispunt Amstellaan / 
Snipperlingsdijk als onderdeel van het Hanzetracé; dit project maakt nu 
onderdeel uit van de herstructureringsplannen voor de Rivierenwijk. 
•  voorbereidingen uitvoering busbaan en capaciteitsuitbreiding bij op- en 
afrit A1 (Zutphenseweg / Deventerweg) plusstroken A1, knooppunt 
Beekbergen - Deventer-Oost; dit project is onder regie van de provincie 
Gelderland. 
 
In het kader van de Zevenster fietsroute Vijfhoek is de uitvoering van de 
fietstunnel Henri Dunantlaan ter hand genomen. Met de uitvoering van de 
fietstunnel vermindert de verkeersdruk op de fietsstraat Rielerweg, 
verbetert de doorstroming op het Hanzetracé en wordt het fietsverkeer 
veiliger door het ongelijkvloers maken van een verkeersonveilig kruispunt. 
Met deze investering wordt verwacht dat het fietsgebruik nog verder zal 
toenemen. 
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Het winkelgebied in Diepenveen, de Oranjelaan en de Dorpsstraat hebben 
om maatregelen gevraagd ter verbetering van de verkeersveiligheid. Na 
een intensief interactief traject tussen burgers en gemeente is voor het 
30km-gebied van Diepenveen een pakket van maatregelen uitgewerkt dat 
de goedkeuring heeft van de meerderheid van de bewoners van 
Diepenveen. 

PROGRAMMA 5 MILIEU 
 
Het denken over milieu en duurzaamheid heeft in 2007 een mondiale 
impuls gekregen door de zichtbare gevolgen van klimaatverandering en Al 
Gore’s film An inconvenient truth, die op veel mensen grote indruk heeft 
gemaakt. Op alle overheidniveaus zijn duurzaamheid, klimaat en milieu 
gestegen op de politieke agenda.  
Daarbij ondergaat milieu momenteel een transitie. Het moet veranderen 
van een stelsel van door de overheid opgestelde regels, verboden en 
acties in een maatschappelijke beweging. Speerpunten uit de in 2006 
gepresenteerde Toekomstagenda Milieu van VROM zijn: een beter 
regulerende overheid, meer ruimte voor het bedrijfsleven, een meer 
rekening houden met burgers. 
In 2008 wordt er voor Deventer een milieubeleidsplan 2009-2014 
opgesteld, waarmee de route naar een duurzaam Deventer wordt 
uitgestippeld. De basis daarvoor wordt gevormd door drie stukken 
waarmee in 2007 een start is gemaakt: ecologische visie voor stad en 
platteland, klimaatnota en afvalbeleidsplan 2009-2014. 
 
Specifieke actuele aandachtspunten in 2007 waren: 
De implementatie van de reorganisatie heeft in 2007 veel voeten in de 
aarde gehad, zo ook bij het werkveld milieu. De ombouw van de begroting 
vraagt daarbij nog steeds veel aandacht. Ook is de afhandelingstermijn 
van vergunningen opgelopen en is er een achterstand ontstaan bij de 
realisatie van het bodemsaneringsprogramma, zie ook hierna. De inzet 
voor luchtkwaliteit en geluid vraagt ook veel van de organisatie. In 2008 
moet voor deze aspecten een goede oplossing gevonden worden. 
 
De start van het proces om te komen tot een Deventer klimaatplan. Op 12 
december 2007 vond de eerste Deventer klimaattop plaats. Met 
directeuren van Deventer bedrijven en instellingen is een basis gelegd 

voor de maatschappelijke coalitie die onder regie van de gemeente 
Deventer gaat werken aan een duurzame stad. 
 
Afval: Burgers zijn over het algemeen zeer tevreden over de 
afvalinzameling. De schoonheidsgraad na inzameling is over het algemeen 
goed, maar vraagt wel permanente aandacht. Denk bijvoorbeeld aan de 
acties klep dicht en afval erin. Daarnaast heeft de totstandkoming van de 
nieuwe DVO met Circulus veel aandacht gevraagd.  
 
Luchtkwaliteit, mede ingegeven door Europese regelgeving. 
Actieprogramma Luchtkwaliteit is vastgesteld, met daarin speciale 
aandacht voor bedrijvenpark A1. Er is met de provincie Overijssel en 
gemeente Zwolle gewerkt aan een Regionaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit. Op grond daarvan wordt een financiële bijdrage door VROM 
vastgesteld; 
 
Externe veiligheid, ingegeven door een aantal ernstige incidenten zoals de 
vuurwerkramp in Enschede. In 2007 is de omgevingsvisie Externe 
Veiligheid vastgesteld. 
 
Versterking van de ecologische en landschappelijke kwaliteiten van stad 
en platteland, met name de gebiedsontwikkeling Frieswijk-Oostermaet. 
Daarin is door bureau Aequator gestart met het opstellen van een 
wensbeeld, in samenwerking met het Waterschap Groot-Salland, en in 
overleg met alle betrokken partijen. Tevens zijn een groot aantal 
gesprekken in het gebied gevoerd, met name Averlo en Zandbelt en bij 
Oostermaet.  
 
Milieu- en natuureducatie. Natuur- en Milieueducatie is voor rjik en 
gemeenten een belangrjik instrument om draagvlak voor duurzaamheid te 
creëren. De Ulebelt heeft in 2007 een meerjarenvisie opgesteld en de 
plannen voor een verbreding met een kinderboerderij uitgewerkt. 
Financieel ontbrak het nog aan de nodige middelen om de plannen 
integraal ten uitvoer te brengen in 2007. 
 
Bodemsanering: Het bodemsaneringsbeleid ligt niet op schema. In 2007 is 
gewerkt aan het opnieuw organiseren en bemensen van dit programma. 
Dat heeft geleid tot knelpunten in de aansturing, en de voortgang van de 
uitvoering. Om te voorkomen dat het saneringsprogramma 2010-2013 in 
de knel komt is in 2007 hard gewerkt aan het oplossen van deze 
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problemen. De uiterste consequentie van het niet oplossen is dat de 
beschikbare middelen niet worden uitgeput in de periode tot 2010 en dat 
voor realisatie van de taken eigen middelen in plaats van ISV-middelen 
ingezet moeten worden. 
 
Geluidsanering: realiseren GSB-afspraken 2005-2009 gaat langzamer dan 
verwacht. Besluitvorming rond projecten vergt meer tijd dan verwacht. In 
2008 gaan desondanks een aantal grote projecten in uitvoering. Uitvoering 
van het NaNOV-convenant gaat ook langzamer dan verwacht. Schermen 
langs het spoor die er al jaren geleden hadden moeten staan, worden nu 
pas vanaf 2009 geplaatst. Oorzaken van de vertraging liggen vooral in de 
aanleg van het derde spoor en tegenvallers bij de voorbereiding. 
Intern is meer anticiperend en adaptief samengewerkt met andere 
(ruimtelijke) ontwikkelingen. De toekomstige ontwikkelingen als het 
Havenkwartier, bedrijventerrein A1 en Eikendal vroegen om permanente 
advisering, zowel qua externe veiligheid, flora en fauna, lucht als geluid. 
Het vastgestelde handhavingsbeleid is uitgevoerd in samenwerking met 
politie en OM. 
Vergunningverlening is in grote lijnen naar wens verlopen. De behandeltijd 
van vergunningen is langer dan gewenst. In het kader van de excellente 
dienstverlening zou dat moeten verbeteren.  

PROGRAMMA 6 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 
 
De belangrijkste doelstelling van dit programma is het in stand houden en 
versterken van de ruimtelijke kwaliteit in onze gemeente, en het bieden 
van planologisch kader voor de inrichting van de ruimte. In het bijzonder 
gold aandacht voor het landelijk gebied. Dit is een ambitieuze doelstelling 
die echter niet gemakkelijk meetbaar is. In zijn algemeenheid kan toch 
worden gesteld dat de doelstelling dichterbij is gekomen. De operationele 
doelstellingen uit het programma zijn voor het overgrote deel gehaald. Het 
bieden van planologische kaders is een grote klus gebleken, vooral door 
het toegenomen aantal aanvragen om vrijstellingen. Tegenover het 
meerwerk stonden geen hogere inkomsten, zodat er op deze post een 
tekort zit. Een zorgpunt geldt de ontwikkeling van de kwaliteit van het 
landelijk gebied, zowel in de gebouwde als ongebouwde sfeer.  
 

Binnen het programma heeft zich een veelheid aan ontwikkelingen 
voltrokken. Ontwikkelingen met een veelzijdig beeld van activiteiten. Een 
forse structurele hoofdmoot, bestaande uit structurele taken als het 
verzorgen van bijzondere planologische procedures, het actualiseren van 
onze bestemmingsplannen, het verlenen van bouw-, sloop-, 
aanlegvergunningen en dergelijke en het houden van toezicht op het 
bouwen en illegale situaties. Daarnaast speelt een fors aantal projecten, 
waarbij kaderstelling en visievorming centraal staan. Een tendens die was 
waar te nemen is dat het aantal vragen vanuit de samenleving in aantal 
toeneemt en deze vaak complexer van aard zijn. Ook het landelijk gebied 
bleef een hoogdynamisch gebied, waaruit blijkt dat zich daarin een forse 
verandering aan het voltrekken is. Daarbij speelt ook een belangrijke rol 
dat ruimtelijke processen over het algemeen op een interactieve wijze, 
door inzet van de Deventer samenleving tot stand komen. Dat betekent 
een waardevolle inhoudelijke toevoeging en een intensievere inzet dan 
vaak geraamd.  
 
Binnen de samenwerking in de Stedendriehoek is een belangrijke mijlpaal 
gezet: de Regionale Structuurvisie Stedendriehoek (ruimtelijke visie op het 
zogenaamde bundelingsgebied) is door de gemeenteraden van de 
deelnemende gemeenten vastgesteld. Een mooi staaltje 
intergemeentelijke samenwerking, dat onlangs in een landelijk TV 
programma werd genoemd als lichtend voorbeeld voor andere gemeenten 
in Nederland. 
 
Vanuit de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier wordt op 
basis van een bestuursovereenkomst die door de gemeente met het rijk is 
gesloten gewerkt aan de planvorming om voor de korte termijn (tot 2015) 
het hoogwaterprobleem op te lossen. Heel belangrijke randvoorwaarde die 
vanuit Deventer is gesteld is het voldoen aan zware eisen aan de 
ruimtelijke kwaliteit. Daarom zijn Ruimtelijke Kwaliteitskaders vastgesteld 
die als spelregel gelden voor de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit. 
Als zodanig zijn deze ook door het rijk aanvaard. Een startnotitie voor het 
voeren van een MER is eveneens vastgesteld. Een organisatiestructuur is 
opgetuigd en is volop aan de slag met het voorbereiden van bestuurlijke 
keuzes.  
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Het actualiseren en digitaliseren van ons bestemmingsplannen bestand en 
dit in aantal terug te dringen is een forse opgave die onder strakke 
tijdsdruk staat. Immers, in 2012 moeten alle plannen jonger dan 10 jaar 
zijn en voor de burgers digitaal beschikbaar. In 2007 is (geringe) vertraging 
opgelopen in het actualiseren van onze bestemmingsplannen.  
 
Concreet zijn in 2007 stappen gezet in de plannen Kom Schalkhaar, 
Zandweerd Noord/Platvoet (raadsvoorstel vaststelling plan in PMD 
december), Het Oostrik (ontwerpplan vastgesteld), Colmschate Zuid, 
Voorstad Centrum, Zandweerd Zuid, Colmschate West (voorontwerpplan 
vastgesteld). Op de laatste 3 plannen na (wordt nog aan gewerkt) zijn de 
bestemmingsplannen via intranet digitaal beschikbaar. Het 
bestemmingsplan Bergweide is vertraagd, onder meer vanwege de 
complexe milieuregelgeving (externe veiligheid, fijnstofproblematiek) en 
omdat nieuwe gebiedsontwikkelingen in het plangebied zijn opgenomen. 
De digitalisering van bestemmingsplannen is volop in uitvoering.  
Een belangrijke ontwikkeling in 2008 is de komst van een nieuwe Wet op 
de ruimtelijke ordening. Zo het er naar uitziet, zal deze per 1 juli 2008 in 
werking treden en in 2007 is gestart met een implementatietraject.  
 
Al enkele jaren is Deventer druk doende om de zone van de Zandwetering 
een bredere betekenis voor de stad en directe omgeving te geven. Vanuit 
het Masterplan is gewerkt aan deelgebieden. In 2007 is het project PURE 
financieel en inhoudelijk gereed gemeld. Voor het gebied van de 
Gooiermars is (na de realisatie van het uitvoeringsplan) gestart met de 
vervolgfase, de extensivering van de intensieve grondgebonden landbouw 
in het gebied. Tevens is gestart met de feitelijke uitvoering van het project 
Baarlerhoek. In het deelgebied Diepenveen-Rande zijn in samenspraak 
met de bewoners plannen voor uitvoering gemaakt. Met een aantal direct 
betrokkenen vindt nader overleg plaats over enkele knelpunten. Voor het 
deelgebied Keizerslanden-Steenbrugge is gestart met het maken van een 
uitvoeringsplan.  
 
Binnen alle activiteiten is het niet gelukt om aan een masterplan voor de 
Rielerenk te werken. Dit moest worden doorgeschoven naar 2008. 
 
Een andere belangrijke kerntaak is het verzorgen van bijzondere 
planologische procedures die nodig zijn om initiatieven die afwijken van 

een bestemmingsplan mogelijk te maken. In 2006 was het aantal 
procedures ongekend hoog. In 2007 was dat opnieuw het geval. Inclusief 
tijdelijke vrijstellingen zijn in 2007 circa 85 – 95 procedures in behandeling 
geweest respectievelijk afgerond. Dat was fors meer dan geraamd. Debet 
daaraan kan de situatie van hoogconjunctuur zijn, maar ook het feit dat 
Deventer vrij strikte en soms ook verouderde bestemmingsplannen heeft. 
Hier is overigens geen gedegen analyse op los gelaten. De 
legesinkomsten zijn daarentegen flink achtergebleven. Er was sprake van 
een groot aantal naar verhouding kleine plannen, waardoor de 
legesinkomsten tegenvielen. Enkele wat grotere projecten zijn naar 2008 
of later doorgeschoven. 
 
Ook in 2007 is weer een veelheid aan initiatieven geweest om op 
verschillende locaties in Deventer woningbouwprojecten te ontwikkelen. 
Dat draagt bij aan het realiseren van de opgave om een fors deel van ons 
woningbouwprogramma in binnenstedelijk gebied te realiseren. Het plegen 
van nieuwbouw in een bebouwde omgeving is een complexe opgave. De 
begeleiding van dit soort initiatieven vraagt daarom een flinke inspanning. 
Anderzijds is het aantal lopende projecten (circa 50) een weergave van de 
dynamiek in Deventer: er schuilt veel kracht in deze stad. Omdat er als 
onderdeel van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening ook een nieuwe 
Grondexploitatiewet van kracht zal worden, zal er een op de nieuwe 
regelgeving en op de vraag vanuit de stad afgestemde organisatiestructuur 
moeten worden opgezet. De aanzet voor de discussie is in 2007 geleverd, 
maar is nog niet geheel afgerond. 
 
In 2006 heeft de raad ontwikkelingskaders Rood voor Rood en 
Vrijkomende Agrarische Bebouwing vastgesteld. Gekozen is voor een 
ruime regeling en voor het voeren van een actief beleid. Dat heeft er toe 
geleid dat Deventer op provinciaal niveau tot de betere presteerders 
behoort. Er zijn in 2007 10 overeenkomsten gesloten. De regeling wordt 
momenteel geëvalueerd (in 2008 aan de raad aan te bieden). Verder is in 
concept een visie voor het Landbouwontwikkelingsgebied Lettele 
opgesteld. Dit moet nog door de raad worden behandeld. Wat betreft het 
plattelandsbeleid hebben de vier hoofddoelstellingen hun geldigheid 
onverkort behouden. Deze zijn ook overgenomen in het in 2007 
vastgestelde Actieplan Platteland 2007-2008. Binnen dit thema is in januari 
2007 een Werkplaats Plattelandsvernieuwing gestart. Vanuit deze 
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werkplaats hebben studenten en docenten van Saxion inmiddels vele 
locale initiatieven in Salland ondersteund. 
 
Eind 2006 is het opstellen van een Landschapsontwikkelingsplan, de 
voorloper van een bestemmingsplan Buitengebied, Europees aanbesteed. 
In 2007 is het proces van start gegaan. Het bleek lastig om het juiste 
detailniveau voor de interactieve sessies te pakken. Dat geeft druk op het 
proces. Een aantal bewonersavonden heeft plaatsgevonden. Een partiële 
herziening van het bestemmingsplan Buitengebied is in 2007 vastgesteld. 
Belangrijkste doel daarvan is om uitbreiding en nieuwvestiging van  
intensieve veehouderijbedrijven te voorkomen op ongewenste locaties. 
 
Op het gebied van Bouwen is in 2007 voor het eerste gewerkt 
overeenkomstig de CKB benadering, waardoor een soort van uniforme en 
transparante beoordeling van bouwaanvragen kon plaatsvinden. Als 
belangrijk resultaat kan worden genoemd dat lichte bouwaanvragen (die 
ontvankelijk zijn en voldoen aan het bestemmingsplan) binnen 5 weken 
konden worden verleend. Voor reguliere bouwaanvragen die aan deze 
randvoorwaarden voldeden gold dat ze binnen 10 weken konden worden 
verleend. Daarmee zijn de wettelijk voorgeschreven termijn met één 
respectievelijk twee weken bekort. Het aantal bouwaanvragen wijkt niet 
noemenswaardig af van voorgaande jaren en de begrote aantallen. De 
legesinkomsten zijn wel achtergebleven. Dat komt doordat er naar 
verhouding geringere investeringen (de basis voor legesheffing) met de 
bouwactiviteiten waren gemoeid doordat enkele grotere projecten zijn 
doorgeschoven naar 2008 en later.  
 
In 2007 is een actualisering van de Bouwverordening vastgesteld waarin 
met name de parkeerproblematiek is geregeld en een heldere lijn kan 
worden ingezet vanuit de meest actuele inzichten. Met de implementatie 
van de Omgevingsvergunning is overeenkomstig een plan van aanpak een 
stevig begin gemaakt. 
 
Binnen het programma wordt voorgesteld om op een aantal posten budget 
door te schuiven naar 2008. Dat impliceert dat bepaalde output niet is 
gehaald. Deels is dat ook de situatie: de verplaatsing van een 
veetransportbedrijf in Bathmen wacht op verleende vergunningen en de 
uitvoering van het Waterplan heeft op wat kleinere onderdelen vertraging 
opgelopen. Voor een aantal andere posten geldt dat het budget voor een 

langere periode dan 2007 beschikbaar was gesteld. Voorbeelden daarvan 
zijn het bestemmingsplan Buitengebied, het uitvoeringsplan Zandwetering 
voor het deelgebied Keizerslanden – Steenbrugge, de invoering van de 
Omgevingsvergunning, het Landschapsontwikkelingsplan en de 
cofinanciering voor de Leader regeling. Voor die gevallen geldt dat een 
begin met de werkzaamheden is gemaakt maar dat afronding volgt in de 
komende jaren. 
 
 
PROGRAMMA 7 WONEN EN HERSTRUCTURERING 
 
Woonvisie: In 2007 is gestart met de actualisatie van de Woonvisie. De 
uitkomsten van het woningmarktonderzoek van 2006 zullen mede de basis 
vormen voor het nieuwe woningbouwprogramma dat in de Woonvisie een 
uitwerking zal krijgen op wijk- en dorpsniveau. Natuurlijk zal daarbij voor 
de grote herstructureringsprojecten ook rekening gehouden worden met de 
reeds in gang gezette plannen, waarmee al voorzien is in een goede 
differentiatie voor Rivierenwijk en Keizerslanden. 
 
Rivierenwijk: In 2007 is hard gewerkt aan het zoeken naar een integrale 
oplossing voor de wijkontwikkeling en de ontsluiting, met name de 
Amstellaan. Inmiddels is door Rentree een architect geselecteerd voor het 
ontwerp van het wijkvoorzieningencentrum (WVC). Zodra het 
stedenbouwkundige plan is vastgesteld, zullen de benodigde 
planologische procedures voor het WVC worden opgestart. 
In 2007 is tevens gestart met de sloop van een aantal panden aan de 
Oude Bathmenseweg en de Maasstraat.  
 
Keizerslanden: Huisbezoek-Plus, onderdeel van het sociale programma, is 
opgestart. Inmiddels hebben circa 100 huisbezoeken plaatsgevonden. 
Voor het Landsherenkwartier is het stedenbouwkundige plan uitgewerkt 
voor de eerste fase en wordt gewerkt aan het ontwerp van de eerste 
woningen. 
In Oranjekwartier is gestart is met een aantal sociaal-culturele projecten en 
kleine verbeteringen in de openbare ruimte. 
Voor Tuindorp-Zuid is het stedenbouwkundige plan in juli 2007 vastgesteld 
en is gewerkt aan het ontwerp van de nieuwe woningen. Voor het 
centrumgebied is gewerkt aan het vernieuwingsplan dat in 2008 wordt 
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vastgesteld. In maart 2007 is besloten tot een knip in de Karel de 
Grotelaan zodat de uitbreiding van het winkelcentrum Keizerslanden 
mogelijk wordt. Er is gestart met het maken van een Verkeersplan 
Keizerslanden (afronding begin 2008).  
Het proces tot de ontwikkeling van het wijkvoorzieningencentrum is 
aangescherpt in 2007.  
 
Overijssels kanaal: In 2007 is een aanvang gemaakt met het vernieuwen 
van de beschoeiing bij de ligplaatsen van de woonboten aan de 
Hunneperkade. De voorbereidingen voor de baggerwerkzaamheden in het 
Overijssels Kanaal bij de woonschepen aan de Hunneperkade deel 1 en 
deel 2 zijn in volle gang. In de Hunneperkade deel 2 is met de aanleg van 
het hoofdriool voor de woonschepen tevens de weg aangepast en 
vernieuwd. 
 
ISV: In 2007 is de herinrichting van de Beestenmarkt voltooid. In mei 2007 
heeft de feestelijke ingebruikname plaatsgevonden. Gewerkt wordt thans 
aan enkele ISV-projecten, zoals het Hoornwerk, waar het kanaal in 2007 is 
ontgraven. Afrekening voor de projecten Brunsvelt (afgerond in 2007), Kop 
Boxbergerweg (waar de eigendom in 2007 werd overgedragen en waar 
medio 2008 gestart wordt met de bouw) en Driebergenbuurt (waar de 
laatste woningen in 2007 zijn opgeleverd) vindt plaats in 2008. 
 
Woonwagens en standplaatsen: In 2007 is de beheersovereenkomst 
inzake standplaatsen en woonwagens met Rentree vernieuwd. Verder zijn 
in 2007 de eerste voorbereidingen getroffen voor overdracht in eigendom 
van woonwagens en standplaatsen, eveneens aan Rentree. 
 
Woonruimteverdeling: Op het terrein van de woonruimteverdeling zijn in 
2007 met corporaties en zorgaanbieders afspraken gemaakt over de 
verdeling van zorgwoningen, waarbij de meest zorgbehoevende voorrang 
krijgt. 
 
 
 
 
 
 

Woningvoorraad: De woningvoorraad ontwikkelde zich als volgt: 
 

Voorraad 
1-1-2007 

Begrote 
realisatie 
2007 

Werkelijke 
realisatie 
2007 

Begrote 
sloop 
2007 

Werkelijke 
sloop 2007 

Voorraad 
31-12-2007 

41.069 770 641 295 23 41.687 
 

PROGRAMMA 8 ECONOMIE EN 
VASTGOEDONTWIKKELING 
 
Economie 
 
De Nederlandse economie zal in 2007 naar verwachting een groei hebben 
gekend van 3%. Het derde kwartaal van 2007 was met een groei van 4,2% 
zelfs de beste groei in zeven jaar. De werkloosheid daalde tot 4%, rond de 
300.000 personen. Het aantal openstaande vacatures staat op een record. 
De belangrijkste motor achter de economische groei is de export. De groei 
van de buitenlandse afzet is, ondanks de duurdere euro, vrij constant 
gebleven en draagt voor de helft bij aan de totale groei van het Bruto 
nationaal Product. Alle economische indicatoren presteren in 2007 boven 
hun langjarig gemiddelde en de inflatie was laag.  
 
De economie van Deventer zat in 2007 eveneens in de lift. Was het herstel 
in 2004 en 2005 nog aarzelend, in 2006 was de groei met 3,2% zelfs beter 
dan het landelijke gemiddelde. Onbekend is of dat voor 2007 opnieuw het 
geval zal zijn. 
 
De omvang van het Deventer Bruto Regionaal product (BRP) bedraagt 
een kleine 3 miljard euro. Daarvan komt 23% voor rekening van de 
industrie op de voet gevolgd door de zakelijke dienstverlening met 21%. 
De handel (groot- en detailhandel) bezet de derde plaats met 12%. 
Deventer telde in 2007 in totaal 4710 bedrijven. De totale werkgelegenheid 
bedroeg in 2007 44.050 banen. Dat zijn er 410 meer dan in 2006 oftewel 
een groei van 0,9% (was in 2006 1,4%).   
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De gezondheid- en welzijnssector is inmiddels de grootste sector, gevolgd 
door de zakelijke dienstverlening en de industrie op plaats twee en drie. 
Het aantal niet werkende werkzoekenden is per 1 januari 2007 3670 
personen. Tussen 2006 en 2007 is het aantal niet-werkende 
werkzoekenden gedaald met meer dan 100 personen. Van de 
beroepsbevolking was 5,6% werkloos. 
  
Bij de uitvoering van het economische beleid lag in 2007 het accent op een 
bijdrage aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein A1, de binnenstad, 
startersbeleid, economische afstemming in Stedendriehoek-verband en 
toerisme. 
 
Binnen de stedendriehoek zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop 
deze (economische) tegenwind het hoofd moet worden geboden. Om de 
samenwerking verder vorm te geven is een economische visie opgesteld 
die binnenkort wordt voorgelegd voor bestuurlijke vaststelling.  
 
In de binnenstad is een start gemaakt met de aanlichting van bijzondere 
objecten en gebouwen. Het eerste is de Waag aangelicht met een 
energiezuinige belichtingstechniek. Voor de binnenstedelijke 
aangelegenheden heeft het college een adviesraad aangesteld die het 
college moet voorzien van meer integraal afgewogen adviezen. 
 
De evenementen waren dit jaar, mede dankzij het goede weer, een groot 
succes. Een recordaantal bezoekers bezocht de zomerkermis, Deventer 
Op Stelten, Dickensfestijn en Boekenmarkt in 2007. De horeca-
evenementen professionaliseren verder en zijn kwalitatief verder gegroeid.  
De gemeente heeft in 2007 een extra bijdrage geleverd aan een financieel 
gezonde VVV Deventer. Vanaf 2008 zijn hiervoor structureel middelen 
aanwezig.  
 
Het Continu Vakantie Onderzoek laat over 2006 opnieuw groei zien van 
het aantal bezoekers. Het totale aantal bezoeken is, door minder 
herhaalbezoek echter lager dan in voorgaande jaren. In het buitengebied 
is opnieuw succes geboekt op het thema stimuleren plattelandstoerisme 
met evenementen als ‘kunst van hier tot ginder’ en activiteiten rond 
herdenking van ‘Duymaer van Twist’. De sfeervolle rustpunten maken het 
buitengebied ook aantrekkelijk voor de dagrecreatieve wandelaar en 

fietser. In samenwerking met het Sallands Bureau voor Toerisme heeft het 
recreatiegemeenschap een begin gemaakt met de invoering van het 
knooppuntensysteem. Dit fietsroutenetwerk dat elders in Nederland en 
Vlaanderen een groot succes is, biedt goede mogelijkheden om de 
Sallandse omgeving te vermarkten als fietsregio.   
 
In de broedplaats van het Havenkwartier zijn inmiddels diverse creatieve 
ondernemers neergestreken. In 2007 waren circa 30 bedrijfjes en 
kunstenaars actief. 
 
Grondbeleid 
 
Op het terrein van de ontwikkelingen op het grondbeleid wordt als 
belangrijkste ontwikkeling gezien in 2007 de voortgang met betrekking tot 
grondexploitatiewetgeving. Deze wetgeving wordt opgenomen in de 
nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening, die naar op 1 juli 2008 inwerking 
zal treden. Dit zal de gemeente naast een sluitend kostenverhaal ingeval 
van particuliere locatieontwikkeling, een aantal extra publiekrechtelijke 
mogelijkheden geven om regie te voeren op de planontwikkeling. Inhoud 
en financiering kunnen vanaf dan beter hand in hand lopen.  
 
Ten aanzien van de vastgoedprojecten is in de programmabegroting 2007 
een aantal beoogde resultaten aangegeven met betrekking tot de 
voortgang van diverse projecten. Onderstaand wordt kort ingegaan op de 
daadwerkelijke realisatie van enkele in het oog springende projecten in 
2007: 
 
 Woningbouwlocaties 
 
Aan de diverse woningbouwplannen is in 2007 voortvarend gewerkt in 
samenwerking met de uitvoerende partijen. De planvorming is in 
hoofdlijnen conform planning verlopen.  
In de Vijfhoek is dat niet helemaal gelukt. Daar zijn circa 365 woningen 
opgeleverd. Vanwege de vertraging in het gedeelte 
Cröddenenk/Cröddendijk is dat minder dan geraamd. Deze vertraging 
hangt samen met de partiële herziening van het bestemmingsplan, die 
noodzakelijk was na een uitspraak van de Raad van State. Conform 
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planning is het appartementencomplex Graveland opgeleverd. Voor het 
Gooikerspark is inmiddels de aanlegvergunning verleend. 
De verkoop van de particuliere kavels op Spikvoorde verloopt goed. Het is 
evenwel niet gelukt de grondopbrengsten al in 2007 te realiseren omdat 
hiervoor ook passage via notariële akte moet hebben plaatsgevonden. 
Conform planning is het bestemmingsplan voor het Eikendal inmiddels 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Wel loopt daartegen nog 1 
beroepszaak bij de Raad van State.  
Voor het Park Zandweerd zijn in het kader van de ontwikkelprijsvraag de 
plannen van de ontwikkelaars ontvangen. Momenteel worden de plannen 
beoordeeld.  
Voor de nieuwe locatie Steenbrugge wordt volop gewerkt aan het 
stedenbouwkundige plan voor de eerste fase. De gesprekken met de 
ontwikkelende partijen zijn opgestart. Parallel hieraan is begonnen met 
een inrichtingsstudie Zandwetering.  
De Wijtenhorst/ Douwelerleide: Met enige vertraging is het voorontwerp 
bestemmingsplan in november voorgelegd aan het college van B&W. 
Reden van deze vertraging is de besluitvorming rond verkeer. Vandaar dat 
in oktober 2007 ook een nota afsluiten Colmschaterstraatweg is 
voorgelegd aan het college van B&W.  
 
Bedrijventerreinen 
 
De revitalisering van Bergweide verloopt nog steeds conform planning. In 
deelgebied 4 is in 2007 de laatste hand gelegd aan de 
groenwerkzaamheden. Daarmee is dit gebied voorspoedig afgerond.  
In deelgebied 5 is het bestemmingsplan “De Kieften” inmiddels vigerend. 
De uitgifte verloopt ook voorspoedig. In de voorgenomen reconstructie van 
de Westfalenstraat en het geschikt maken voor uitgifte van de voormalige 
vuilstort zijn ook het afgelopen halve jaar weer grote stappen gezet. Het 
terrein is obstakelvrij gemaakt en de aanbesteding van de uitvoering is in 
gang gezet. In totaal is 2,6 ha. grond uitgegeven. 
Onderdeel van Bergweide is ook de ontwikkeling van het Havenkwartier. 
Deze blijft achter bij de oorspronkelijke planning. In 2007 heeft een 
heroriëntatie plaatsgevonden op de wijze waarop ontwikkeling van dit 
gebied het meest kansrijk is. In de tussentijd hebben de diverse 
kleinschalige initiatieven, die al op gang kwamen in 2006, zich verder 

uitgebreid en verbreed. Dit stemt ons hoopvol over de 
ontwikkelingsmogelijkheden van deze locatie.  
 
Voor de uitvoering van de revitalisering van Bergweide is een Tipp-
subsidie toegezegd. In 2007 is in de uitvoering gebleken dat deze subsidie 
niet volledig kan worden verkregen als gevolg van minderwerk bij de 
subsidiabele kosten. Ter compensatie daarvan heeft de provincie ons in 
staat gesteld een aanvullend projectvoorstel in te dienen. Daartoe is een 
bestaand projectvoorstel aangaande de herinrichting van bedrijventerrein 
Kloosterlanden ingediend. Inmiddels is deze aanvraag gehonoreerd. 
 
Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein aan de A1 wordt hard 
gewerkt aan de actualisatie van bestemmingsplan, MER en alle 
aanverwante documenten. De al eerder gerapporteerde ernstige 
vertraging is vooral te wijten aan de problemen met de luchtkwaliteit.  
 
Overige projecten 
 
Met enige vertraging is de nieuwbouw Boreel inclusief parkeergarage in 
2007 opgeleverd en feestelijk geopend. Met het hoofdgebouw wordt in 
2008 begonnen. De planontwikkeling /schetsontwerp 
Houtmarkt/Pikeursbaan is gaande. De bouw van de 2e fase De Boerlaan 
(Botta) loopt. 
 
De totstandkoming van het stedenbouwkundige plan voor het Sluiskwartier 
is opgeschort, mede als gevolg van het initiatief van de Stichting 
Stadshaven tot herstel van de haven in dit gebied.  
 
Planschade 
 
Binnen de grondexploitatie werd aan planschadevergoeding uitgekeerd 
een totaalbedrag van circa € 5.000. Dit had betrekking op het plan 
Bathmense Enk fase 2.  
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PROGRAMMA 9 WERK EN INKOMEN 
 
Denken, Durven, Doen kent als doelstelling: In 2010 is Deventer een 
excellente dienstverlener, in een gastvrije Hanzestad, gebruikmakend van 
de kracht van de stad. Het programma Werk en Inkomen heeft met het 
marketingproject (IPW gelden) – Relatie als Nieuwe Waarde – een verdere 
invulling gegeven aan dit gemeentebrede uitgangspunt. 
Voor het programma Werk en Inkomen is een nieuwe strategie ontwikkeld, 
resulterend in 3 issues: 

- het economische klimaat in Deventer verbetert 
- het maatschappelijke klimaat in Deventer wordt versterkt 
- de kracht van Deventer wordt optimaal benut 

Met het in Werk Loont ontwikkelde instrumentarium is in 2007 gewerkt aan 
het realiseren van deze issues. Afhankelijk van de individuele 
mogelijkheden wordt met cliënten ingezet op werk, empowerment of zorg: 

- In het label werk wordt gewerkt met startbanen, leerwerkbanen en 
uitzendconstructies. 
Daarnaast is in 2007 gestart met het verlonen van nieuwe 
aanvragers van een uitkering bij Sallcon. 

- Het label empowerment wordt met name in de Rivierenwijk en 
Keizerslanden uitgevoerd. 

- Zorgtrajecten worden ingezet in samenhang met de werkwijze die 
in Regizorg opgebouwd wordt.  

 
In het kader van handhaving is de sluitende aanpak verder 
geperfectioneerd. Alle aanvragers zijn op fraudegevoeligheid gescreend 
middels toepassing van de fraudescorekaart en daar waar nodig heeft dit 
geleid tot een huisbezoek; daarvoor participeert de gemeente Deventer 
ook in het Overijssels Platform Fraudebestrijding, gericht op provinciale 
samenwerking op het terrein van fraudebestrijding. 
 
In de begroting 2007 werd oorspronkelijk rekening gehouden met een 
vermindering van het gemiddelde aantal cliënten met 8% ten opzichte van 
het gemiddelde aantal in 2006 (van gemiddeld 2.031 cliënten in 2006 naar 
1.869 cliënten gemiddeld in 2007). 
Door de start van het project Nieuwe Instroom in het 4e kwartaal en de 
inzet op werkgeversbenadering en Direct in Dienst is het werkelijk 
gemiddelde uitgekomen op 1.855 cliënten in 2007.Over het jaar genomen 

betekent dat een vermindering van 8,7%. 
Ultimo 2007 zijn er 1.755 uitkeringen (ultimo 2006 waren dit er 1.954). 
 
Contractontwikkeling Sallcon 
De start van het project Nieuwe Instroom en de daaruit voortvloeiende 
direct in dienstname van WWB-cliënten door Sallcon heeft geleid tot een 
intensieve samenwerking tussen de verschillende partijen om de beoogde 
uitkomsten van het project te kunnen waarborgen. Uiteindelijk heeft dit 
geleid tot een nieuw (aanvullend) contract tussen Sallcon en de gemeente.  
 
Samenwerking met CWI en UWV. 
Eind 2005 is onder begeleiding van het Bureau Keteninformatisering Werk 
en Inkomen (BKWI) een plan voor de toekomst opgesteld. 
De uitvoering van de afspraken uit de gemeenschappelijke agenda van de 
drie ketenpartners (Gemeente, CWI en UWV) voor 2006, te weten 
werkgeversbenadering, gezamenlijk re-integratiebeleid, ICT-afspraken, 
opleidingsprogramma en gezamenlijke prestatie-indicatoren, zijn begin 
2007 geëvalueerd.  
 
Project samenwerking gemeente Deventer met de gemeente Olst/Wijhe 
De samenwerking strekt zich uit van het terrein van bijstandsverstrekking 
tot het terrein van re-integratie en Werk Loont. In 2007 zijn ook afspraken 
gemaakt voor het onderdeel terugvordering en verhaal. Wel zijn afspraken 
ten aanzien van de uitvoering van de Wmo vanaf 2008 niet verlengd. 
Hiervoor heeft de gemeente Olst-Wijhe een andere oplossing gevonden. 
 
Project De vrouwen van Cambio 
De gemeente Deventer heeft een innovatiesubsidie van het ministerie van 
SZW gekregen voor het project "De vrouwen van Cambio". Dit project is 
uitgevoerd door Cambio en betaald uit deze subsidie. Cambio wil in dit 
project de vrouwen bereiken en hen motiveren voor zichzelf sociaal en 
economisch zichtbare activiteiten te ontplooien en hun kinderen stimuleren 
door te leren en uit het helaas nog gangbare patroon te komen van niet-
werken als gangbaar gedrag in betreffende wijken. Dit project is in 2007 
conform projectplan afgerond. Het ministerie is voornemens positief te 
beschikken op het eindrapport.  
 
Digitaal Klant Dossier 
In het kader van de verplichte eenmalige uitvraag van gegevens is in 2007 
een start gemaakt met de ontwikkeling van het Digitaal Klant Dossier; per 
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2008 wordt hiermee gewerkt via batchgewijze aanlevering van informatie 
aan het Inlichtingenbureau. In 2008 zal dit verder worden ontwikkeld naar 
een webserviced toepassing. 
 
Armoedebeleid en Rechtop! 
In 2007 is de Armoedenota Meedoen met Deventer 2008-2010 tot stand 
gekomen, bestaande uit een evaluatie van het bestaande beleid en de 
vaststelling van armoedebestrijdingbeleid 2008 tot en met 2010. Gezien de 
positieve uitkomsten bij de evaluatie is gekozen om het beleid na 2007 
(nagenoeg) ongewijzigd voort te zetten. In de nota wordt de 
toegankelijkheid van enkele regelingen (Langdurigheidtoeslag en 
bijdrageregeling) vergroot. 
 
Daarnaast is in 2007 ingezet op de Rechtop! beweging. Voor de uitvoering 
daarvan is in juli 2007 een nieuw contract afgesloten. Dit contract bevat 
resultaatafspraken met betrekking tot voorlichting en het werven van 
deelnemers aan Rechtop!. De bekendheid van de regeling Rechtop! is 
verder vergroot door onder andere uitzendingen op DTV waardoor 
aanzienlijk meer mensen gebruik zijn gaan maken van de diverse 
regelingen voor minima. 
 
Armoedebeleid en schuldhulpverlening 
In 2007 is voor het terugdringen van armoede ingezet op 
schuldhulpverlening. Om te komen tot een aanpak waarbij de slagingskans 
van schuldregelingen toeneemt en de snelheid van afhandeling 
hulpaanvraag (intake) terug wordt gebracht naar maximaal 2 weken is 
aangesloten bij landelijke ontwikkelingen. De implementatie wordt eind 
2008 verwacht. Wel zijn met de introductie van bancaire taken en 
bewindvoerderschap de processen meer klantgericht en efficiënt ingericht. 
De gerealiseerde snelheid in afhandeling aanvraag is in 2007 gemiddeld 
6,5 weken, het aantal geslaagde schuldregelingen komt uit op 65%. 
Om de potentiële doelgroep bewuster te maken van het risico van het 
maken van schulden is een aantal activiteiten in 2007 gericht geweest op 
preventie. De Lesbrief in het ROC is ontwikkeld en in 2007 succesvol 
afgerond. De ontwikkeling van een digitaal aanvraagformulier is gestart, de 
telefonische hulpverlening is gerealiseerd. De groepsgewijze voorlichting 
bij de intake is niet gerealiseerd, omdat voorrang is gegeven aan het 
hebben van een inloopspreekuur. Eind 2007 zijn 456 personen 
opgenomen in een traject budget beheer (445 eind 2006). 
 

De uitvoering van bancaire taken is in 2007 bij het Budget Adviesbureau 
geïmplementeerd. Daarvoor zijn bewindvoerders WSNP opgeleid en 
aangesteld. 
 
Kinderopvang 
De eenheid Stadthuis is belast met de uitvoering van de Wet 
Kinderopvang en heeft in het kader van deze wet de volgende drie 
wettelijke taken: 
1. Verstrekkingen tegemoetkomingen 
2. Melding en registratie  
3. Toezicht en Handhaving. 
In totaal is bijna € 320.000 besteed aan tegemoetkoming in de kosten van 
kinderopvang (2006: € 225.000). Dit bedrag heeft voor € 150.000 
betrekking op sociaal medisch geïndiceerden (2006: € 66.000). De 
overschrijding op kinderopvang wordt in het bijzonder veroorzaakt door 
deze laatste groep. Het beroep op deze regeling neemt als gevolg van 
vaak structurele belemmeringen toe, terwijl het budget niet is aangepast. 
De uitvoering van toezicht en handhaving is in 2007 overgedragen aan de 
eenheid Ruimte en Samenleving.  
 
 
 
Verantwoording Lokale Agenda van de Toekomst 2001 - 2004  
De LAvdT omvat concrete doelstellingen tussen het ministerie van SZW en 
de G26 op macroniveau. 20 februari 2002 is deze afspraak vertaald naar 
stedelijk niveau in de overeenkomst ‘Agenda voor de toekomst 2001-2004, 
bestuurlijke afspraken tussen de minister van SZW en de gemeente 
Deventer’.  
Voor de gehele looptijd van de LAvdT heeft de gemeente afgesproken 
1629 trajecten in te zetten, waarvan tenminste 40% tot al dan niet partiële 
uitstroom uit de uitkering dient te leiden. In 2007 heeft dit geleid tot de 
laatste definitieve verantwoording. Eerder is al vastgesteld dat 94% van de 
afgesproken trajecten is gerealiseerd. Bij de definitieve verantwoording in 
2007 is vastgesteld hiervan totaal 322 personen zijn uitgestroomd, bijna 
50% van de afgesproken uitstroom. De financiële consequentie, het 
terugbetalen van € 505.000 aan het rijk, kan worden gedekt met hiervoor 
in het verleden gereserveerde middelen.  
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PROGRAMMA 10 OPVANG EN ZORG 
 
In 2007 is de Behandeleenheid Medische Heroïneverstrekking met 25 
plaatsen in het opvangpand in de Polstraat gerealiseerd. Dit binnen het 
door het rijk beschikbaar gestelde budget voor 2006 en 2007 (Start 
februari 2007). In het kader van openbare orde en veiligheid is besloten in 
2007 de nachtopvang uit te breiden met een extra groepsleider.  
 
Een onderzoek, met als doel het verkrijgen van een goed inzicht in de 
voor- en nadelen van een congruente regio voor de gemeente Deventer 
(gezondheid –veiligheid) is gestart. Concreet gaat het om de voor- en 
nadelen die zijn verbonden aan het uittreden van de gemeente Deventer 
uit de GGD Gelre-IJssel en het toetreden tot de GGD IJssel-Vecht 
(Zwolle).  
 
De visie Wmo en visie WZW (Wonen, Zorg en Welzijn) zijn door de raad 
vastgesteld. 
De Wmo vervangt vanaf 01-01-2007 de Welzijnswet, de Wet voorziening 
gehandicapten (Wvg) en enkele onderdelen uit de AWBZ, waaronder de 
functie huishoudelijke verzorging (HV). De gemeenten zijn vanaf deze 
datum verantwoordelijk voor het verstrekken van Wmo-voorzieningen. In 
de vastgestelde Wmo-verordening en tweetal Wmo-uitvoeringsbesluiten 
zijn de kaders aangaande uitvoering van de Wmo neergelegd. 
Het concept Wmo-beleidsplan 2008 -2011 is op 18 december 2007 
voorlopig door het college van B&W vastgesteld en vrijgegeven voor 
inspraak.  
De nodige stappen zijn genomen om tot cliëntenparticipatie en één 
adviesraad Wmo, met daaronder een zestal groepen of clusters te komen. 
Voorjaar 2008 zal besluitvorming en installatie van de adviesraad Wmo 
plaatsvinden. 
 
In 2007 is verder gewerkt aan de oprichting van Regizorg. Regizorg is een 
gezamenlijk initiatief van zorgkantoor/zorgverzekeraar Salland en 
Gemeente Deventer waarbij als doel is gesteld het komen tot een nieuw, 
efficiënt en cliëntgericht model voor zorgverlening aan kwetsbare 
doelgroepen. 
 

PROGRAMMA 11 JEUGD EN ONDERWIJS  
 
Openbaar primair onderwijs 
 
Ten aanzien van openbaar primair onderwijs zijn op de onderdelen 
verdere uitbouw van het Integraal personeelsbeleid, waaronder 
ontwikkeling van competenties, optimaliseren van onderwijshuisvesting en 
het optimaliseren van een gezonde financiële huishouding verschillende 
doelstellingen gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn het afronden van 
personeelstevredenheidsonderzoeken, het gereedkomen van een digitaal 
bekwaamheidsdossier, het gereedkomen van verschillende uitbreidingen 
van scholen en het gereedkomen van het handboek financieel beleid. 
Daarnaast zijn alle structurele taken, waaronder het personeelsbeleid, 
personeelsbeleid, financieel beleid, huisvesting en onderhoud uitgevoerd. 
 
Huisvesting 
 
In Spikvoorde is in oktober 2006 een nieuwe dislocatie in gebruik 
genomen. De gemeente huurt dit pand. De uitbreiding van het gebouw 
Andriessenplein is gerealiseerd. Het ingrijpend onderhoud van de 
Nicolaasschool is in overleg met het schoolbestuur een aantal jaren 
doorgeschoven. 
Het in december 2006 vastgestelde programma onderwijshuisvesting 2007 
is in het jaar 2007 uitgevoerd.  
 
Deels/niet gerealiseerd betreft de volgende zaken: 
Alle ingediende verzoeken tot bouwkundige aanpassingen 
schoolgebouwen ter vergroting van de multifunctionaliteit (brede scholen) 
zijn door het rijk afgewezen en dientengevolge niet uitgevoerd. 
De bestekfase voor de vervangende nieuwbouw Panta Rhei/Ambelt (SBO 
en cluster 4 SO) is afgerond. De aanbesteding heeft plaatsgevonden, 
maar nog geen gunning. Daarom is de start van de uitvoering vertraagd tot 
1e kwartaal 2008. 
In 2007 is geen masterplan IHP vastgesteld omdat nog geen 
overeenstemming met de schoolbesturen kon worden bereikt over 
prognoses en aanpak segregatie.  
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De naheffing BTW met betrekking tot het Etty Hillesum Lyceum is in 2007 
nagenoeg uitonderhandeld met Belastingsdienst.  
Een krediet van circa € 1,4 mln. is beschikbaar waarvan op basis van 
aanslagen al circa € 350.000 is betaald. Van het beschikbare 
restantkrediet van € 1,4 mln. zal naar verwachting € 150.000 niet worden 
aangesproken. 
 
Lokaal onderwijsbeleid 
 
Het totale aantal bereikte leerlingen in schakelklassen bedraagt tot nog toe 
168 leerlingen. Met nog 2 jaar te gaan is de afgesproken GSB-doelstelling 
te realiseren. 
De structurele taken zijn gerealiseerd, waaronder subsidieverlening aan 
onderwijsprojecten en schoolzwemmen. 
In 2007 zijn 4 brede scholen gerealiseerd en er zijn meer initiatieven om in 
2008 en de jaren daarna brede scholen te realiseren. In 2007 zijn 16 
combinatiefuncties en 32 dagarrangementen tot stand gebracht. 
 
Niet/deels gerealiseerd betreft op dit onderdeel de volgende zaken: 
Nog lang niet alle Vroegtijdig School Verlaters worden bereikt en van 
degenen die wel worden bereikt is het aantal herplaatsingen (262 ofwel 
13,2% in het schooljaar 2006/2007) te laag. Eind 2007 is een beleidsnotitie 
versterking leerplicht aangenomen door de raad met het oog op de 
realisatie van de in het GSB-convenant afgesproken prestaties (40% 
herplaatsingen). 
Omdat vanuit het Etty Hillesum Lyceum acties zijn uitgevoerd ter 
verbetering van het imago van het VMBO, waren aanvullende activiteiten 
vanuit de gemeente niet noodzakelijk. 
 
Leerling-vervoer 
 
In 2007 was er een uitbreiding van de opstapplaatsen van 1 naar 2. De 
pilot is uitgevoerd en vanwege de positieve ervaringen wordt de uitbreiding 
van opstapplaatsen in 2008 verder uitgevoerd.  
De structurele taken rondom leerlingenvervoer zijn uitgevoerd. 
 
Kinderbeleid 
 

De doelstelling voor het bereiken van 400 peuters en kleuters met Voor- 
en Vroegschoolse Educatie (VVE)-aanpak is gerealiseerd,  
400 gezinnen zijn bereikt middels de impuls opvoedingsondersteuning. 
 
Jeugdbeleid 
 
In iedere wijk komt een jeugdnetwerk iedere 4 weken bijeen. 
Een nulmeting is door de politie uitgevoerd. Er zijn gesprekken gevoerd 
met Regizorg om ongeveer 50 jongeren bij Regizorg in een traject te 
zetten. 
 
Deels/niet gerealiseerd betreft de volgende zaken: 
De start van een tijdelijke voorziening voor zwerfjongeren is niet 
gerealiseerd. De mogelijkheden tot aansluiting bij de BOP academie 
worden momenteel onderzocht. 
 
In 3 wijken is al een jongerencentrum gerealiseerd en tevens is 
voorbereiding getroffen voor uitbreiding met nog een extra 
jongerencentrum in 2008. De structurele subsidiëring van 
jongerenorganisaties is geregeld. De aanbestedingsprocedure voor een 
extra jongerencentrum is afgerond.  
 

PROGRAMMA 12 SAMENLEVINGSOPBOUW  
 
In 2007 is de Wet inburgering geïmplementeerd. Een plan van aanpak, de 
verordening en het handhavingsbeleid zijn vastgesteld. Verder is het 
klantmanagement van Inburgering van Bureau inburgering bij 
Vluchtelingenwerk overgegaan naar de gemeente. De aanbesteding van 
inburgeringtrajecten heeft plaatsgevonden en een aanvang is gemaakt met 
het plaatsen van inburgeraars op trajecten. De output doelstelling voor 
2007 is niet gehaald, omdat de implementatie en aanbesteding veel tijd 
hebben gevergd.  
 
Ten behoeve van de bestrijding van de laaggeletterdheid in Deventer is 
eind 2007 een Aanvalsplan opgesteld. Uitvoering start begin 2008. 
Corporaties Ieder1 en Rentree voeren de sociale programma’s voor de 
herstructureringswijken Keizerslanden en Rivierenwijk uit, en ontwikkelen 
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2 Wijkvoorzieningencentra. De gemeente heeft een kaderstellende en 
toetsende rol. In het kader van GSB-beleid zijn afspraken gemaakt over de 
uitvoering van zelfredzaamheidprojecten en huisbezoeken-plus-project. 
Twee zelfredzaamheid- projecten zijn in uitvoering. In de periode zijn 
2006-2007 in totaal 413 huisbezoeken afgelegd.  
 
Het project buurtbemiddeling, waarin vrijwilligers bemiddelen bij conflicten 
tussen buren, is begin 2007 een structurele voorziening geworden. 
De pilot ‘invoering van Beleidsgestuurde Contractfinanciering’ met Raster 
Groep is eind 2007 afgerond. In het kader van het accommodatiebeleid 
zijn de ‘Uitvoeringsschetsen accommodaties en voorzieningen’ 
vastgesteld. De uitvoering is ter hand genomen. In 2007 zijn de 
gebiedsteams gevormd en volledig operationeel. 
  
Voor de uitvoering van het Generaal Pardon is een projectorganisatie in 
het leven geroepen en een plan van aanpak vastgesteld. Voor mensen die 
op grond van de regeling een verblijfsvergunning krijgen wordt huisvesting 
en inkomen geregeld, zij worden gestimuleerd en gefaciliteerd om zo snel 
mogelijk aan het werk te gaan en zij krijgen vanaf 2008 
inburgeringtrajecten aangeboden. 
 
Binnen het integratie beleid zijn de structurele subsidies voor 
zelforganisaties afgebouwd en is een nieuwe regeling 
‘integratiebevorderende activiteiten’ van kracht geworden. 
De participatie van allochtone vrouwen heeft ook in 2007 veel aandacht 
gekregen. Diverse initiatieven zijn ondersteund. Het Participatieteam is 
gevormd met 9 allochtone vrouwen in het bestuur en 5 in de raad van 
advies. In dit team nemen 30 allochtone vrouwen deel in verschillende 
werkgroepen. Via hun netwerk worden weer 200 allochtonen bereikt en 
geactiveerd richting grotere maatschappelijke participatie. Tussen 1 
oktober 2006 en 31 december 2007 heeft het P-Team in totaal 810 
vrouwen bereikt. 
 
Het Project Amazones heeft een doorstart gemaakt. Het project heeft 20 
middelbaar en hoog- opgeleide vrouwen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt naar het werk toegeleid. 50 laag opgeleide allochtonen zijn 
sociaal geactiveerd met het doel om sociaal zelfredzaam te zijn. In totaal 

heeft het project Amazones 45 middel en hoogopgeleide en 110 
laagopgeleide vrouwen bereikt. 
 
Ex-Ama’s worden begeleid binnen het kader van het project Overijssels 
perspectief. Aan legaal in Nederland verblijvende uitgeprocedeerde 
asielzoekers wordt opvang geboden. Deze taken worden in 2008 vanwege 
het Generaal Pardon heroverwogen. 
 
In Deventer zijn circa 25.000 burgers van 18 jaar en ouder actief geweest 
als vrijwilliger (meting bewonersonderzoek 2007). Er liggen diverse 
plannen klaar om het vrijwilligerswerk nog beter te faciliteren, dit wordt 
meegenomen in het Wmo-plan. 
 
In het Internationaal beleid zijn verschillende programma’s uitgevoerd ter 
versterking van het lokale bestuur in Roemenië en Turkije. Ook is het 
Hollandhuis gerealiseerd in Sibiu en heeft Deventer geparticipeerd in het 
evenement ‘Culturele Hoofdstad Sibiu’ middels het project “Young in 
Europe: Sibiu meets Deventer”. 
 
Uit de onderzoeken over de Wijkaanpak blijkt een hoge waardering en 
bekendheid van de Wijkaanpak, zowel bij bewoners en professionals die 
betrokken zijn bij de Wijkaanpak, als bij bewoners die niet zijn betrokken. 
Ten aanzien van de werkwijze tekenen zich twee trends af, te weten 
minder bijeenkomsten op wijkniveau en meer bijeenkomsten op 
buurtniveau én meer aandacht voor de sociale invalshoek. De stedelijke 
thema’s wijkaanpak uit de vorige periode zijn overgedragen aan de 
reguliere ambtelijke organisatie.  
 
Een doelstelling van wijkaanpak is de ontwikkeling wijkaanpak in Bathmen. 
Aan de hand van een evaluatie is onderzocht in hoeverre de bewoners van 
Bathmen tevreden zijn over de ondersteuning en resultaten. Uit de 
evaluatie van de wijkprogramma’s 2005, 2006 blijkt dat de resultaten zijn 
behaald en er tevredenheid is over het proces.  
 
Het werken in gemeentelijke gebiedsteams ten behoeve van afstemming, 
signalering en het zoeken naar een oplossing is gerealiseerd. Daarnaast 
zijn er activiteiten in gang gezet in het kader van organisatieontwikkeling, 
welke nog in uitvoering zijn.  
 



 45

Tot slot is voor het onderwerp thema’s wijkaanpak GSB III als doelstelling 
opgenomen een inhaalslag leefbaarheid en bewonersbetrokkenheid in 
onder andere Gerard ter Borch, Rode Dorp, Burgersdijk en Sluiswijk door 
meer fysieke aanwezigheid van wijkpartijen in buurten. Activiteiten hiervoor 
zijn met bewoners bepaald en de concrete resultaten van sociaal en fysiek 
beheer en bewoners betrokkenheid zijn in overleg met wijkpartijen in 2007 
opgesteld.  

PROGRAMMA 13 KUNST EN CULTUUR 
 
De archeologische waardenkaarten voor het grondgebied van de 
gemeente Deventer zijn ontsloten. In september is nieuwe wetgeving voor 
archeologie inwerking getreden. De gevolgen hiervan voor de 
gemeentelijke taken zijn grotendeels in kaart gebracht. Extra middelen zijn 
beschikbaar om de taken uit te voeren. Punt van aandacht blijft de 
beschikbare capaciteit en de eventuele hoge kosten van archeologisch 
onderzoek die niet voor rekening van de bodemverstoorder kunnen 
worden gebracht. Een start is gemaakt met de archeologische 
onderzoeksagenda.  
 
De restauratie van de Bolwerksmolen is afgesloten. Dat geldt ook voor het 
IJsselhotel, terwijl, gestart kon worden met de restauratie van de 
gewelfschilderingen in de Lebuïnuskerk. Wederom is een aanvraag 
ingediend voor een rijkssubsidie voor de restauratie van de Lebuïnustoren 
en van de Bakkerij/3 Haringen. Medio 2008 wordt uitsluitsel verwacht. 
 
De gemeenteraad heeft de nota Investeren in Cultuur vastgesteld. 
Hiermee is een ambitie geformuleerd voor verbeteringen in de 
bedrijfsvoering, inhoudelijke ontwikkeling en investeringen in 
accommodaties. Dit draagt bij aan een gezonde ontwikkeling van het 
culturele klimaat in Deventer. Cultuur is een belangrijke pijler voor de 
levendigheid en de uitstraling van de stad, en daarmee voor het woon- en 
vestigingsklimaat in onze gemeente. Het onderzoek naar de nieuwe 
huisvesting voor filmhuis de Keizer en theater Bouwkunde aan de Nieuwe 
markt is gestart. De broedplaats in het Havenkwartier is van start gegaan. 
Tegelijkertijd is met behulp van een provinciale subsidie goedkeuring 
gegeven aan het project de Creatieve Kracht van Deventer, waarbinnen 

nieuwe vormen voor samenwerking tussen de creatieve sector en het 
bedrijfsleven worden uitgewerkt. 
  
De raad heeft ingestemd met een ontwikkelingstraject voor de lokale 
omroep. Op grond van het onderzoek naar de toekomstmogelijkheden 
voor de lokale omroep is de koers bepaald voor de komende jaren.  
 
De Bergkerk voldoet in de nieuwe beheersvorm aan de verwachting: het 
aantal bezoekers is gestegen ten opzichte van het vorige jaar.  
Vooruitlopend op de definitieve realisatie van een voorziening voor de 
Leeuwenkuil in Colmschate is besloten een tijdelijke voorziening te 
realiseren. Gekozen is voor een plaats op het parkeerterrein bij de Scheg, 
dichtbij station en winkelcentrum Flora. Vanwege de noodzakelijke 
procedure voor vrijstelling van het bestemmingsplan kon de definitieve 
opdracht voor plaatsing van de noodgebouwen in de eerste helft van 
januari genomen worden.  
 
De raad heeft dit jaar ingestemd met de toekomstvisie voor het 
Stadsarchief en de Athenaeumbibliotheek (SAB), zoals die is vastgelegd in 
Renovabitur. Tegelijkertijd is gestart met een grootscheepse restauratie 
van de erfgoedcollecties in het SAB. De totale kosten worden geraamd op 
€ 2,7 miljoen; de raad heeft hiervoor een substantieel bedrag van één 
miljoen euro uitgetrokken. 
 
De Deventer musea hebben dit jaar meer dan 60.000 bezoekers 
ontvangen. Dat is ruim boven het gemiddelde van de afgelopen jaren. Dit 
is mede het gevolg van de programmering met aansprekende 
tentoonstellingen als LEGO en Duymaer van Twist. 
Sedert begin dit jaar is de VVV-winkel gehuisvest in de Waag. Daarmee is 
de Waag nog meer de eerste ontvangstruimte voor de bezoekers van 
Deventer geworden. Een gedachte die in de toekomstplannen voor het 
museum verder wordt uitgewerkt. 
Zoals in Investeren in Cultuur is opgenomen is dit najaar gestart met het 
haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden voor nieuwe huisvesting 
van de verschillende collecties van de  Deventer Musea onder één dak.  
 
Openbare bibliotheek 
Met de benoeming van de nieuwe directeur begin dit jaar is de bibliotheek 
begonnen met de reorganisatie en financiële gezondmaking zoals in 2006  
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is afgesproken. Er is hard gewerkt aan de opstelling van het nieuwe 
bedrijfsplan. Tegelijkertijd is de bibliotheek nauw betrokken bij de 
ontwikkeling van de nieuwbouw van de centrale vestiging aan het Grote 
Kerkhof en bij de invulling van maatschappelijke clusters in 
wijkvoorzieningencentra en in de dorpen. De fusie met de stichting 
Openbare Bibliotheek Bathmen is in goede samenspraak afgerond. 
 
Het product stadsarchief en bibliotheken heeft een gefaseerde invoer van 
de bedrijfsbibliotheek ten doel gesteld. Oorspronkelijk is de doelstelling 
geweest te starten in 2005, en volledige realisering in 2008 te 
bewerkstelligen. Aanvankelijk leek de realisatie in 2007 te kunnen 
plaatsvinden. Omdat dit niet mogelijk bleek is besloten de oorspronkelijke 
planning 2008 aan te houden. Eind 2007 is de gefaseerde invoer van de 
bedrijfsbibliotheek gedeeltelijk gerealiseerd.  
 
Over het onderwerp Deventer geschiedenis is als doel gesteld een boek 
en een website over de Deventer geschiedenis te realiseren. De website is 
operationeel en vergt continu periodiek onderhoud en aanvullingen. Aan 
de afronding van het boek wordt hard gewerkt.  
 
Musea hebben als prioriteit aangegeven 5 tijdelijke tentoonstellingen uit te 
willen voeren en 1 zaal her in te richten. Activiteiten die hiervoor verricht 
zijn is het publiceren over politicus Duymaer van Twist, Kunstproject, 
‘kunstzappen’ voor basisonderwijs en VMBO, educatieve publicatie 
Deventer 10.000 jaar Deventer, dagelijks 2 rondleidingen in historisch 
museum Deventer en wekelijkse activiteitenprogramma 
Speelgoedmuseum Deventer. De doelstelling is in 2007 gerealiseerd.  
Voor educatie, een tweede prioritering, heeft musea het onderwijs 
betrokken in het programma, door 30 schoolklassen een educatief project 
te laten volgen. Dit is conform de gestelde doelstelling. De structurele 
taken, exploitatie musea en educatie zijn hier tevens door gerealiseerd.  
 
Voor wat betreft de huisvesting musea is als doel gesteld exacte informatie 
over nieuwe huisvesting museum in te winnen. Het rapport “Pronken en 
Lonken” zou met deze nieuwe informatie geactualiseerd en doorgerekend 
moeten worden. Het onderzoek hiervoor is gestart in het najaar 2007. 
 
Voor de uitvoering van de structurele taken rondom PR, het onderhouden 
en uitbreiden van contacten met diverse doelgroepen en het vinden van 
(financiële) steun in de breedste zin des woords is in 2007 hieraan 

uitvoering gegeven onder andere door het realiseren van de VVV-museum 
winkel. 

PROGRAMMA 14 SPORT  
 
In het voorjaar van 2007 heeft een extern onderzoek plaatsgevonden naar 
de financiële situatie van de NV DOS. Op basis van dit onderzoek is bij de 
begrotingsbehandeling 2008 een éénmalig bedrag gereserveerd om het 
negatieve Eigen Vermogen van de NV DOS te saneren en een structureel 
bedrag om de exploitatie van NV DOS te verbeteren. In de 1e week van 
januari 2008 heeft B&W een startnotitie NV DOS vastgesteld. De 
startnotitie geeft voor de NV DOS aan wat ten aanzien van het op te 
stellen bedrijfsplan van hen wordt verwacht en welke aanbevelingen uit het 
extern onderzoek in het bedrijfsplan moeten worden uitgewerkt. 
 
De voorbereidingen om te komen tot vervangende nieuwbouw van 
sporthal Zandweerd op locatie Willem de Zwijgerlaan (combinatie met 
scholen Panta Rhei en Ambelt) zijn gestart in 2006. De bestekfase is 
afgerond, de aanbesteding is gedaan maar nog niet gegund. De start van 
de uitvoering is vertraagd tot het 1e kwartaal 2008. 
 
In 2006 is een start gemaakt met de update van de sportnota 2003-2006. 
Voor het opstellen van de sportnota is een klankbordgroep ingesteld 
bestaande uit bestuursleden van sportverenigingen, de sportraad en de 
Scheg. In mei 2007 was een door de klankbordgroep gedragen concept 
gereed. De definitieve afronding van de sportnota heeft echter vertraging 
opgelopen.  
 
In 2005 zijn door het Ministerie van VWS een tweetal subsidieaanvragen in 
het kader van de stimuleringsregeling BOS (Buurt, Onderwijs en Sport) 
gehonoreerd. In de periode van 2006 tot en met 2009 ontvangt de 
gemeente € 100.000 per jaar voor twee projecten. In 2007 is door het 
SportServiceCentrum van de NV DOS uitvoering gegeven aan het tweede 
projectjaar van de projecten Kinderen in de Sport en Tegengaan 
overgewicht kinderen. 
 
In 2006 is gestart met de 2e fase van de aanleg van het sportpark in 
Schalkhaar. Het nieuwe park biedt ruimte voor de sportvereniging 
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Schalkhaar (SVS, hand- en voetbal) en de Honk- en Softbalvereniging the 
Eagles. De realisatie van de 2e fase is bijna afgerond. In augustus 2007 is 
het sportpark van SVS feestelijk geopend in aanwezigheid van de minister 
voor VWS. 
De afwerking bij de honk- en softbalvereniging kon pas beginnen nadat 
The Eagles haar kleed-/clubgebouw gereed hadden. Planning is dat de 
afwerking uiterlijk in april 2008 gereed is. 
 
De opwaardering van sportpark Borgele verloopt volgens planning. In 2006 
is gestart met de uitvoering van de opwaardering van dit sportpark. Het 
plan voor de herinrichting (ontwerp)fase was eind 2006 gereed. In 2007 is 
de 1e fase uitgevoerd (renovatie kleedkamers, herinrichten 
parkeervoorziening, omleggen wandelpad, vernieuwen hekwerk, 
aanpassing beplanting en dergelijke) en daarmee ook nagenoeg de gehele 
opwaardering afgerond.  
 
Opwaarderen sportpark Zandweerd is tijdelijk uitgesteld omdat onderzocht 
wordt of het hele park opnieuw heringericht kan worden. Dit heeft een 
relatie met het sport accommodatie onderzoek. In het voorjaar van 2007 
kwamen van verschillende organisaties verzoeken bij de gemeente om 
aanpassingen te doen op diverse sportparken. Om geen ad hoc beleid te 
voeren is besloten tot het opstellen van een meerjareninvesteringsplan. 
Een extern bureau is met de uitvoering van dit plan gestart in het najaar 
van 2007. 
 
Door de samenvoeging van de gemeente Deventer en de gemeente 
Bathmen moest het sportbeleid van beide gemeenten op elkaar afgestemd 
worden. In 2006 is met de omnivereniging ABS overeenstemming bereikt 
over deze harmonisatie. Begin januari 2007 heeft het college van B&W 
deze afspraken door een besluit bekrachtigd. 
 

BEDRIJFSVOERING/ORGANISATIE  
 
In de paragraaf Bedrijfsvoering (hoofdstuk 4.5) wordt ingegaan op de 
organisatieontwikkeling, personeelsmanagement, middelenmanagement 
juridische kwaliteitszorg en control, advies en ontwikkeling en waardering 
door de klant, de maatschappij en het personeel. 

 
1.2 Financieel resultaat op hoofdlijnen 
 
Net als de laatste jaren heeft de jaarrekening een voordelig 
rekeningresultaat. Het nettoresultaat in 2007 is € 3.455.000 voordelig. In 
de balans bedraagt het rekeningsresultaat na resultaatbestemming via 
reserves €  9.302.000 voordelig. Door dit resultaat aan te passen met de 
over te hevelen budgetten ontstaat het netto-resultaat van € 3.455.000 
voordelig.   
 
Voor een nadere toelichting op deze verschillende uitkomsten wordt 
verwezen naar Hoofdstuk 2.4 
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Hoofdstuk 2  Financieel verslag  
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2.1 Inleiding 

 
De functie van de jaarrekening is het getrouw weergeven van de feiten en 
een analyse daarvan uit het voorbije jaar, zodat de gemeenteraad de 
rekening kan vaststellen. Dit leidt tot decharge van het dagelijks bestuur, 
het college van burgemeester en wethouders.  
 
Het jaar 2007 is de eerste jaarrekening die gebaseerd is op de nieuwe 
organisatie. De jaarrekening bestaat uit diverse documenten. 
De balans als onderdeel van de jaarrekening geeft inzicht in de financiële 
positie aan het einde van een bepaalde periode als uitkomst van dat 
financiële beheer en beleid. De rekening van baten en lasten (resultaat) als 
onderdeel van de jaarrekening geeft inzicht in de financiële baten en lasten 
over een bepaalde periode als uitkomst van dat financiële beheer en 
beleid. In eerste instantie wordt hierbij het resultaat (saldo programma’s 1 
tot en met 14 plus algemene dekkingsmiddelen) bepaald en vervolgens zal 
een bestemming via reserves worden gegeven aan dit resultaat. De 
uitgaven ten laste van de voorzieningen lopen niet via de exploitatie. Een 
uitzondering hierop is de dotatie aan de voorziening. Dit loopt via de 
exploitatie van de programma’s. 

In het bedrijfsleven wordt bij het opmaken van de verlies- en winstrekening 
het exploitatieresultaat bepaald. Dit resultaat kan al dan niet via aparte 
besluitvorming vervolgens aan de reserves worden toegevoegd (als er een 
overschot was) of onttrokken (als er een tekort was). Gemeenten stellen 
voor het begrotingsjaar een begroting vast, waarbij tevens wordt bepaald 
of er gespaard (toevoeging aan reserves) of ontspaard (onttrekking aan 
reserves) gaat worden. Het is gebruikelijk dat een gemeentebegroting een 
saldo van om en nabij de nul heeft. Men geeft van alle verwachte baten 
aan wat men ermee wil, reden hiervoor is dat gemeenten 
inkomensbestedende huishoudingen zijn; de diensten en voorzieningen 
voor burgers staan voorop. Ten einde financiële problemen te voorkomen 
dient de begroting uiteraard sluitend te zijn. De jaarrekening dient op 
dezelfde wijze te zijn opgebouwd. Met andere woorden: op het moment 
dat de raad bij de begroting bepaalt dat er een toevoeging, onttrekking, 
respectievelijk het instellen van een reserve moet plaatsvinden, dan moet 

dat op analoge wijze in de jaarrekening worden verantwoord. Het overzicht 
van baten en lasten is daardoor inclusief alle toevoegingen en 
onttrekkingen aan de reserves en het saldo gaat in principe ook bij de 
rekening richting de nul.  
De reden van een mutatie in een reserve kan een gevolg zijn van: 
a. Mutaties op basis van geraamde mutaties in de begroting 2007. 

Op basis van eerder genomen raadsbesluiten zijn in de exploitatie van   
de rekening met betrekking tot specifieke uitgaven puttingen uit reserves 
geboekt  
of zijn algemene reserves ingezet voor het egaliseren van geraamde  
begrotingsverschillen.  

b. Egaliserende boekingen die in de exploitatie van de rekening zijn  
    verwerkt. 

Er is een aantal reserves die door de raad zijn ingesteld met de 
bedoeling de diverse voor- en nadelen in de rekening, vergeleken met 
de begroting, te egaliseren. Enkele voorbeelden zijn de reserve WWB 
en algemene Reserve grondexploitaties.  

De mutaties in reserves zijn geen baten of lasten. Het is inzichtelijk het 
resultaat vóór de mutaties aan de reserves te kennen. Daarnaast is het 
voor het budgetrecht van de raad essentieel dat de toevoegingen en 
onttrekkingen aan de reserves reeds bij de begroting kunnen plaatsvinden. 
Transparantie is daarbij een randvoorwaarde. In het BBV is daarom 
voorgeschreven dat zowel bij de begroting als bij de rekening eerst een 
overzicht wordt gegeven van de baten en de lasten, waarna het resultaat 
voor bestemming wordt bepaald, daarna wordt het resultaat bestemd, dat 
wil zeggen wordt aan reserves toegevoegd of onttrokken, tot slot wordt het 
resultaat na bestemming bepaald.  
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2.2 Verkorte Balansweergave 

 
Voor inzicht in de financiële positie van de gemeente geven wij het volgende verkorte overzicht van de balans per 31 december 2007 weer.  
 
Balans per 31 december 2007    
 (bedragen x € 1.000) 

ACTIVA 2007 2006 PASSIVA 2007 2006 

Vaste activa            Eigen vermogen   
Immateriële vaste activa 639 341 Algemene reserve 26.832 25.401 
Materiële vaste activa 153.688 155.896 Bestemmingsreserves 104.486 100.881 
Financiële vaste activa 33.444 35.890 Resultaat rekening 9.303 5.777 
Totaal vaste activa 187.771 192.127 Totaal eigen vermogen  (1) 140.621 132.059 

      
Vlottende activa   Voorzieningen     (2) 42.859 40.114 
Voorraden 86.846 72.822 Vaste schulden  (3) 118.579 120.963 
Vorderingen 41.334 40.940    
Liquide middelen 8.392 14.496    
Overlopende activa 5.255 5.055    
Totaal vlottende activa 141.827 133.315 Totaal vaste financierings middelen (1+2+3) 302.059 293.136 

   Vlottende passiva   
   Kortlopende schulden 11.625 5.186 
   Overlopende passiva 15.914 27.120 
   Totaal vlottende passiva 27.539 32.306 

Totaal generaal 329.598 325.442 Totaal generaal 329.598 325.442 

 
 
Voor een nadere toelichting op deze diverse balansposten wordt verwezen naar het boekwerk jaarrekening 2007. 
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2.3 Overzicht bruto-nettoresultaat 

 
De jaarrekening heeft een voordelige uitkomst. 
In de balans bedraagt het rekeningsresultaat na resultaatbestemming via 
reserves € 9.302.000 voordelig. 
Door dit resultaat aan te passen met de over te hevelen budgetten ontstaat 
het netto-resultaat.  
Het betreft de overhevelingen van de lasten en baten met betrekking tot de 
exploitatie die in 2007 niet in de jaarrekening zijn opgenomen, maar wel op 
de programma’s zijn geraamd, moeten soms in verband met het voldoen 
aan raads- en/of B&W-besluiten nog in een volgend jaar worden besteed 
of worden ontvangen. Het betreffen geen ramingen waar al verplichtingen 
voor zijn aangegaan.  
Veelal zullen reeds in het 1e halfjaar volgend op dit boekjaar de 
desbetreffende uitgaven/inkomsten tot werkelijke betalingen komen. De 
bedragen zullen via de resultaatbestemming in een reserve “overlopende 
uitgaven” terecht komen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De uitkomst van het netto-rekeningresultaat na overheveling budgetten 
bedraagt daarmee € 3.455.000 voordelig.  
In de begroting 2007 (na Najaarsrapportage 2007) was een voordelige 
dienstrekeninguitkomst ad € 366.000 geraamd.  
Een samenvattend overzicht gegeven van het bruto- en netto-
rekeningresultaat 2006, begroting 2007 na wijziging en de rekening 2007 
geeft het volgende beeld: 
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Recapitulatie resultaat rekening 2006, begroting 2007 na wijziging en rekening 2007  
 
Omschrijving 
(bedragen x € 1.000,-) 

Rekening  2006 Begroting 2007 na 
wijziging 

Rekening 
2007 

 
I. Bruto-resultaat  
  

10.817 V 11.987 N 8.562 V 

I. Resultaatbestemming via reserves:  
a. saldo van stortingen en puttingen in/uit reserves 
b. toevoeging rente aan reserves 
c. afronding 

 
2.054 N 
2.981 N 

 5 N 

 
14.936 V 
2.949 N 

 
3.736 V  
2.996 N 

 
III. Rekeningsresultaat na resultaatbestemming via reserves 
 

5.777 V 0 V 9.302 V 

IV.  Overige resultaatbestemming:     
a. reservering overlopende uitgaven en inkomsten                                                                                                                           

 
4.153 N 

  
5.847 N 

Netto-resultaat  1.624 V 0 V 3.455 V 
    

 
In de najaarsrapportage 2007 is een voordelig rekeningresultaat 2007 geprognosticeerd van € 366.000.  
Dit bedrag is toen gestald en zit derhalve verdisconteerd in het voordelig nettoresultaat van € 3.455.000. 
 
 

2.4 Toelichting  

 
I. Brutoresultaat 2007    
 
Het brutoresultaat is een saldo van de programma’s 1 tot en met 15. In de 
programmarekening wordt per programma een analyse gegeven van de 
diverse verschillen. Veel van deze verschillen worden geëgaliseerd via een 
mutatie in een daarvoor geoormerkte reserve. Hierna resteert na aftrek van 
de over te hevelen budgetten het nettoresultaat. De analyse van deze 
resultaten  wordt gegeven in paragraaf  2.4.5.   
 
 
II. Resultaatbestemming via reserves 
 
Reserves: 

Dit betreft het programma 16 resultaatbestemming. In de begroting 2007 
werd uitgegaan van een per saldo putting van € 14,9 miljoen. In de rekening 
2007 is echter een bedrag geput ad € 3,7 miljoen. Dit is een nadelig verschil 
van € 11,2 miljoen. Dit heeft met name te maken met het feit dat in de 
diverse programma’s met betrekking tot deze reserves ook lagere uitgaven 
zijn gedaan.  
Voor een toelichting op deze verschillen wordt verwezen naar programma 
16, bijlage 3 in het boekwerk jaarrekening 2007.   
 
Reserves BCOO 
Met ingang van de jaarrekening 2007 worden de cijfers met betrekking tot 
het BCOO in de gemeentelijke jaarrekening geconsolideerd.  
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Rente over reserves: 
Het bedrag met betrekking tot de toevoeging van rente aan reserves is in de 
rekening vergeleken met de begroting € 50.000 hoger. Dit kan worden 
verklaard vanwege het feit dat de werkelijke beginstand van de reserves 
waaraan rente wordt toegevoegd hoger was dan waarmee in de begroting 
rekening werd gehouden.    
 
III. Rekeningsresultaat na resultaatbestemming via reserves 
 
Dit betreft het rekeningsresultaat zoals deze in de balans voorkomt.   
 
IV. Over te hevelen budgetten 
 

Voor een overzicht van de in het jaar 2007 aangegeven over te hevelen 
budgetten wordt verwezen naar bijlage 1 van het jaarverslag. 

V. Analyse bruto/netto rekeningsuitkomst 2007 
 
Het verschil tussen het brutoresultaat in de begroting en de rekening 2007 
bedraagt € 20,5 miljoen voordelig. Het nettoresultaat 2007 na mutaties in 
reserves en overheveling van diverse budgetten is echter maar € 3,4 
miljoen voordelig. Deze verschillen worden in onderstaand overzicht op 
hoofdlijnen als volgt worden geanalyseerd. Voor een gedetailleerdere 
toelichting per programma wordt verwezen naar de diverse programma’s 
zoals opgenomen in hoofdstuk 3. 
Een nadere toelichting op het verschil bij punt 26 diverse budgetten 
eenheid Bedrijfsvoering kan worden gevonden in de paragraaf 
Bedrijfsvoering.  
Voor de diverse overgehevelde budgetten (punt 27), wordt verwezen naar 
bijlage 1 van het boekwerk jaarverslag 2007 en de productenrekening 
2007. Idem met betrekking tot punt 28 diverse stortingen/puttingen 
reserves naar het overzicht jaarrekening bijlage 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse verschillen tussen  
begroting 2007 en rekening 2007 
(bedragen x € 1.000,-) 

Prog. Bruto 
resultaat 

Mutaties in 
reserves 

en budgetover-
hevelingen 

Netto 
resultaat 

1. Apparaatslasten Belasting en 
verzekeringen 

1b 553 V  553 V 

2. Kosten Burgerzaken 1b 435 V  435 V 
3. Kosten Brandweer 2 179 N  179 N 
4. Meerwerk bruggen 3 106 N  106 N 
5. Openbaar Groen 3 392 V  392 V 
6. BTW openbare ruimte 3 274 N  274 N 
7. Riolen 5 292 N 292 V  
8. Betaald Parkeren 4 130 V 130 N  
9. Afval 5 720 V 720 N  
10.  Apparaatlasten Milieu 5 157 N  157 N 
11. Herstructurering 7 1.044 V 1.044 N  
12. Vastgoed ontwikkeling en economie 8 1.211 V 1.020 N 191 V 
13. Kinderopvang 9 110 N  110 N 
14. Armoedebestrijding 9 160 N 76 V 84 N 
15. WMO 10 944 V 944 N  
16. WVG 10 404 V  404 V 
17. Integraal huisvestingsplan onderwijs 11 100 V 100 N  
18. St. Stad 12 100 V  100 V 
19. Lasten Musea 13 134 N 18 V 116 N 
20. Gestald resultaat najaarsrapportage 
2007 

15 366 V  366 V 

21. BCF in werkdeel WWB 15 905 V 905 N 
 

 

22. Algemene Uitkering 15 766 V 205 N 561 V 
23. Dividend Essent 15 776 V  776 V 
24. Renteresultaat 15/16 3.200 V 3.200 N  
25. Diverse budgetten Eenheid 
bedrijfsvoering 

15 456 V        456 V 

26. Overgehevelde budgetten divers
en 

5.847 V  
5.847 N 

 

 

27. Diverse storting/putting reserves divers
en 

3.400 V 3.400  N  

28. Diverse kleine afwijkingen divers
en 

247 V   247 V 

Saldo  20.584 V 17.129 N 3.455V 
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2.5 Structurele doorwerkingen  

De in paragraaf 2.4 gesignaleerde voor- en nadelen bij de rekening 2007 
zijn grotendeels eenmalig van aard. Met betrekking tot structurele 
voordelen en nadelen kan worden gemeld dat deze voor een deel al zijn 
meegenomen in de begroting 2008. De structurele doorwerking van de 
volgende items zal worden betrokken bij het opstellen van de 
Voorjaarsnota 2008. 
• Voordelen Algemene Uitkering; 
• Voor- en nadelen kosten eenheid Bedrijfsvoering; 
• Apparaatslasten Milieu.  

De apparaatslasten milieu passen structureel niet binnen de 
begroting. 

• Afval. 
Gezien de resultaten in 2006 en 2007 is bij afvalverwerking 
inmiddels sprake van structurele overschotten. B&W zal 
daarom conform het financieel kader dat in 2006 is 
afgesproken bij de begroting 2009 voorstellen doen om de 
tarieven te verlagen rekening houdend met de investeringen 
die de komende jaren nog wel gedaan moeten worden. 

2.6 Renteresultaat   

Het renteresultaat voor 2007, oftewel het verschil tussen de doorbelaste 
rente aan activa en de werkelijke rentekosten, bedraagt ruim € 3,2 miljoen 
voordelig. Bij de primitieve begroting was rekening gehouden met een 
batig renteresultaat van € 3,4 miljoen. In de najaarsrapportage was de 

raming neerwaarts bijgesteld tot € 2,9 miljoen als gevolg van een stijgende 
geld- en kapitaalmarktrente. Omdat er echter enige tijd sprake is geweest 
van overliquiditeit in het laatste kwartaal van 2007, heeft de stijgende 
geldmarktrente juist een gunstig effect gehad op ons renteresultaat.   
 
Belangrijke oorzaak voor dit gunstige renteresultaat is vooral het voordeel 
op de rente voor korte financieringsmiddelen (€ 0,4 miljoen). De rente op 
de lange financieringsmiddelen is toegenomen met € 0,2 miljoen. Dit komt 
omdat de gemeente een tweetal leningen in portefeuille heeft waarbij de 
rente afhankelijk is gesteld van de 3-maands Euribor en dit percentage in 
2007 is gesteden van 3% naar zo’n 4,5%. Een en ander is in de 
najaarsnota 2007 toegelicht.    
Het batig saldo van € 3,2 miljoen is ten gunste gebracht van de 
egalisatiereserve rente.  
 
 
Opstelling rentelasten (in € miljoen) Begroting 2007 Rekening 2007 Verschil 
Rentelasten    
 Rente korte financieringsmiddelen 0,00 -0,40 -0,40 
 Rente langlopende geldleningen 5,20 5,40 0,20 
 Rente eigen financieringsmiddelen 4,10 4,20 0,10 
 Rentebijdrage exploitatie 0,60 0,70 0,10 
 Overig  0,10 0,10 0,00 
 10,00 10,00 0,00 
Renteopbrengsten    
 Doorberekening aan vaste activa 13,40 13,20 -0,20 
 In verband met kapitaalbeslag  
 13,40 13,20 -0,20 
Renteresultaat 3,40 3,20 -0,20 
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Hoofdstuk 3  Programmaverantwoording  
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Programma  : 1 a Bestuur en Strategie 

 
 
Portefeuillehouder : A.P. Heidema 

     G. Hiemstra 

      I.R. Adema 

                            G.A.J. Berkelder 

                                         A. van de Berg 

Eenheid  : Strategische Ontwikkeling 

 
 

Korte omschrijving van het programma 
 
• Besturen van de gemeente door de gemeenteraad, de burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders conform de wettelijke plichten. 
• Uitoefenen van de volksvertegenwoordigende- kaderstellende- en controlerende taak van de gemeenteraad en de ondersteuning hiervoor door de 

Griffie. 
• Uitoefenen van de taken van het bestuur van de gemeente en de ondersteuning hiervoor van de gemeentesecretaris met zijn staf. 
• Uitzetten van de strategische koers van de gemeente Deventer op alle mogelijke gemeentelijke beleidsterreinen voor de langere termijn in 

voortdurend samenspel met bestuur, samenleving en organisatie (‘de kracht van stad en platteland’) door middel van ‘programmering en strategie’, 
‘kennis en verkenning’ en ‘regie gemeentebrede strategische programma’s. 

 
Wat wilden wij bereiken? 

 
Wat wilden we bereiken? 
 
Burgers ervaren het bestuur en de organisatie als van een ‘veranderende bestuursstad’:  transparant, aanspreekbaar, rechtvaardig en slagvaardig  met een 
op de behoeften afgestemde besluitvorming en met een op de toekomst gerichte strategische lange termijn koers die innovatief, duurzaam en sociaal is.   
Dit wordt bereikt door: 
 
Een democratische volksvertegenwoordiging die transparant, doelmatig en doeltreffend is. 
 
Het op transparante wijze uitoefenen van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur van de Gemeente Deventer. 
 



 58

Een betere relatie tussen burgers en bestuur en kwalitatief en kwantitatief snellere en effectievere besluitvorming met meer transparantie (politiek bestuurlijk- 
ambtelijk samenspel en verbindend leiderschap); 
Strategisch handelen, benutten van kansen en tegengaan van bedreigingen voor Deventer op de langere termijn (‘de kracht van stad en platteland’); 
Visionair, vernieuwend, creatief, grensverleggend,  verkennend en de grenzen van beleidsterreinen en programma’s overschrijdend strategisch beleid dat in 
open samenspel tussen bestuur, samenleving en organisatie tot stand komt en beter aansluit bij de behoeften in de samenleving (ontkokering en 
ontschotting); 
Waarneembare transformatie van een meer op bestuurders gericht ambtelijk apparaat (‘van binnen naar buiten werken’) naar een meer op burgers gericht 
ambtelijke apparaat (‘van buiten naar binnen werken’). (‘eerste overheid’); 
Synergie dankzij gerichte inzet van informatie, kennis, menskracht en middelen van gemeenten, investeerders en andere  strategische partners ten behoeve 
van scherpere prioriteiten en heldere doelen (strategisch partnerschap, kennis en onderzoeksfunctie, procesregie); 
Verlagen administratieve lasten, versnelling van voorbereidingsprocessen, verkorten van doorlooptijden (deregulering). 
 
Leefbaar wonen:  verkenning, visieontwikkeling en kaderstelling toekomstige stedelijke ontwikkeling van Deventer  
 
Sociaal leren en werken:  verkenning, visieontwikkeling en kaderstelling grotere betrokkenheid van burgers bij de samenleving, beter benutten van 
arbeidspotentieel, kinderen en jongeren meer kansen bieden. 
 
Kennis en innovatie: verkenning, visieontwikkeling en kaderstelling adequaat arbeidsaanbod in de regio, versterken concurrentiepositie bedrijfsleven, goede 
uitstraling van Deventer. 
 
Procesregie van complexe strategische gemeentebrede programma’s: vanuit de volle breedte van de gemeentelijke taken strategisch regisseren van de inzet 
op (1) grotestedenbeleid (2) plattelandsbeleid (3) regionaal beleid Stedendriehoek (4) ICT in de samenleving (5) strategisch tijdenbeleid (6) charter en 
actieplan Rivierenwijk Prachtwijk 
 
Gehanteerde criteria voor toewijzing aan de producten “programmering en strategie” en/of  “regie gemeentebrede strategische programma’s”in programma 1 
zijn: 
• Groot politiek-bestuurlijk afbreukrisico 
• Grote impact op de samenleving 
• Complex en onontgonnen terrein 
• Nog geen visie of uitvoeringskader aanwezig 
• Behoefte aan centrale sturing ten behoeve van interne en/of externe samenhang 
• Multidisciplinair en programmaoverstijgend 
• Onverwacht probleem van strategisch belang 
• Ingrijpende wijziging van rijksbeleid 
• Langer dan 1 jaar 
 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 
Ten behoeve van griffie en gemeenteraad: 
• Reglementen van Orde voor de gemeenteraad en de raadscommissies. 
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• Communicatieplan van de Raad. 
• Verordening rekenkamerfunctie. 
• Programmabegroting. 
Ten behoeve van College van B&W: 
• Collegeprogramma 2005-2010. 
• Reglement van Orde voor het College van Burgemeester en Wethouders. 
• Productenraming. 
Ten behoeve van strategische ontwikkelingen: 
• Economisch Businessplan (2002). 
• Convenant met woningbouwcorporaties (2002). 
• Stadvisie Deventer, naar een nieuw evenwicht (2004). 
• Structuurplan Deventer 2025, synergie van stad en platteland 2004). 
• Sociale Structuurvisie, de sociale kracht van Deventer (2004). 
• Regionale Structuurvisie (juni 2007). 
• Visiedocument ‘Denken, Durven, Doen’ in Uitvoering’ (2006). 
• Convenant vermindering en vereenvoudiging regelgeving (2006/2007). 
• Voorstellen commissie werkwijze met betrekking tot de agendavoering van de Raad. 
• Eerste lange termijn agenda van de Raad d.d. 6 juni 2007. 
• Deventer Noord-Oost Richtingendocument (juni 2007). 
• Bestuursakkoorden en beleidsprogramma’s kabinet, provincie(s), VNG en de op basis hiervan gemaakte verkenningen en strategische afspraken (onder 

andere Verkenning coalitieakkoord voor Deventer (maart 2007). 
• (Regio) visies, verkenningen, convenanten en moties (o.a. structuurvisie, economische visie, A1, EFRO, dienstverlening ondernemers, Masterplan hoger 

onderwijs, Academia Vitae, Binnenstad, Deventer Noord-Oost, Voorstad Oost) 
 
Ten behoeve van gemeentebrede strategische programma’s: 
• Grote stedenbeleid: Convenant GSB III (2005), Charter Rivierenwijk, Prachtwijk (oktober 2007). 
• Plattelandsbeleid: Actieplan Platteland 2007-2008 (juli 2007), Structuurplan Deventer 2025 (april 2004), Structuurvisie Bathmen (2006), 

Ontwikkelingskaders wonen en werken in het buitengebied (2006), Reconstructieplan Salland (2006), Gebiedsprogramma Salland 2007-2013 (2006). 
• Regionaal beleid Stedendriehoek:  Regionale structuurvisie Stedendriehoek 2030 (juni 2007),  Nota sociale perspectieven stedendriehoek (2005), 

Manifest grondbeleid (2005), Regionaal Uitvoeringsprogramma Stedendriehoek (2006), strategische agenda met regio/stedelijk netwerk; Regiocontract), 
PKB Ruimte voor de Rivier, Uitvoering diverse rijksnota’s (Nota Ruimte, Nota Mobiliteit, Pieken in de Delta). 

• ICT in de samenleving: Collegeprogramma 2005-2010, Raadsbesluit juni 2005 inzake programma DICTIS, ICT in de samenleving (raadsbesluit juli 2005), 
Besluitvorming inzake instelling Reserve ICT in de samenleving (juli 2007), Nota ‘Breedband in Deventer’. (maart 2004, april 2005). 

• Strategisch tijdenbeleid: Convenant tijdenbeleid (juni 2007). 
• Plan van aanpak Binnenstad 2015: Ruggengraat voor de binnenstad (1998), Visie Binnenstad Zuid (2004), Masterplan IJsselfront (2005), Pleinenvisie 

(2006), Cultuurnota (2007), Nota hoofdwegenstructuur (2006), Nota parkeerbeleid (2007), Masterplan Lamme van Dieseplein, Masterplan Broederenplein,  
Masterplan Bagijnenplein, Convenant Ruimte voor Rivier (2007). 

• Charter en actieplan Rivierenwijk Prachtwijk (oktober 2007). 
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Actuele beleidscontext 
 
Samen Werken, Samen Leven in Deventer 
 
Regeerakkoord, provinciaal akkoord en VNG akkoord zetten in op een duurzame toekomstagenda, waartoe gestuurd wordt op basis van vertrouwen. De rol 
van gemeenten als eerste aanspreekpunt van de overheid voor burgers wordt erkend en er zijn hoge verwachtingen van de uitvoering van de voornemens op 
gemeentelijk niveau. Veel van de taken en bevoegdheden van het Rijk zullen in de komende jaren worden gedecentraliseerd naar de gemeente. Hiertoe 
wordt uitgegaan van ruimte voor differentiatie en lokaal maatwerk waartoe de Gemeentewet zal moeten worden aangepast. Als eerste stap is hiertoe in de 
afgelopen maanden een bestuursakkoord opgesteld. Verwachting is dat de voorziene aanpak –in navolging van WWB en WMO- de gemeente op de 
middellange en lange termijn meer beleidsvrijheid zal bieden, maar mogelijk ook de nodige hoofdbrekens ten aanzien van financieel kader zal geven. Daarom 
moet rekening worden gehouden met een mogelijke behoefte aan tussentijdse actualisering van de strategische beleid- en investeringsdoelen die op basis 
van het Collegeprogramma Deventer 2005 - 2010 zijn opgesteld. 
 
De Nederlandse samenleving beweegt zich in de komende jaren in de richting van: 

• Een actieve internationale en Europese rol, zodat Nederland een relevante constructieve partner blijft in de wereld en in Europa; 
• Een innovatieve, concurrerende en ondernemende economie, om ook bij toenemende internationale concurrentie welvaart te waarborgen; 
• Een duurzame leefomgeving, om de wereld beter achter te laten dan we haar aantroffen; 
• Sociale samenhang omdat ieder mens telt en we iedereen nodig hebben; 
• Veiligheid, stabiliteit en respect, omdat die de basis zijn voor vertrouwen tussen mensen; 
• Een slagvaardige en verbindende overheid die een bondgenoot is voor burgers, en een dienstbare publieke sector. 

 
Nederland gaat zich in de komende jaren verder ontwikkelen als een kennis- en dienstensamenleving, waarin mensen steeds meer leven en werken in 
netwerken die snel kunnen wisselen. Daartoe zijn nieuwe arrangementen nodig die beantwoorden aan de dynamiek van deze en de komende tijd. Mensen 
mobiliseren, verbinden, ondersteunen en toerusten zijn kernbegrippen daarbij voor de overheid. Kerncompetenties die hierbij horen zijn: gemeenschapszin, 
verdraagzaamheid, ondernemingslust, creativiteit en doorzettingsvermogen. Kwaliteiten die wij in Deventer koesteren en waar we trots op zijn.  Daarom 
pakken we de handschoen op en zetten in 2008 in op het ontwikkelen van de strategische meerjarenvisie ‘Deventer innovatief, duurzaam, en sociaal: 
strategisch handelen vanuit eigen kracht”.  
 
Deventer gaat doorpakken op de veranderende rol van de overheid, waarin de gemeente meer verantwoordelijkheden krijgt om sociaal maatschappelijke 
problemen vanuit lokale invalshoeken te benaderen en samen met partners in de stad en op het platteland tot  oplossingen te komen.  Het rijk versterkt de 
gemeentelijke autonomie en regierol (eerste overheid), stimuleert  samenwerking tussen overheid en externe partners en creëert door decentralisatie, 
deregulering, ontschotting en budgetoverhevelingen hiervoor de randvoorwaarden. 
  
De mogelijkheid doet zich ook voor om een Deventer offensief te starten op sociaaleconomisch gebied. Er liggen duidelijke kansen op de gebieden energie, 
waterbeheer, techniek, ict, onderwijs en zorg. Met deze sectoren is te werken aan innovatie, werkgelegenheid en ‘Social return on investment’.  De gemeente 
krijgt meer ruimte om deze thema’s lokaal te verbinden en samen met partners te investeren in duurzame en veilige wijken met multifunctionele voorzieningen 
die het combineren van werk en  privé beter mogelijk maken en inwoners van Deventer kansen geven op ontplooiing dicht bij huis. 
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Wat deden we daarvoor in 2007? 

 
Prioriteiten 
 
Onderwerp Doelstelling Meetbare 

resultaten en 
jaartal 

Activiteiten in 2007 Meer-
kosten 

Relatie met 
product 

Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

 
Relatie burger 
en bestuur 

Verbeteren relatie tussen burger en 
bestuur 

Representatieve 
opkomst en actieve 
deelname aan 
politieke markt. Mate 
van bekendheid 
nieuwe werkwijze en 
personen. 

Verder ontwikkelen van de 
politieke markt. Realiseren 
interactief deel voor raad op 
gemeentelijke website. Na 
nulmeting in 2006 vindt er in 
2007 een effectmeting plaats 
naar opkomst, deelname 
politieke markt en mate van 
bekendheid nieuwe werkwijze 
en personen. Uitvoering geven 
aan het communicatieplan. 
Invulling geven aan 
wijkdebatten. 

Nee  Deelname aan PMD niet 
toegenomen, wel hoge 
opkomst bij 
onderwerpen die 
mensen raakten. 
Daarnaast is bekend 
raad c.a. iets 
toegenomen ten 
opzichte van 2006. Niet 
gemeten is of de 
realisatie burger bestuur 
is verbeterd. 

Er heeft 
effectmeting eind 
2007 
plaatsgevonden. 
Interactief deel op 
website niet 
gerealiseerd. 
Communicatieplan 
is uitgevoerd: onder 
andere 
wijkdebatten, 
scholierenproject; 
gast van de raad. 

Institutionele 
ontwikkeling 
eenheid 
Strategische 
Ontwikkeling 
(product 100) 

Opstarten SO eenheid gericht op het 
benutten van kansen en tegengaan van 
bedreigingen voor Deventer ten behoeve 
van een strategische lange termijn koers 
cq visie ontwikkeling op alle mogelijke 
gemeentelijke beleidsterreinen 
 
Ontwikkelen van een visionaire, 
vernieuwende, creatieve, 
grensverleggende, de grenzen van 
beleidsterreinen en programma’s 
overstijgende en verkennende 
werkcultuur van ‘denken, durven, doen’ 
gericht op voortdurend samenspel met 
bestuur, samenleving en organisatie. 
 
Opstarten en ontsluiten begroting en 
administratieve organisatie programma 
1a. 
 
Ontsluiten en analyseren databestand 
van strategische partners (Archie)  
 
Klantvriendelijke ontvangst en gezonde 
in inspirerende werkomgeving. 

1e t/m 4e kwartaal 
2007  
 
 
 
 
 
1e t/m 4e kwartaal 
2007 loopt door in 
2008 
 
 
 
 
 
 
1e t/m 4e kwartaal 
2007 loopt door in 
2008. 
 
Start 4e kwartaal 
2007; loopt door in 
2008. 
2e kwartaal 2007; 
loopt door in 2008. 

Ontwikkelen en toepassen SO 
jaarplanning, profiel  en 
interactieve werkwijzen. 
 
 
 
 
Ontwikkelen en uitvoeren 
cultuur- en opleidings-
programma SO ‘een 
veelkleurig palet’ 
(participatieve 
teamontwikkeling). 
 
 
 
Inrichten en inregelen 
begroting en administratieve 
organisatie programma 1a. 
 
Opstarten hardware  
databestand  
 
Opknappen  huisvesting 
Polstraat 6a. 
 

  Gerealiseerd. 
 
 
 
 
 
 
Loopt goed jaargang 
2007 gerealiseerd. 
 
 
 
 
 
 
 
Komt langzaam op 
gang. 
 
 
Loopt goed jaargang 
2007 gerealiseerd. 
 
Komt langzaam op 
gang. 

Gerealiseerd. 
 
 
 
 
 
 
Loopt goed 
jaargang 2007 
gerealiseerd. 
 
 
 
 
 
 
Komt langzaam op 
gang4. 
 
 
Loopt goed. 
Jaargang 2007 
gerealiseerd. 
Komt langzaam op 
gang5. 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare 
resultaten en 
jaartal 

Activiteiten in 2007 Meer-
kosten 

Relatie met 
product 

Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

 Initiëren en ontwikkelen strategische 
lange termijn beleidsagenda van 
Deventer. 

 
 

     

Strategische 
Agenda 
(ingeplande 
opdrachten) 

Strategische discussies B&W. Zes maal per jaar 
Twee maal retraite 
Regulier  in 2008. 

Voorbereiden en faciliteren 
discussies. 

 Alle 
programma’s. 

Loopt goed. Jaargang 
2007 gerealiseerd. 

Loopt goed. 
Jaargang 2007 
gerealiseerd. 

 Ontwikkelen en faciliteren lange termijn 
agenda Raad. 

1t/m 4e kwartaal 
2007 

Actualiseren eenmaal per jaar  Alle 
programma’s. 

Loopt goed. Jaargang 
2007 gerealiseerd. 

loopt goed 
Jaargang 2007 
gerealiseerd. 

 Analyse beleid nieuw kabinet, 
provinciaal bestuur, Europa naar kansen 
en bedreigingen voor Deventer ten 
behoeve van herijken/actualiseren 
strategische investering- en 
beleidsdoelen: 

1et/m 4e kwartaal  
2007. 
Regulier in 2008. 

Uitvoeren verkenningen B&W 
debat (ten behoeve van 
programma 1A 2008) Raad 
debat Begroting (ten behoeve 
van programma 1A 2008). 

 Alle 
programma’s. 

Loopt goed. Jaargang 
2007 gerealiseerd. 
 

Loopt goed. 
Jaargang 2007 
gerealiseerd. 
 

 Ontwikkelen en onderhouden 
strategische agenda voor Deventer in 
samenwerking met partners. 

Start 4e kwartaal 
2007 loopt door in 
2008  
 

Ontwikkelen concepten 
thematische kennisatelier, 
klantenpanel en regio 
mentality ten behoeve van 
strategische meerjarenvisie 
city marketing. 

 Alle 
programma’s. 

Komt langzaam op 
gang; belangrijke 
doelstelling in 2008. 

Komt langzaam op 
gang. Belangrijke 
activiteit in 2008. 

Strategische 
Agenda – 
tussentijdse 
opdrachten 

Faciliteren bestuurlijk – ambtelijk 
samenspel. 
 
 

2e kwartaal 2007 
4e kwartaal 2007 

Ontwikkelen en faciliteren 
inwerkdossier en programma  
nieuwe burgemeester Inwerk-
dossier en  programma  
nieuwe wethouder. 

  Gerealiseerd 
in juni en december 
2007. 
 

Gerealiseerd 
in juni en december 
2007. 
 
 

 Ontwikkelen strategische visies en 
uitvoeringskader en organiseren 
kennisateliers terzake (ingeplande 
opdrachten; doorlopend 2008) 

      

Strategische 
Visieontwikkel
ing Langere 
Termijn  
(product 100). 
 

Opstellen realisatie centrumplan 
Bathmen. 

1e kwartaal 2007. 
 

Opstellen centrumplan.  Programma 3, 
11,14 

Gerealiseerd  
In maart 2007. 

B&W13/02/2007 
PMD 28/02/2007 
Raad 21/03/2007 
Uitvoering 
overgedragen aan 
eenheid R&S. 

 Opstellen visie en uitvoeringskader 
deregulering. 

1e t/m 4e kwartaal 
2007 ; loopt door in 
2008. 

Opstellen startnotitie en 
projectplan. 

 Alle 
programma’s. 

Loopt goed 
Jaargang 2007 
Gerealiseerd. 
 

Jaargang 2007 
gerealiseerd 
B&W okt. 2007 
PMD okt. 2007. 

 Opstellen multidisciplinaire visie 
Deventer Noord-Oost. 

1e t/m 4e kwartaal 
2007; loopt door in 
2008. 

Opstellen richtingendocument 
en projectplan. 

 Programma 
4,6,7,8. 

Loopt goed 
Jaargang 2007 
Gerealiseerd. 
 

B&W retraite  
06/03/07 
B&W 12/06/2007 
PMD 04/07/2007 
B&W 18/12/2007 
PMD 16/01/2008. 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare 
resultaten en 
jaartal 

Activiteiten in 2007 Meer-
kosten 

Relatie met 
product 

Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

 Ontwikkelen strategische visie en 
uitvoeringskaders en organiseren 
kennisateliers terzake (tussentijdse 
opdrachten 2007; doorlopend in 2008). 

      

Strategische 
Visieontwikkel
ing 
Langere 
Termijn 
(product 100) 
 

Opstellen regionale structuurvisie niet 
bundelingsgebied 

Start 3e kwartaal 
2007; loopt door in 
2008 

Regie opstellen visie.  Programma 6. Loopt goed 
Jaargang 2007 
gerealiseerd. 

B&W 26/09/07. 
PMD 10/10/07. 

 Opstellen regionale economische visie 
 

Start 3e kwartaal 
2007; loopt door in 
2008. 

Regie opstellen visie.  Programma 8. Loopt goed 
Jaargang 2007 
gerealiseerd. 

B&W ntb 2008. 
PMD ntb 2008. 

 Opstellen Charter en Plan van Aanpak  
Rivierenwijk Prachtwijk  

1 t/m 4e kwartaal 
2007; SO 
beleidsregie 2008. 

Regie opstellen Charter en 
Plan van Aanpak. 
 

 Programma 
4,6,7,8,10,11,1
2. 

Gerealiseerd 
in december 2007. 

B&W feb/nov/dec 
2007. 
PMD nov 07/jan 08. 

 Opstellen multidisciplinaire visie 
Voorstad Oost 

Start 4e kwartaal 
2007; loopt door in 
2008. 

Opstellen startnotitie en 
procesplan voor de lange en 
korte termijn. Uitvoeren 
verkenning. Opstellen 
knelpunten-analyse en 
richtingen-document.  

 Programma 
6,7. 

Loopt goed, jaargang 
2007 gerealiseerd. 

B&W 16/10/2007 
Raad ter 
kennisgeving  
PMD ntb. 

 Opstellen discussiestuk  
maatschappelijk vastgoed 

Start 3e kwartaal 
2007 interbellum 4e 
kwartaal 2007; loopt 
door in 2008 

Opstellen discussiestuk. 
 

 Programma 
8,11,12,13,14. 

Komt langzaam op 
gang. 

B&W ntb 2008. 
PMD ntb 2008. 

 Opstellen nota Grondbeleid 
 

Start 4e kwartaal 
2007; loopt door in 
2008 
 

Regie opstellen nota.  Programma 6,8 Komt langzaam op gang  B&W 18/12/2007 
Raad ter 
kennisgeving. 

 Opstellen kader subsidieverwerving (ref. 
doelmatigheidsonderzoek) 
 
 

3e en 4e kwartaal 
2007; toepassing in 
2008. 

Opstellen kader.  Alle 
programma’s 

Gerealiseerd  
in december 2007 
 

B&W 09/10/2007 
en 18/12/2007 
Raad ter 
kennisgeving 

 Opstellen visie en regie uitvoering 
convenant  tijdenbeleid.  

Start 3e kwartaal 
2007; loopt door in 
2008. 

Regie opstellen visie    Loopt goed 
Jaargang 2007 
gerealiseerd 

B&W ntb 2008 
PMD ntb 2008 

 Vertalen strategische agenda naar  
stedelijke programmering, lobby en 
subsidieverwerving. 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare 

resultaten en 
jaartal 

Activiteiten in 2007 Meer-
kosten 

Relatie met 
product 

Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

Regie stedelijke 
program-mering, 
lobby en 
subsidieverwer-
ving (product 
100). 

Opstellen vastgoed-rapportage en 
projectenrapportage 2007. 

1e en 2e  kwartaal 
2007. 

Regie opstellen rapportages.  Programma 6, 
7 en 8. 

Gerealiseerd 
in juni 2007. 
 

B&W apr/mei 2007 
PMD juni 2007. 
 

 Opstellen op investeringsagenda 
geënte agenda voor lobby en 
subsidieverwerving: boegbeelden 
provincie Overijssel. 

1e  t/m 4e kwartaal 
2007 

Regie opstellen agenda voor 
lobby en subsidieverwerving 

 Alle 
programma’s. 

Loopt goed 
Jaargang 2007 
gerealiseerd. 
 

B&W 16/06/07 
18/09/07 
14/12/07. 

 Efro Meerjarenplanning. 1e t/m 3e kwartaal 
2007 
 

Regie opstellen 
meerjarenplanning. 

 Programma 8. Gerealiseerd 
in oktober 2007. 
 

B&W juni 2007 
B&W sept 2007. 
 

 Overloop oude organisatie 2006.       
Diversen 
(product 100) 

Opstellen convenant 
V&W/Rijkswaterstaat (Nevengeul). 

1e kwartaal 2007 
februari 2007 
gereed. 

Regie opstellen convenant.  Programma 8. Gerealiseerd 
in januari 2007. 

Uitvoering 
overgedragen aan 
eenheid R&S 
(12/02/2007) 

 Medeopstellen uitvoeringsplan 
parkeren 

1e t/m 4e kwartaal 
2007 

Beleidsondersteuning 
Strategisch advisering  

Advisering 
door SO € 
91.000 
Deze 
kosten zijn 
niet ten 
laste van 
programma 
4 gebracht. 

Programma 4. Gerealiseerd 
in december 2007. 
 

B&W 23/10/2007 
PMD 21/11/07 
Raad 04/12/07 
Uitvoering  
overgedragen aan 
eenheid R&S 
(18/12/2007). 

Statistiek 
(product 102) 

Realisatie jaarprogramma 
statistiek. 

1e t/m 4e kwartaal 
2007 

Uitvoering  ca. 10 statistische 
onderzoeken jaarprogramma 
ten behoeve van de diverse 
beleidsprogramma’s  (onder 
meer bevolking, verkeer, 
onderwijs, volksgezondheid). 

  Gerealiseerd - 
programma geheel 
uitgevoerd. 

Onderzoeken 
gedurende het jaar 
uitgevoerd. 

 Opstellen statistische 
documentatie. 

In 2e en 4e 
kwartaal 

Samenstellen statistisch 
zakboek en jaarboek Deventer 
inclusief stratenlijsten 

  Gerealiseerd. Gerealiseerd. 

 Uitvoeren aanvullende statistische 
onderzoeken. 

1e t/m 4e kwartaal 
2007 

Uitvoering 16 aanvullende 
statistische onderzoeken ten 
behoeve van de diverse 
beleidsprogramma’s  (onder 
meer bevolkingsprognoses, 
arbeidsmonitor, Deventer A-
4tje, onderwijsprognose). 

  Gerealiseerd. Gerealiseerd. 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare 

resultaten en 
jaartal 

Activiteiten in 2007 Meer-
kosten 

Relatie met 
product 

Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

Producten 
onderzoek en 
verkenning 
 

Uitvoeren jaarprogramma 
onderzoek en verkenning 

1e t/m 4e kwartaal 
2007 

Uitvoering 42 onderzoeken en 
verkenningen jaarprogramma 
ten behoeve van de diverse 
beleidsprogramma’s  (onder 
meer analyse arbeidsmarkt, 
veelplegers, GSB, mobiliteit, 
armoede, parkeren, 
integratie).  

  Gerealiseerd. Gerealiseerd. 

Onderzoekspro-
gramma 
gemeente 
Zutphen 
(product 102) 

Uitvoeren samenwerkings-
overeenkomst gemeente Zutphen 

1e t/m 4e kwartaal 
2007 

Uitvoering 48 
onderzoeksopdrachten voor 
derden. Het programma 
onderzoek en statistiek voor 
de gemeente Zutphen is 
binnen de kaders van de 
samenwerkings-overeenkomst 
in het voorjaar van 2007 
geactualiseerd en conform 
gemaakte afspraken 
gerealiseerd. 

  Gerealiseerd. Gerealiseerd. 

Onderzoeksprogr
am-ma gemeente 
Olst-Wijhe 
(product 102) 

Uitvoeren samenwerkings-
overeenkomst gemeente Olst-
Wijhe 

1e t/m 4e kwartaal 
2007. 

Uitvoering 13 
onderzoeksopdrachten voor 
derden. Het programma 
onderzoek en statistiek voor 
de gemeente Olst-Wijhe 
binnen de kaders van de 
samenwerkings-overeenkomst 
gerealiseerd. 
 
 

  Gerealiseerd. Gerealiseerd. 

Onderzoeks-
opdrachten 
derden 
(product 102) 

Uitvoeren opdrachten voor derden 
(woningbouwcorporaties, 
gemeenten, stedendriehoek ca.) 

1e t/m 4e kwartaal 
2007. 

Uitvoering 19 
onderzoeksopdrachten voor 
derden (onder meer monitor 
publieke dienstverlening en 
monitor GSB). 
Werkzaamheden zijn conform 
gemaakte afspraken 
gerealiseerd. 

  Gerealiseerd. Gerealiseerd. 

Kennis en 
informatie 
(product 102) 

Het beter toegankelijk maken van 
verworven kennis en informatie 
 

4e kwartaal 2007. Toegankelijk maken van de 
kennis en informatie van 
landelijke en regionale 
kenniscentra, zoals het SCP, 
het RMO, het Kenniscentrum 
Grote Steden, KEI, NICIS, 
SQM, KISS en dergelijke 

  Komt langzaam op 
gang. 

De ontwikkelde 
plannen zullen in 
2008 hun feitelijke 
uitvoering krijgen. 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare 

resultaten en 
jaartal 

Activiteiten in 2007 Meer-
kosten 

Relatie met 
product 

Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

Regie Grote 
Stedenbeleid 
(product 104) 
 

Regie gemeentebrede realisatie 
doelstellingen convenant GSB III, 
jaargang 2007.  
 
 
 
 

1e t/m  4e kwartaal 
2007; loopt door in 
2008. 

Opstellen van de midterm 
review GSB 2007 
Opstellen GSB paragraaf 
begroting 2007 en 2008 en 
rekening 2006 en 2007 
GSB account G27, rijk en 
provincie 
Adviseren portefeuille-houders 
in bestuurlijk G27 en GSB 
overleg 
 
 

  Loopt goed 
Jaargang 2007 
Gerealiseerd. 
 

B&W oktober 2007 
Raad ter 
kennisgeving. 

Regie Plattelands-
beleid 
(product 104) 
 

Regie gemeentebrede realisatie 
doelstellingen Actieplan Platteland 
2007 en opstellen Actieplan 
platteland 2008 
 

1e en 2e kwartaal 
2007 gereed. 
 
 
3e en 4e kwartaal 
in uitvoering 
 
 

Regie start en/of tot uitvoering 
brengen projecten 
gemeentebreed Actieplan  
Platteland 2007  
Opstellen Actieplan platteland 
2008 
Regie subsidieverwerving ILG 
en POP. 

  Loopt goed 
Jaargang 2007 
Gerealiseerd. 
 

B&W 22/05/07; & 
04/07/07 
Raad ter 
kennisgeving. 
 
 

Regie ICT en 
Samenleving 
(product 104) 
 

Regie gemeentebrede realisatie 
doelstellingen programma ICT in 
de samenleving. 

1 t/m  4e kwartaal. Opstellen uitvoerings-
programma ICT in de 
samenleving  
Aansturing breedband 
buitengebied 
Begeleiding en aansturing 
project Schoolglas en culturele 
diensten 
Koppeling DevIX aan andere 
open breedbandnetwerken. 

  Loopt goed 
Jaargang 2007 
gerealiseerd. 

B&W juni/dec 2007 
Raad ter 
kennisgeving. 
 

 
4) SO is hiervoor afhankelijk van interne dienstverlening van derden. Het heeft tot september 2007 geduurd tot SO bij B&W en raadsbesluit zomernota daadwerkelijk de beschikking kreeg over een 
eigen begroting. Dientengevolge heeft het op gang komen van dienstverlening op het administratieve vlak wellicht langer geduurd dan de bedoeling was. 
5) SO is hiervoor afhankelijk van interne dienstverlening van derden. Besluit tot opknappen huisvesting is genomen in 2e kwartaal 2007 en zou plaatsvinden voor einde 4e kwartaal. Feitelijk is er na 
start van SO aan de Polstraat sinds begin 2007 aan het einde van het jaar nog niets gebeurd. 
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Bezuinigingen 
 
Onderwerp Doelstelling Resultaat en jaartal Activiteiten in 2007 Vastgesteld Relatie met product Realisering van de 

bezuiniging 
 
Taakstelling 2007 € 7.000 stelpost 

inkomsten. 
2007   350 Raad Gerealiseerd. 

 
Structurele taken 
 
Nr. Product Omschrijving Doel/prestatie Realisatie van structurele taken 
 
 Strategische 

partners, 
samenwerking, 
coalitievorming 
(product 100) 

Verwerven en/of verder 
uitbouwen strategische 
partnerschappen en/of coalities 
 

Van buiten naar binnen werken en netwerken met partners 
in de gemeente Deventer, de regio’s Steden-driehoek en 
Salland, VNG,  provincie(s), G27, GSB, Rijk, Europa en 
internationaal. 

Loopt goed. Jaargang 2007 gerealiseerd 

 Strategische 
partners, 
samenwerking, 
coalitievorming 
(product 100) 
 
 
 

Opstellen strategische politiek 
bestuurlijke adviezen voor 
B&W  cq portefeuillehouders 
terzake gericht op strategische 
gemeentelijke inzet in 
bestuurlijk overleg met het oog 
op bestuurlijke afspraken en 
uitvoering beleidsprogramma’s 
en subsidieregelingen kabinet, 
provincie(s), Europa e.a. via de 
daarvoor geijkte bestuurlijke 
overlegorganen (onder andere 
S3H, G27, GSB, VNG) 

In voortdurend samenspel met bestuur, samenleving en 
organisatie verkennen en uitzetten van de strategische 
koers van Deventer op alle mogelijke gemeentelijke 
beleidsterreinen voor de langere termijn. 

Loopt goed. Jaargang 2007 gerealiseerd. 

 Regie stedelijke 
programmering, 
lobby en 
subsidiever-
werving 
(product 100) 

Vertalen strategische agenda 
naar stedelijke programmering, 
investeringsagenda, lobby en 
subsidieverwerving 

Actualiseren jaarlijkse programmering wonen, werken en 
voorzieningen  (zie vastgoedrapportage). 

Loopt goed. Jaargang 2007 gerealiseerd. 
 

   Actualiseren en analyseren projectinformatie. Loopt goed. Jaargang 2007 gerealiseerd. 
 

 Algemeen 
(product 100) 
 

Regie en mede implementatie 
directieagenda 2007 – 2010 
 

Mede opstellen 
Redactie en presentatie 
Uitrol en  implementatie 

Loopt goed. Jaargang 2007 gerealiseerd. 
 

 Producten 
statistiek 
(product 102) 

Jaarprogramma Sociaal economische zaken. Jaarprogramma 2007 gerealiseerd. 

  Statistische producten Verkennen algemeen, informatieverstrekking, 
plattegronden, automatisering, internet, archivering. 

Jaarprogramma 2007 gerealiseerd. 
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Nr. Product Omschrijving Doel/prestatie Realisatie van structurele taken 
 VI.3 Regie 

regionaal beleid 
(Stedendriehoek) 
(product 104) 
 
 

Regie op de bestuurlijke en 
ambtelijke vertegenwoordiging 
in de Stedendriehoek alsmede 
verzorgen van de Deventer 
inbreng. 

Ambtelijke coördinatie van de portefeuille Ruimtelijke 
Ontwikkeling & Wonen 
interne coördinatie van de Deventer bijdrage aan alle 
portefeuilles van de Stedendriehoek 
inbreng vanuit Deventer aan Regionaal  
uitvoeringsprogramma, subsidieverwerving en lobby. 

Gerealiseerd. 

 Raads-
vergaderingen 
(product 350) 
 

Het nemen van politieke 
besluiten. 

Sturen, kaderstellen en controleren. Gerealiseerd, zie voor aantallen jaarverslag raad/griffie 2007. 

 Politieke markt 
(product 350) 
 

Het voorbereiden van politieke 
besluitvorming. 

Voorbereiden van politieke besluitvorming. Organiseren van 
ontmoetingen. Hoorzittingen e.d. 

Gerealiseerd. 

 Vergadering- en 
van het presidium 
(product 350) 

Voorbereiden van politieke 
besluitvorming 

Voorbereiden van politieke besluitvorming Gerealiseerd. 

 Rekenkamerfun-
ctie 
(product 350). 

Inhoud geven aan de 
controlerende taak van de 
gemeenteraad. 

Onderzoek naar het doeltreffend doelmatig en rechtmatig 
besteden van gemeentelijke middelen. 

Er zijn 4 onderzoeken gerealiseerd: bouwclaims; inkoop en 
aanbesteding; pre-audit nieuwbouw stadskantoor en bibliotheek; 
verbonden partijen ( met Apeldoorn en Zutphen). 

 B&W 
vergaderingen 
(product 355) 

Organiseren van de wekelijkse 
B&W vergaderingen. 

Organiseren van de wekelijkse B&W vergaderingen. Gerealiseerd 

 Ondersteuning en 
advisering van het 
college van B&W 
en de individuele 
portefeuillehouder 
(product 355). 

Verlenen van ondersteuning en 
advisering van het college van 
B&W en de individuele 
portefeuillehouder. 

Verlenen van ondersteuning en advisering van het college 
van B&W en de individuele portefeuillehouder 

Gerealiseerd. 

 Persconferenties 
(product 355) 

Organiseren van de wekelijkse 
persconferenties. 

Organiseren van de wekelijkse persconferenties. Gerealiseerd. 

 Bestuursinforma-
tie systeem ( BIS) 
(product 355) 

Actueel maken en houden van 
het bestuursinformatie systeem 
( BIS). 

Actueel maken en houden van het bestuursinformatie 
systeem (BIS). 

Gerealiseerd. 
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Wat heeft het gekost? 

 
 
Prioriteiten en bezuinigingen 
 
Kosten alle bedragen x 
€1.000 

Vervat in programma 
totaal 

2007 Toelichting 

 
100 Programmering en 
Strategie 

Ja € 913 De geplande startnotities en visies zijn opgeleverd. Een aantal 
werkzaamheden loopt door naar 2008 en een deel van de out of  
pocket kosten zijn niet aangewend. Hierdoor zijn de kosten € 
471.000 binnen de begroting gebleven. 

102 Kennis en 
Verkenning 

Ja € 851 Het jaarprogramma is gerealiseerd. Door extra werkzaamheden 
voor derden zijn de kosten € 118.000 hoger dan geraamd. Hier 
tegenover staan voor € 53.000 hogere inkomsten. Het verschil 
wordt gevormd doordat bij de ombouw van de begroting het 
budget voor apparaatskosten € 60.000 te laag is gebleken. 

104 Regie 
Gemeentebrede 
strategische 
programma’s 

Ja € 2.302 De kosten zijn conform begroting gerealiseerd. 

350 Raad Ja € 1.481 De kosten zijn € 52.000 binnen de begroting gebleven door met name 
niet aangewende kosten derden. 

355 B&W Ja € 3.641 Ten opzichte van de begroting zijn de kosten circa € 400.000 lager dan 
begroot. Dit vloeit voort uit ontstane verschillen bij de ombouw van de 
begroting. 

 
 

(bedragen x € 1.000) 
 

 2007 2007 2007 2007 
Exploitatie 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 6.779 9.255 8.736 -519 
Baten 231 1.324 1.338 14 
Saldo -6.548 -7.931 -7.398 533 
 

 2007 2007 2007 2007 
Resultaatbestemming 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Stortingen in reserves 0 700 451 -249 
Puttingen uit reserves 0 345 345 0 
Saldo 0 -355 -106 249 
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 2007 2007 2007 2007 
Voorzieningen 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Uitgaven 0 0 0 0 
Inkomsten 0 0 107 107 
Saldo 0 0 107 107 
 
 

Analyse van de verschillen in de exploitatie tussen begroting na wijziging 2007 en rekening 2007: 
 
Bedragen € 1.000 Lasten Baten Saldo 
    
Verschil tussen begroting en rekening -519 14 533 
 
 
Bedragen € 1.000 Lasten Baten Saldo 
    
Verschil tussen begroting en rekening -519 14 533 
 
Af/Bij:    
1.(de)compensatie van de dienst met betrekking tot de dienst aanwezige 
budgetten 

204 0 -204 

    
Subsaldo -315 14 329 
    
2.bedragen die moeten worden overgeheveld naar het volgende dienstjaar 7  -7 
  
    
Saldo -308 14 322 
 
Kolommen lasten/baten: lagere lasten/baten in rekening t.o.v. begroting = - 
Kolom saldo: -=nadelig saldo 
 
Hier wordt het saldo van de exploitatie toegelicht dus zonder de mutaties in de reserves. Op de oorspronkelijke begroting zijn een aantal wijzigingen 
toegepast. De inkomsten zijn met € 1.093.000 verhoogd. Dit heeft geheel te maken met te realiseren inkomsten op het onderdeel ICT in de samenleving. 
Hierin is onder meer de uitkering als gevolg van opheffing van de stichting breedband (€ 700.000) in opgenomen, maar ook diverse extra werkzaamheden op 
dit vlak waar tegenover subsidie-inkomsten staan (schoolglas, breedband buitengebied, secretariaat en directie stedenlink en breedned). Tegenover deze 
inkomsten staat een verhoging van de begroting aan de uitgavenkant met € 700.000 vanwege te maken kosten voor de genoemde activiteiten. 
 
In de bovenstaande opstelling is een decompensatie opgenomen van € 204.000 op het onderdeel B&W in verband met een correctie op de apparaatslasten. 
Na deze correctie kan het batige verschil ten opzichte van de begroting van programma 1a van € 322.000 verklaard worden uit de volgende drie redenen: 
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• Op het onderdeel B&W is een batig resultaat behaald van € 190.000. Dit wordt geheel verklaard door administratieve verschillen bij de ombouw van 
de begroting. 

• De uitvoering van de strategische visies levert een overschot ten opzichte van de begroting op van € 471.000. Dit kan verklaard worden door het pas 
in september 2007 bij B&W en Raadsbesluit zomernota daadwerkelijk beschikbaar komen van de budgetten. 

• Hier tegenover staan hogere kosten op het onderdeel gemeentebrede strategische programma’s van € 350.000. Dit wordt geheel (€ 345.000) 
veroorzaakt  door mutaties in de reserve breedband.  

 
Toelichting op het verschil in de exploitatie tussen begroting 2007 na wijziging en rekening 2007 na analyse: 

 
Omschrijving Bruto bedrag Storting in Reserves Putting uit Reserves Netto bedrag 
Over-/onderschrijding lasten     
Producten programmering en strategie, en 
gemeentebrede strategische programma’s en kennis en 
verkenning 

-69 -249  -318 

Raad -52   -52 
B&W -187   -187 
Totaal lasten overschrijding/onderschrijding -308 -249  -557 
     
 
Over-/onderschrijding baten -8   -8 
Producten programmering en strategie, en 
gemeentebrede strategische programma’s en kennis en 
verkenning. 

1   1 

B&W. -8   -8 
Totaal baten overschrijding/onderschrijding 15   -15 
 
Het voordeel ten opzichte van de begroting inclusief de resultaatbestemming (is toevoegingen aan de reserves) op programma 1a bedraagt € 572.000. 
 
Dit komt voor € 195.000 voor rekening van de kosten van B&W (inclusief ondersteunende diensten). Oorzaak hiervan is dat er als gevolg van de ombouw van 
de begroting in de nieuwe organisatie in het verleden minder overheadkosten werden toegerekend. Hierop was de begroting nog niet aangepast. 
 
Het voordeel op het onderdeel gemeenteraad is € 51.000. Omdat de vergoedingen een redelijk constante factor zijn ten opzichte van de begroting is het 
verschil ontstaan op het onderdeel kosten derden en dan als gevolg van het niet aanwenden van budgetten en besparingen op kantoorkosten. 
 
Op het onderdeel programmering en strategie, gemeentebrede strategische programma’s en kennis en verkenning is ten opzichte van de begroting een 
voordeel behaald van € 326.000. Dit voordelige verschil is voor € 203.000 veroorzaakt door lagere apparaatskosten, € 72.000 door lagere subsidiebetalingen, 
en € 32.000 aan hogere kosten van derden (met name voor ICT in de samenleving). Daarnaast zijn de inkomsten uit hoofde van onderzoeken voor het team 
Kennis en Verkenningen € 53.000 hoger dan geraamd. Voor het overige betreft dit een saldo van mutaties in de reserve ICT in de samenleving in combinatie 
met kosten en baten uit hoofde van diverse subsidieregelingen en bijdragen. 
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De lagere apparaatskosten betreffen de loon- en overheadkosten van de in 2007 niet of later vervulde vacatures als gevolg van de opstart van onderdelen 
van de nieuwe organisatie. In 2007 is voor  gemiddeld 1,8 fte gedurende het jaar ingevuld. Dit komt overeen met de genoemde apparaatskosten (salaris 
inclusief overhead). 
 
In totaal zijn de out of pocketkosten nadrukkelijk conform de begroting gebleken. De hogere kosten bij het onderdeel ICT in de samenleving hebben te maken 
met de overeenkomstige toerekening aan de reserve ICT in de samenleving en zijn per saldo neutraal. 
 
Het voordeel in subsidies en bijdragen betreft de restitutie van de bijdrage 2006 van de stedendriehoek. 
 
Ten aanzien van het onderdeel programmering en strategie valt in relatie met de inhoudelijke verantwoording in het voorgaande het volgende nog op te 
merken: 
Naast de al ingeplande taken komen tal van de in 2007 met startnotities voor de procesaanpak en verkenningen aangevangen (meerjaren) opdrachten in 
2008/2009 tot oplevering van visiedocumenten (zie begroting 2008). De benodigde kosten derden die voor dit laatste gemaakt moeten kunnen worden, zijn 
daarom voor een deel nog niet aangewend. Dat desondanks gestelde doelen zijn gerealiseerd heeft te maken met het feit dat de eerste helft van het jaar 
2007 in het teken heeft gestaan van het van institutioneel van de grond trekken van een nieuwe eenheid, nieuwe teams en een nieuw begrotingsprogramma 
bestuur en strategie. Het is gelukt jaarplanning, profiel en werkwijzen in te richten en de richtinggevende hoofdtaken vorm te geven in werkzaamheden die 
hebben geleid tot concrete producten. Tegelijkertijd is het uitvoerende orgaan op dit onderdeel (de eenheid strategische ontwikkeling) in het licht van haar 
kernopdracht in staat gebleken flexibiliteit als een van haar hoofdkenmerken waar te kunnen maken. Onder toepassing van de criteria die gelden voor 
strategische lange termijn visies, uitvoeringskaders en strategische gemeentebrede programma’s is het gelukt, naast de reeds ingeplande (soms meerjarige) 
taken voor 2007, ruimte te maken voor zeer verschillende tussentijdse (soms meerjarige) opdrachten voortvloeiend uit bestuurlijke of politieke actualiteit. 
Opdrachten uiteenlopend van een inwerkdossier voor de nieuwe burgemeester en een charter en plan van aanpak voor de rivierenwijk tot een kader 
subsidieverwerving en een strategische notitie boegbeelden voor lobby en subsidieverwerving. Ook is ruimte gevonden om de werkzaamheden verbonden 
aan het opstellen van de parkeernota die in 2006 was opgestart in het eerste half jaar 2007 af te ronden. Doordat onduidelijkheid bleek te bestaan over de 
budgettoewijzing bij programma 4 (bereikbaarheid), zijn de kosten van deze verleende diensten ten laste van dit programma gebleven. Tot slot heeft het 
cultuurprogramma ‘een veelkleurig palet’ voor participatieve teamontwikkeling zijn vruchten afgeworpen en gezorgd voor vereende krachten en een bijzonder 
laag ziekteverzuim in vergelijking met de gemeentebrede cijfers.  
 
 
 
Ten aanzien van kennis en verkenning valt het volgende nog op te merken: 
Dat de hogere opbrengst bij een gelijkblijvende formatie niet tot een batig resultaat ten opzichte van de begroting heeft geleid, heeft te maken met het feit dat 
achteraf is gebleken dat er aan dit organisatieonderdeel  meer overheadkosten zijn toegerekend dat in het verleden aan  “Onderzoek en statistiek”. Het gaat 
om circa € 60.000. Inmiddels is gebleken dat tot en met 2006 die overheadkosten er wel waren, maar op een andere wijze in het resultaat terecht zijn 
gekomen. Kortweg gezegd betekent dit dat bij de ontmanteling van de  oude organisatie deze budgetten beschikbaar zijn gekomen maar nog niet op de 
nieuwe plaats toegerekend.  
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Programma  : 1b Publieke dienstverlening  

 
 
Portefeuillehouder : A.P. Heidema 

     G. Hiemstra 

     A. van den Berg  

Eenheid  : Stadthuis  

 
 

Korte omschrijving van het programma 
 
Binnen het programma publieke dienstverlening bevinden zich de producten communicatie, burgerzaken, belasting en verzekeringen, juridische zaken en 
themaloket bouwen en wonen. Alle publieksbaliecontacten komen hierin voor (zgn. 1 op 1 dienstverlening ) dat wil zeggen van aanvragen van een paspoort 
tot en met informatie met betrekking tot een bouwvergunning, aanvraag van WMO voorziening. 
Uitgangspunt bij publieke dienstverlening is dat de gemeente haar producten klantvriendelijk aanbied, vereenvoudigt waar mogelijk en gebruik maakt van 
moderne communicatie technieken in zowel informerende als aanbiedende zin. 
 

Wat wilden wij bereiken? 
 
Wat wilden we bereiken? 
 
De burger ervaart het bestuur en de organisatie als transparant, aanspreekbaar, rechtvaardig en slagvaardig met een op de behoefte afgestemde 
dienstverlening, onder andere door: 
- Een betere relatie tussen burgers en bestuur. 
- Vergroting toegankelijkheid van de gemeente door:  

- Concentratie van loketten (Stadskantoor en Leeuwenbrug); 
- Realisatie van wijkwinkels en servicepunten in de dorpen; 
- Elektronische dienstverlening via internet. 

Rechtmatige, doeltreffende en doelmatige uitvoering van de bedrijfsvoering van de gemeente. 
 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 
Nota termijnafspraken bezwaarschriftenbehandeling (2004), nota tussenrapportage termijnen (april 2005). 
Besloten werd om de termijn voor de behandeling van bezwaarschriften via de Algemene bezwaarschriftencommissie vast te stellen op 14 weken. 
Juridisch kwaliteitsplan “Met Recht sterk in samenwerken!” (2005). 
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De juridische functie streeft naar een betere samenwerking op juridisch gebied. In dit plan wordt een stappenplan uitgewerkt om te komen tot een 
systematische aandacht voor juridische kwaliteit en voor het beheersbaar maken van de juridische risico’s. Ook worden in het plan zeven juridische 
kwaliteitsnormen concreet en helder geformuleerd.  
Nota update publieke dienstverlening (juni 2004), waarin tevens opgenomen het Rapport van (publieke) voorzieningen in onze dorpen (maart 2004.) 
Hierbij gaat het om de invulling van de dienstverlening in de dorpen (zoals de mogelijke invoering van servicepunten). 
Communicatiebeleidsplan (mei 2000). 
Het communicatiebeleidsplan heeft als motto: van voorlichting naar communicatie. Dit betekent dat we in alle stadia van beleidsvorming – van agendering en 
besluitvorming tot uitvoering en evaluatie – in een open dialoog staan met onze inwoners. Dit is anno 2007 nog steeds een belangrijk uitgangspunt in de 
communicatie. 
 
Actuele beleidscontext 
 
Voor het programma Publieke dienstverlening zijn o.a. de volgende context relevant: 
- Collegeprogramma/voorjaarsnota; 
- Organisatieontwikkeling 2005-2006; 
- Voorgenomen wetswijzigingen frequentie hertaxatie en afschaffing gebruikersdeel OZB; 
- Voorgenomen invoering WMO, incl. realisatie zorgloket; 
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Wat deden we daarvoor in 2007? 

 
Prioriteiten 
 
Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten en 

jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie 

met 
product 

Realisering van 
de doelstelling 

Realisering van de activiteiten 

 
Dienstverlening 
en communicatie 

Vraaggerichte en 
klantgerichte 
dienstverlening en 
informatieverstrek-
king. 

Werken aan / 
optimaliseren van loket 
Inwonerzaken, Bouwen en 
leefomgeving, Zorgloket,  
loket Werk/inkomen en 
Informatie en wegwijs; 
 
Realiseren wijkwinkels en 
servicepunten in de 
dorpen; 
 
Diverse werkzaamheden 
ten behoeve van 
uitvoering centrumplan 
Bathmen. 
 
Realiseren en 
onderhouden interactieve 
internetsite; 
 
Vragen, brieven,  
e-mails en telefoontjes 
tijdig en correct 
beantwoorden; 
 
Tijdig en juist informeren 
van diverse doelgroepen. 
 
Bewoners en andere 
belanghebbenden in een 
zo vroeg mogelijk stadium 
betrekken bij 
gemeentelijke 
planvorming. 
Voorbereiding nieuwe 
publieksruimte 
gemeentelijke 
loketfuncties in combinatie 
met openbare bibliotheek 
aan het Grote Kerkhof. 

Bezoekers geven voor de totale 
dienstverlening Burgerzaken dan 
wel voor de dienstverlening 
geïntegreerde loketten ten minste 
het cijfer 7,0 in 2007; 
 
Realisatie Wmo-loket in 
Keizerslanden. 
 
Verdere uitvoering centrumplan 
Bathmen, onderdeel Braakhekke; 
 
Voorbereiding uitvoering 
centrumplan Bathmen, onderdeel 
bibliotheek c.s.; 
 
In 2007 realisatie 4e servicepunt. 
Minimaal 75% van de inwoners in 
de betreffende kernen is bekend 
met het fenomeen servicepunt; 
minimaal 50% hiervan is tevreden 
over de omvang/kwaliteit van de 
geboden dienstverlening en 
infoverstrekking. 
Minimaal 75% van de inwoners 
van wijk 4 is bekend met het 
fenomeen wijkwinkel; minimaal 
50% hiervan is tevreden over de 
omvang/kwaliteit van de geboden 
dienstverlening en 
infoverstrekking. 
Een voldoende (minimaal 6,5) 
scoren in onderzoek naar 
leesbaarheid en herkenbaarheid 
gemeentepagina en website; 
Elk collegevoorstel beschikt over 
een ingevulde 
communicatieparagraaf; 
In elk communicatieplan is 
aandacht voor participatie. 

 305, 41, 
203, 306 

Een groot deel 
van de 
activiteiten zijn 
in 2007 
gerealiseerd.  
 
Hiermee is ook 
vooruitgang 
geboekt om de 
doelstelling  te 
realiseren om 
een meer vraag- 
en klantgerichte 
dienstverlening 
en 
informatieverstre
kking te 
bereiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met betrekking 
tot voorbereiding 
nieuwe 
publieksruimte 
aan Grote 
Kerkhof; deze 
ligt stil in 
afwachting van 
verdere 
besluitvorming. 

Totaal beoordeling van bezoekers 
die de publieksbalie bezochten 
(april 2007) was het cijfer 7,4.  
 
In 2007 is begonnen met het 
werken op afspraak inzake Wmo 
aanvragen in de wijkwinkel 
Keizerslanden 
 
 
Het 4e servicepunt is niet 
gerealiseerd. Wel zijn in januari 
2008 de verbouwingen afgerond in 
Colmschate waardoor dit als 
wijkwinkel verder vorm wordt 
gegeven. Daarnaast is het 
gemeentelijke informatiecentrum 
eind 2007 gehuisvest in de 
bibliotheek aan de Brink en wordt 
dit ook beschouwd als servicepunt. 
In de in maart 2008 aan te bieden 
nota aan B&W wordt dit nader 
aangegeven. 
 
Naar aanleiding van een onderzoek 
door het team Kennis en 
Verkenning bleek dat 59% van de 
inwoners van wijk 4 bekend waren 
met het fenomeen wijkwinkel ( 70% 
voor de inwoners van 
Keizerslanden). De mate van 
tevredenheid kon niet goed worden 
beoordeeld aangezien  uit aantallen 
respons hier geen betrouwbare 
gegevens uit konden worden 
gedestilleerd. 
 
Voor een groot deel is dit 
gerealiseerd. Concrete cijfers zijn 
niet voorhanden. 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten en 

jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie 

met 
product 

Realisering van 
de doelstelling 

Realisering van de activiteiten 

Kwaliteit van de 
organisatie 

Rechtmatige, 
doelmatige en 
doeltreffende 
uitvoering van 
gemeentelijke 
taken; vergroten 
juridisch 
bewustzijn. 

De acht juridische 
kwaliteitsnormen 
doorvertalen binnen de 
gemeentelijke organisatie. 
Advisering en 
ondersteuning op juridisch 
gebied continueren. 
Het juridisch 
(risico)bewustzijn van de 
organisatie vergroten. 
Bezwarenprocedure 
efficiënt uitvoeren, 
behandeltermijnen 
bewaken en rapporteren 
over voortgang en 
afdoening. 
INK-audits uitvoeren. 
GBA-audit / GBA 
zelfevaluatie. 
Halfjaarlijks toezicht 
Waarderingskamer op de 
uitvoering wet WOZ. 

INK-fase III bereiken in 2010. 
Goedkeurende 
accountantsverklaring. 
Het Juridisch kwaliteitsplan “Met 
Recht sterk in samenwerken !“ 
invoeren na aanpassing aan de 
nieuwe gemeentelijke organisatie; 
 
60% van alle bezwaarschriften is 
binnen maximaal 14 weken 
afgehandeld op een voldoende 
kwalitatief niveau; 
 
Goedkeuring waarderingskamer 
uitvoering wet WOZ. 
 
Afhandelen van alle WOZ / 
belasting bezwaarschriften binnen 
de wettelijke termijn van één jaar. 

 310 Niet alle 
activiteiten zijn 
voldoende 
gerealiseerd. De 
doelstelling, 
rechtmatige, 
doelmatige en 
doeltreffende 
uitvoering van 
gemeentelijke 
taken is hierdoor 
in 2007 nog 
onvoldoende 
gerealiseerd. 
 
De uitvoering 
van het proces 
afhandeling 
bezwaarschrifte
n is verder 
verbeterd. Er 
zijn 10% meer 
bezwaren 
afgehandeld 
binnen de 
termijn van 14 
weken. 
 
Met betrekking 
tot WOZ geen 
gegevens 
voorhanden 
 
De 
waarderingskam
er heeft 
goedkeuring 
gegeven. 

 
 
 
 
 
Invoering van het plan is nog 
onvoldoende gelukt 
 
70,9% van de bezwaarschriften 
binnen 14 weken afgehandeld. 
 
 
 
 
 
 
 
WOZ bezwaarschriften zijn 97% 
binnen de termijn gerealiseerd. 

 
Bezuinigingen 
 
Onderwerp Doelstelling Resultaat en jaartal Activiteiten in 2007 Vastgesteld Relatie met product Realisering van de 

bezuiniging 
 
Niet van toepassing       
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Structurele taken 
 
Nr. Product Omschrijving Doel/prestatie Realisatie van structurele taken 
 
304 Belastingen Heffen van gemeentelijke 

belastingen. 
Ontwikkelen van beleid inzake 
gemeentelijke belastingen. 
Uitvoering van de Wet waardering 
onroerende zaken. 
Opstellen van 
belastingverordeningen behandeling 
bezwaren en het voeren van 
procedures. 

Op tijd en op een juiste manier verzenden van de 
beschikkingen en aanslagen, en het tijdig verwerken van 
de bezwaarschriften van belastingplichtigen.  
Tijdige en adequate informatievoorziening aan de 
burgers. Verkleinen aantal bezwaarschriften.  
Verbeteren processtromen. 

97% van de bezwaarschriften zijn tijdig verwerkt conform planning 
 
Uitbreiding van de dienstverlening is gerealiseerd voor het bezwaar 
maken via internet en betalen via internet met een link naar diverse 
banken. 
 
 

305 Burgerzaken Het leveren van producten en 
diensten op het gebied van 
dienstverlening, burgerlijke stand, 
GBA, naturalisatie, optie, 
vreemdelingenloket en verkiezingen 
aan burgers en derden, waarbij 
continue wordt gewerkt aan het 
verder verbeteren van de kwaliteit. 

Burgers en instellingen, andere overheden en de 
gemeentelijke organisatie tijdig en tegen redelijke kosten 
voorzien van informatie, producten en diensten. 

Gerealiseerd. 

306 Communicatie Advisering van bestuur, 
management en beleidsambtenaren 
over interne, externe communicatie 
en stadspromotie. Verzorgen van 
vaste communicatiemiddelen tussen 
gemeenten en inwoners, bedrijven 
en bezoekers. 

Bevorderen van een optimale communicatie tussen 
bestuurders en ambtelijke organisatie enerzijds en 
bewoners, bedrijven en bezoekers Deventer anderzijds 

Gerealiseerd. 

306 Communicatie Vraag- en klantgericht inrichten van 
de informatie- en dienstverlening 
aan burgers, instellingen en 
bedrijfsleven. Versterken van de 
sociale kwaliteit met behulp van ICT. 

Bevorderen van de kwaliteit van de gemeentelijke 
dienstverlening en informatievoorziening aan de burger, 
zowel elektronisch als fysiek en het afstemmen van deze 
dienstverlening op de behoefte van de burger. 

In 2007 is het project Contact van start gegaan waarmee wordt 
beoogd dat de eenheid StadThuis wordt omgevormd tot een 
klantcontactcentrum. Het vereenvoudigen van processen 
waarmogelijk, naar voren halen van processen richting balies, 
aanbieden van producten via internet ( zgn. Mijn Loket) zijn 
middelen die hiertoe bijdragen. 
In Mijn Loket zijn in 2007 in totaal 13 producten opgenomen. 

310 Juridische 
zaken 

Juridische kwaliteitszorg. 
Juridische advisering. 
Rechtsbescherming. 

Structureel borgen van de juridische kwaliteit van 
gemeentelijke producten en diensten. 
Bijdragen aan juridisch risicomanagement. 
Juridische advisering en ondersteuning. 
Afhandelen bezwaarschriften en externe klachten. 
Coördineren interne klachtenregeling. 
Secretariële ondersteuning collegeleden. 

Zoals bij prioriteiten aangegeven is het juridische kwaliteitsplan in 
2007 nog onvoldoende ingevoerd. 
Gerealiseerd. 
Gerealiseerd. 
Gerealiseerd. 
Gerealiseerd. 
 

331 Lijkbezorging 
van gemeente-
wege 

Bezorging van lijken en het verhaal 
van de hieraan verbonden kosten. 
Deze taak vloeit voort uit de 
artikelen 21 en 22 van de Wet op de 
lijkbezorging. 

 Gerealiseerd. 
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Wat heeft het gekost? 

 
 
Prioriteiten en bezuinigingen 
 
Kosten alle bedragen x 
€1.000 

Vervat in programma 
totaal 

2007 Toelichting 

 
Niet van toepassing    

 
 

(bedragen x € 1.000) 
 

 2007 2007 2007 2007 
Exploitatie 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 9.715 11.254 9.928 -1.326 
Baten 2.642 3.058 3.218 160 
Saldo -7.073 -8.196 -6.709 1.487 
 

 2007 2007 2007 2007 
Resultaatbestemming 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Stortingen in reserves 0 81 81 -1 
Puttingen uit reserves 0 521 188 -333 
Saldo 0 440 107 -333 
 

 2007 2007 2007 2007 
Voorzieningen 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Uitgaven 0 0 9 9 
Inkomsten 0 0 0 0 
Saldo 0 0 -9 -9 
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Analyse van de verschillen in de exploitatie tussen begroting na wijziging 2007 en rekening 2007: 

 
Bedragen € 1.000 Lasten Baten Saldo 
    
Verschil tussen begroting en rekening -1.326 160 1.487 
 
Af/Bij:    
1.(de)compensatie van de dienst met betrekking tot de dienst aanwezige 
budgetten 

   

    
Subsaldo -1.326 160 1.486 
    
2.bedragen die moeten worden overgeheveld naar het volgende dienstjaar    
Product 304, belastingen, Budget WKPB 176  -176 
Product 310, kosten inhuur 9  -9 
Product 306, communicatie, Budget verbetering website 89  -89 
Product 306, project contact 69  -69 
    
Saldo -983 160 1.143 
 
Kolommen lasten/baten: lagere lasten/baten in rekening t.o.v. begroting = - 
Kolom saldo: -=nadelig saldo 
 

Toelichting op het verschil in de exploitatie tussen begroting 2007 na wijziging en rekening 2007 na analyse: 
 
De specificatie dient men als volgt weer te geven: 
 
Omschrijving Bruto 

bedrag 
Storting in 

Reserves 
Putting uit Reserves Netto bedrag 

     
Over-/onderschrijding lasten     
     
Product 41, bewoner en ondernemer 
Diverse kleine overschrijdingen. 

 
10 

  10 

Product 304 Belastingen      
De voordelen zijn met name ontstaan op de onderdelen apparaatslasten (-77), 
automatisering datacommunicatie (-108), externe adv. alg (-196), taxatie kosten (-135), 
negatieve stelpost ivm baatbelasing (70), overschrijding inhuur (71), diverse overige (-69). 

-444 
 

  -444 
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Omschrijving Bruto bedrag Storting in 

Reserves 
Putting uit Reserves Netto bedrag 

Product 305 Burgerzaken     
De voordelen op het product burgerzaken worden met name veroorzaakt door voordelen 
op de apparaatslasten (-119), het automatiseringsbudget (-73), naturalisatie (-65), 
inleenpersoneel (-55), apparaatslasten bijzondere ambtenaar van de burgerlijke stand  (op 
ander product verantwoord) (-31), verkiezingen (-30),  en diverse overige kleinere 
verschillen (-45). 

-418   -418 

Product 306 Communicatie     
Diverse kleine verschillen. -6   -6 
Product 310 Juridische zaken     
De voordelen bestaan voornamelijk uit een lagere doorbelasting (-93) vanuit 
bedrijfsvoering dan voorheen geraamd bij de voormalige sector burger en bestuur.  
Daarnaast is er een voordeel (-36) op proces- en gerechtskosten. Tot slot zijn er nog een 
aantal kleinere afwijkingen (-6). 

-135   -135 

Product 331 Lijkbezorging van gemeentewege     
Overschrijding van de lasten wordt veroorzaakt door een toename van het aantal 
lijkbezorgingen. Het aantal lijkbezorgingen kan per jaar verschillen. 

10   10 

Product 391 Bestuursondersteuning 0   0 
     
Totaal lasten overschrijding/onderschrijding -983   -983 
 
Over-/onderschrijding baten     
     
Product 41 Bewoner en ondernemer 
Diverse kleine onderschrijdingen 

 
-12 

   
-12 

Product 304 Belastingen  
Het voordelige resultaat op de baten van het product belastingen wordt veroorzaakt door 
meer inkomsten aanlevering WOZ aan afnemers (-32), opgelegde baatbelasting niet 
begroot (-77), lagere putting uit de reserve dan begroot (176) 

 
109 

  
-176 

 
-67 

Product 305 Burgerzaken 
Het voordeel wordt voornamelijk verklaard door hogere inkomsten leges. 

17   17 

Product 306 Communicatie 
Het voordeel betreffen extra inkomsten gemeente kalender. 

20  -158 -138 

Product 310 Juridische zaken 
Geen baten 

 
 

   

Product 331 Lijkbezorging 
Van een groot aantal lijkbezorgingen heeft men de kosten weer kunnen verhalen op 
derden. Hierdoor is de toename van de opbrengsten hoger dan de toename van de lasten. 

26   26 

Product 391 Bestuursondersteuning 
Geen baten 

    

Totaal baten overschrijding/onderschrijding 160  -334 -174 
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Programma  : 2 Openbare Orde en Veiligheid 

 
 
Portefeuillehouder : A.P. Heidema 

Eenheid  : Ruimte en Samenleving/ Brandweer 

 
 

Korte omschrijving van het programma 
 
Bijdragen aan ontwikkeling en uitvoering van het beleid op het gebied van openbare orde en veiligheid. 
Uitvoeren bijzondere wetten/regelgeving met betrekking tot openbare orde en publiek domein (APV, Drank- en horecawet, Wet BIBOB, Wet op de kansspelen 
en dergelijke). 
Verhoging van de (sociale) veiligheid en de beleving daarvan, door samen met partners binnen de veiligheidsketen preventieve- en repressieve activiteiten te 
organiseren en af te stemmen. De aanpak is primair dader- of objectgericht en moet bijdragen aan een daling van het aantal delicten op de geprioriteerde 
thema’s en een verbetering van het veiligheidsgevoel van burgers. 
Doorontwikkeling van stadstoezicht, mede via verbetering afstemming vergunningverlening, toezicht en handhaving. Verhoging en verbreding participatie 
bevolking en instellingen bij prioritering en uitvoering van het veiligheidsbeleid. 
Optimalisering (brand)preventie. Voorbereiding van rampenbestrijding. Adequate hulpverlening bij brand en andere calamiteiten. 
 

Wat wilden wij bereiken? 
 
Wat wilden we bereiken? 
 
Inzake de Openbare orde en veiligheid handelt de gemeente conform de wet- en regelgeving, heeft een goed juridisch instrumentarium om zijn 
beleidsdoelstellingen te realiseren, beheerst de juridische risico’s en beschikt over adequaat beleid op gebied van onder andere horeca, evenementen, 
coffeeshops, prostitutie, speelautomaten. 
Het beoogde maatschappelijke effect is: 

• een (objectieve) afname van de criminaliteit en overlast; 
• een toegenomen gevoel van veiligheid; 
• een hogere maatschappelijke waardering voor aansluiting activiteiten bij behoeften; 
• adequate hulpverlening bij brand en andere calamiteiten, waaronder rampenbestrijding. 

 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 
1. Algemeen 
1a GSB programma veiligheid 2005-2009  
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In het programma veiligheid zijn met het rijk op een drietal onderwerpen prestaties vastgesteld, welke in 2009 gerealiseerd moeten zijn. Het betreft 
stadstoezicht, veelplegers en huiselijk geweld. 
1b Meerjarennota veiligheid “ambities voor een veilige stad” 2005-2009 
In deze nota zijn de algemene uitgangspunten opgenomen op basis waarvan het veiligheidsbeleid van de gemeente vorm en inhoud gegeven wordt. In deze 
nota zijn ook de prioriteiten bepaald voor de komende 4 jaren. 
1c Uitvoeringsnota veiligheid 2005-2009 
Met betrekking tot de onderwerpen welke niet in GSB-programma zijn opgenomen maar wel behoren tot de gemeentelijke prioriteiten zijn indicatoren 
vastgesteld.  
1d Tussentijdse verantwoording voortgang veiligheidsbeleid (2006) 
In mei 2007 heeft (jaarlijkse) actualisatie van veiligheidsbeleid plaatsgevonden, inclusief beschrijving nieuwe activiteiten. 
2. Specifiek (niet limitatief) 
2a Nota Bibob (2005) 
2b Nota aanpak geweld (2006) 
2c Nota aanpak veelplegers (2004) 
2d Plan van aanpak huiselijk geweld 2006-2009 
2e Fietsproject (2006) 
2f Nota coffeeshopbeleid (1997) 
2g Plan van aanpak overlastgevende jeugd (2006) 
2h Nota cameratoezicht (2004) 
2i Preventie- activiteitenplan 2003-2007 
2j Nota “Integrale Handhaving” (2003) 
2k Beleidsdocument “Bestaande bouw” (pm) 
2l Nota Basis brandweer zorgnormen en realistisch oefenen (2004) 
2m       Nota Basis brandweer zorgnormen; organisatiemodel (2005). 
 
Actuele beleidscontext 
 
De binnen het gemeentelijk veiligheidsbeleid geprioriteerde thema's zoals KVO en veelplegers zijn via concrete activiteiten in diverse projecten samen met 
onze partners verder tot uitvoering gebracht. Veel nadruk heeft gelegen op de aanpak van het geweld rond uitgaan(horeca). Een start is gemaakt met de 
uitvoering van de kwaliteitsmeter veilig uitgaan. De criminaliteitscijfers in 2007 zijn ten opzichte van voorgaande jaren fors gedaald. 
In 2007 heeft naar aanleiding van rellen bij diverse voetbalwedstrijden een intensivering plaatsgevonden van de aanpak van voetbaloverlast. Dit heeft geleid 
tot een groot aantal afspraken met voetbalclub, politie en openbaar ministerie en welke zijn vastgelegd in de notitie Hooligans buitenspel. Uitvoering zal vanaf 
2008 plaatsvinden. Het prostitutiebeleid is geëvalueerd. De beleidsaanbevelingen die op basis van de evaluatie met betrekking tot openbare orde en 
veiligheid zijn gedaan, zijn ook reeds uitgevoerd (met besluitvorming door raad begin 2008).
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Wat deden we daarvoor in 2007? 

 
Prioriteiten 
 
Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

 
Beleid en uitvoering 
openbare orde en 
veiligheid 

Bijdragen aan 
ontwikkeling en 
uitvoering van het 
beleid op het gebied 
van de openbare orde 
en veiligheid conform 
de daartoe vastgestelde 
nota’s. 
Uitvoeren bijzondere 
wetten/ regelgeving met 
betrekking tot publieke 
domein (APV, Drank- 
en horecawet, Wet 
BIBOB, Wet op de 
Kansspelen en 
dergelijke). 

De aanpak van geweld 
op straat wordt via een 
plan van aanpak 
conform 
kwaliteitsmeter veilig 
uitgaan uitgevoerd. 
Besluitvorming over 
(de consequenties) van 
de invoering van de 
bestuurlijke boete. 
Het prostitutiebeleid is 
geëvalueerd en 
geactualiseerd. 
Nota aanpak 
radicalisering; 
Voorbereiding 
invoering 
omgevingsvergunning. 

Opstellen 
beleidsdocumenten 
zoals besluitvorming 
invoering bestuurlijke 
boete en evaluatie 
prostitutiebeleid. 
Overleg met interne en 
externe betrokken 
partijen; 
Behandelen 
vergunningaanvragen. 
Coördineren van 
procedures met 
betrekking tot horeca, 
evenementen, 
prostitutie en 
coffeeshops. 

Nee Juridische zaken 
(310) 

Doelstelling is te 
komen tot een veiliger 
Deventer, zowel 
objectief als 
subjectief, waarbij 
bewoners en 
maatschappelijk 
krachtenveld worden 
betrokken bij 
totstandkoming en 
uitvoering. 
Criminaliteit is in 
Deventer in 2007 
gedaald (zie ook 
onder bij de specifieke 
onderwerpen), 
subjectieve veiligheid 
is in 2007 niet 
gemeten 

Ontwikkelingen van 
het ingezette 
instrumentarium 
zijn in 
voortgangsrapporta
ge veiligheid 
vastgelegd. 
Processen 
Horecabeleid en 
prostitutiebeleid zijn 
afgerond of zijn in 
inspraak. Invoering 
Bestuurlijke boete 
is uitgesteld. 
Besluitvorming 
(vooralsnog) eind 
2008. 

Veilig winkelen en 
werken 

Invoering Keurmerk 
Veilig Ondernemen. 

Verkrijgen volledig 
keurmerk voor 
winkelcentra Bathmen 
en Boxbergerweg. 
Bereiken eerste ster 
voor 2 andere 
winkelcentra. 
Starten proces 
keurmerk voor 
2 winkelcentra via 
nulmeting. 
Verkrijging KVO in alle 
winkelcentra in 2009. 

Uitvoeren 
certificeringsproces in 
6 winkelcentra in 
samenwerking met de 
brancheorganisaties en 
ondernemersvereniging
en. 

Nee, uit regulier 
budget veiligheid 
€ 15.000. 

Economisch 
beleid (6) 

1e ster voor Bathmen, 
Boxbergerweg en Van 
Vlotenlaan is in april 
2007 behaald. Tevens 
eerste ster voor de 
Binnenstad 
gerealiseerd. 
In Diepenveen en 
Schalkhaar is 
nulmeting afgerond. 
We liggen op schema 
om eind 2009 voor 
alle winkelcentra KVO 
gerealiseerd te 
hebben. 
Verder voor alle 
bedrijventerreinen 
KVO gerealiseerd. 

KVO overleggen 
voor nieuwe 
gebieden – 
bijvoorbeeld 
Schalkhaar en 
Diepenveen – zijn 
opgestart in juni. 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van 
de doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

Veelplegers Vermindering 
criminaliteit door 
veelplegers. 

Voor iedere veelpleger 
ligt er plan van aanpak 
dat niet ouder is dan 6 
maanden en iedere 
veelpleger heeft een 
contract nazorg 
aangeboden gekregen. 
De geregistreerde 
criminaliteit van de 
meetgroep is in 2009 
met 20% afgenomen 
ten opzichte van 2005. 

Uitvoering 
zorgconvenant; 
Invullen case-
management door 
reclassering en 
gemeentelijk 
coördinatiepunt ten 
behoeve van nazorg. 
Doorontwikkelen 
monitorsysteem;  
Actualiseren registratie 
volwassen en jeugdige 
veelplegers. 

Ja, uit GSB. Voor 
veelplegers is € 
75.000 per jaar 
beschikbaar. 
Tevens € 10.000 uit 
budget integrale 
veiligheid. 

Maatschappelijke 
begeleiding (250) 

De criminaliteit 
begaan door de 
groep veelplegers 
die door de politie  
wordt 
geregistreerd is 
gedaald van 4,2 
antecedenten per 
veelpleger naar 
2,5 in 2007. 

Van veelplegers liggen 
steeds geactualiseerde 
plannen van aanpak. 
Binnen casusoverleg  
veelplegers wordt 
minimaal 20% van de 
veelplegers in een 
nazorgtraject begeleid. 

Bekendheid 
Stadstoezicht6 

 

Vergroten aantal 
mensen dat 
Stadstoezicht kent. 

In 2007 kent 65% van 
de Deventer bevolking 
de afdeling 
Stadstoezicht en dit 
cijfer is gestegen tot 75 
% in 2009. 

Continueren systeem 
van panneling door 
bewoners per wijk; 
Invulling tussen 10-15 
werkervaringsplaatsen 
(mits aangeleverd door 
SV); 
Schrijven 4 artikelen in 
‘Deventer Nu’ over 
Stadstoezicht. 

Nee Stads-toezicht 
(356), 
Wijkaanpak 
(256), Betaald 
parkeren (23) 

In 2007 blijkt uit 
onderzoek van 
team Kennis en 
Onderzoek dat  
49% van de 
Deventer 
bevolking Toezicht 
kent. Dat cijfer ligt 
weliswaar lager 
dan het doel, maar 
tevens blijkt dat de 
bevolking toezicht 
wel beter kent. 
Mogelijk dat de 
naamsverandering 
hierin een rol 
speelt. Voor 2008 
wordt een 
intensieve 
communicatie 
campagne gestart. 

In wijk 1 t/m 5 loopt het 
nieuwe systeem van 
panelling via de buurt 
veilig avonden. In de 
overige wijken is (nog) 
geen behoefte aan 
buurt veilig. 
 
Onder andere via de 
banenmarkt is intensief 
geworven voor nieuwe 
weppers. Dat leverde 
maar liefst 30 
kandidaten op, 
waarvan er uiteindelijk 
4 in 2007 benoemd 
zijn. Eind 2007 waren 
er 9 weppers in dienst 
en voor 1 kandidaat 
loopt de procedure 
nog.  
 
Er zijn diverse grotere 
artikelen verschenen 
over toezicht onder 
andere: invoering boa 
insigne, gevonden - en 
verloren voorwerpen, 
werkzaamheden 
Toezicht 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van 
de doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

Klachtbehandeling  
Stadstoezicht6 

 

Vergroten aantal 
klachten dat binnen 
3 dagen in behandeling 
wordt genomen. 

In 2007 wordt 75% van 
de klachten binnen 3 
dagen in behandeling 
genomen en dit cijfer is 
tot 80% gestegen in 
2009. 

Vaststellen en 
uitvoeren 
opleidingsplan; 
Planningssysteem 
verfijnen. 

Nee Stadstoezicht 
(356) 

De doelstelling is 
gerealiseerd. 

Ongeveer 80% van de 
meldingen is binnen 
drie werkdagen in 
behandeling genomen; 
er is nog geen 
onderzoek/ meting 
gedaan naar de 
tevredenheid van de 
afhandeling. 

Handhavend optreden Vergroten effectiviteit 
stadstoezicht. 

In 2007 worden 5% 
meer bonnen 
uitgeschreven dan in 
2006; in 2009 is dit 
aantal ten opzichte van 
2004 met 20% 
gestegen. 

Verder uitbreiden 
bevoegdheden; 
Invoeren gezamenlijke 
briefing met politie. 

Nee  In 2004 zijn 
10.000 bonnen 
uitgeschreven. Dit 
aantal is over 
2007 uitgekomen 
op 12.200. 

Inmiddels zijn er 8 
toezichthouders met 
BOA bevoegdheid 
bijgekomen. De 
dagelijkse briefing is en 
blijft een uitstekend 
middel voor 
informatiegericht 
werken. De informatie-
uitwisseling tussen 
politie en toezicht is 
verder verbeterd( onder 
andere rondom 
veelplegers).  
 

Jeugd Verlagen overlast door 
jeugd 

Vaststellen criteria 
harde kern jongeren. 
Nieuw convenant 
aanpak voetbalgeweld. 

Ontwikkelen niet 
vrijblijvende aanpak 
bestrijding overlast door 
harde kern binnen de 
jeugd; 
Monitoren harde kern 
jongeren; 
Inrichten casusoverleg 
of aanpak veelplegers. 

Nee, uit budget 
veiligheid € 15.000. 

Jeugdbeleid 
(255) 

Criteria harde kern 
jongeren 
vastgesteld en 
uitgevoerd. Aan 
Regizorg opdracht 
verstrekt 30 tot 50 
overlastgevende 
jongeren in traject 
te plaatsen. 

Voetbalconvenant voor 
seizoen 2007 -  2008 in 
juli opgemaakt. 
Afspraken gemaakt 
met betrekking tot 
aanpak harde kern 
GAE. 

Fietsendiefstallen Daling aantal 
fietsendiefstallen en 
inventarisering aanpak 
helers. 

Stijging 
oplossingspercentage 
fietsendiefstallen met 
5% in 2007. 
Terugbrengen van 
tenminste 100 gestolen 
fietsen bij eigenaar. 
Graveren van 
tenminste 2500 fietsen 
voor gerichte 
opsporing. 

Beheren van gevonden 
voorwerpen van de 
politie richting 
Stadstoezicht. 
Uitvoeren project 
bestrijding 
fietsendiefstal. 

Nee, uit budget 
veiligheid € 10.000. 

Stadstoezicht 
(356) en Verkeer 
(24). 

Aantal 
fietsendiefstallen is 
gedaald van  
1328 in 2004 
1430 in 2005 
1.051 in 2006  
980 in 2007. 

Uitvoering plan 
bestrijding 
fietsendiefstal 
(bijvoorbeeld inzet 
geprepareerde fiets). 
Gravering vindt plaats 
maar beperkt (geringe 
capaciteit en heeft ook 
betrekking op beperkt 
aantal fietsen, ouder 
dan 4 jaren) 
Gevonden voorwerpen 
van politie 
overgenomen. 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van 
de doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

Auto-inbraken Terugdringen aantal 
auto-inbraken. 

Aantal auto-inbraken in 
2007 moet 4% lager 
zijn dan in 2004 en in 
2009 20% lager dan in 
2004. 

Preventieactie  
“niets er in niets er uit”. 

Uit budget 
veiligheid € 5.000. 

Stadstoezicht 
(356) en Verkeer 
(24). 

Aantal auto-
inbraken daalt 
van: 
910 in 2004 
1.454 in 2005  
930 in 2006  
835 in 2007. 

Gerichte toezicht acties 
en preventieactiviteiten 
(mede ook in relatie tot 
aanpak veelplegers). 

Aanpak geweld op 
straat 

Invoering 
kwaliteitsmeter  
“veilig uitgaan” 

Verkrijging van de 
kwaliteitsmeter. 

Uitvoering plan van 
aanpak  
(vastgesteld in 2006). 

€ 15.000 Stadstoezicht 
(356) en Verkeer 
(24) 

Daling 
geweldsincidenten 
op de Brink van 
9,9 naar 7,6 
incidenten per 
maand. 
(geweldsanalyse) 

De eerste set aan 
maatregelen zoals die 
bij de uitvoering 
kwaliteitsmeter veilig 
uitgaan zijn 
afgesproken zijn 
afgerond. Betreft een 
continu proces. 

Paraatheid Voldoen aan het door 
de raad vastgestelde 
zorgnormenstels van de 
gemeente Deventer, 
inclusief duiken. 

In minimaal 80% van 
de uitrukken dienen 
zowel de 1e en 2e TS 
als het duikteam aan 
de norm te voldoen. 

Uitrukken conform 
normen; 
Evalueren of met het 
nieuwe 
organisatiemodel (en 
nieuwe nevenpost 
Colmschate) beter aan 
het zorgnormenstelsel 
wordt voldaan dan 
voorheen. 

Kosten tijdelijke 
nevenpost, dekking 
uit reserve in 
afwachting vervolg-
voorstel 

Preventie  
(prg. 2/ prod. 
501) en Regio en 
ramp-bestrijding 
(prg. 2/ prod. 
502). 

In 80% van de 
gevallen voldoet 
de 1e TS aan de 
norm en de 2e TS 
tijdens 
kantoortijden 
eveneens. Buiten 
kantoortijden wordt 
de normtijd niet 
voor het gehele 
gebied gehaald. 
De normtijd voor 
het duikteam wordt 
gehaald.  
(NB: voorlopig zijn 
alleen de 
uitruktijden hard te 
verifiëren. De 
rijtijden worden 
bepaald op basis 
van het 
theoretische 
model). 

Gegevens over de 
opkomsttijden zijn 
gebaseerd op het 
theoretisch model, 
realisatie-gegevens 
nog niet beschik-baar 
vanuit de systemen. 
 
Uit (praktijk) evaluatie 
is gebleken dat de 
gewenste uitruktijd voor 
de post Colmschate 
wordt gehaald. 

Slagkracht Op eigen kracht een 
incident tot en met 
classificatie “grote 
brand” kunnen 
bestrijden. 

In 80% van de gevallen 
zijn alle 4 de Deventer 
brandweerposten 
paraat. 
In 99% van de gevallen 
zijn 3 van de 4 posten 
paraat. 

Plannen van 
voorzienbare 
buitendienststelling 

Geen Preventie  
(prg. 2/ prod. 
501) en Regio en 
ramp-bestrijding 
(prg. 2/ prod. 
502). 

De doelstellingen 
met betrekking tot 
de slagkracht 
worden behaald. 

De buitendienst- 
stellingen zijn zodanig 
gepland dat de 
doelstelling is behaald. 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

Geoefendheid Voldoen aan de 
landelijke norm voor 
oefenen, neergelegd in 
de Leidraad Oefenen, 
waaronder het 
uitvoeren van 
realistische oefeningen.  
Bevelvoerders voldoen 
aan de normen van de 
Inspectie. 

Voor beroeps 
brandweermensen met 
specialistische taken 
circa 200 uren 
oefenen. 
Voor algemene taken 
circa 80 à 100 uren 
oefenen; 
Daarnaast per persoon 
het uitvoeren van 
minimaal 1x per jaar 
een oefening onder 
realistische 
omstandigheden; 
Bevelvoerders trainen 
12x extra per jaar (30 
uren). 

Het oefenen van alle 
manschappen en 
bevelvoerders, inclusief 
de als gevolg van 
gemeentelijke 
herindeling 
toegevoegde 
manschappen van de 
post Bathmen. 

Geen Preventie (prg. 
2/ prod. 501) en 
Regio en ramp-
bestrijding (prg. 
2/ prod. 502). 

De doelstelling is 
behaald. Er is een 
oefencyclus die 
aansluit bij de 
landelijke normen. Op 
het gebied van het 
realistisch oefenen is 
de inspectienorm 
behaald. 

Door de beroepsbrand-
weermensen is 200 uren 
geoefend. De 
brandweer-mensen 
zonder specialismen 
hebben de 
oefeninspanning voor 
90% gehaald. Iedere 
brandweerman heeft 2x 
een oefening onder 
realistische 
omstandigheden kunnen 
doen. Er zijn extra 
trainingen voor 
bevelvoerders 
georganiseerd. 

Anticiperen op 
mogelijk nieuwe 
wetgeving 

Voorbereid zijn op 
introductie van nieuwe 
wetgeving (verwacht 
2008). 

Een overzicht 
(inhoudelijke en 
financiële) van de 
consequenties van die 
wetgeving voor de 
begroting 2008. 

Afspraken borgen met 
vergunning verlenende 
instanties; 
Werkprocessen 
omschrijven; 
Doel, betrokkenheid en 
taak van afdeling 
definiëren. 

Geen Milieu  
(prog. 5/ 
product. 35) 
BWT (prog. 7/ 
prod. 2) 

De in te voeren 
wetgeving 
(Gebruiksbesluit) 
wordt medio 2008 
verwacht. Daarnaast 
zal de 
Omgevingsvergun-
ning per 1-1-2009 
ingevoerd worden.  
Echter, er is nog 
teveel onduidelijkheid 
over de 
consequenties. 

Er is een visie 
gedefinieerd en er is een 
gemeentelijke 
projectgroep 
Omgevingsvergun-ning 
gestart. De gevolgen van 
de veranderende 
wetgeving en de visie 
daarop worden 
behandeld in het 
Brandweerbeleids-plan, 
die in 2008 zal worden 
voorgelegd. 

Brandveilige 
omgeving 

Voldoen aan de 
normen ten aanzien 
van externe veiligheid 
voor inrichtingen en 
transport. 

Bestaande situaties: 
duidelijk is of en in 
hoeveel % van de 
gevallen de normen 
worden overschreden. 
Nieuwbouw: 100% 
voldoet aan de 
normen. 

Nulmeting. 
Procesinrichting 
advisering opzetten. 

Geen Milieu (prg. 5/ 
prod. 35) 
BWT (prg. 7/ 
prod. 2) 

In regionaal verband 
is de procesinrichting 
advisering opgezet. 
Deze dient lokaal nog 
geïmplementeerd te 
worden. Een en ander 
was in 2007 
afhankelijk van de 
gevolgen van de 
gemeentelijke 
reorganisatie en  
veranderende 
wetgeving. Met de 
nulmeting zal in 2008 
gestart worden. 

Voorzitterschap van 
regionale projectgroep. 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

Brandveilig gebruiken Afronden van de 
achterstand 
gebruiksvergunningen. 

Restant achterstand 
gebruiksvergunningen 
afgegeven t/m. 
categorie 3. 

Het controleren van 
kamerverhuurbedrijven. 
Het afgeven van 
gebruiksvergunningen. 

Geen Milieu  
(prg. 5/ prod. 
35) 
BWT (prg. 7/ 
prod. 2). 

Project kamerverhuur 
is vroegtijdig 
afgebroken. 
Samenwerking met 
team Veiligheid 
Toezicht en 
Vergunningen is 
hiervoor een vereiste. 
Project zal in 2008 
weer opgestart 
worden. 
Gebruiksvergunningen 
worden afgegeven. 

18 controles 
kamerverhuur 
Inhaalslag 
gebruiksvergunningen 
afgerond. 

Veilig optreden eigen 
personeel 

Op een veilige manier 
de gevolgen van een 
calamiteit beperken. 

Laag ziekteverzuim. 
Geen gewonden onder 
eigen personeel als 
gevolg van 
voorzienbare risico’s. 

Jaarlijkse analyse van 
ongevallen. 

Geen Basisbrand-
weerzorg  
(prg. 2/ prod. 
500). 

0% gewonden eigen 
personeel is 
gerealiseerd. 

Risicoanalyse is in 2007 
uitgevoerd. De 
aanbevelingen worden 
nu uitgewerkt en 
geïmplementeerd. 

Kabinetsstandpunt 
over de vorming van 
veiligheidsregio’s 

Verdere ontwikkeling 
van de regionalisering 
van de brandweerzorg 
en rampenbestrijding 
binnen de RIJV. 

Uitwerking 
visiedocument 
Veiligheidsregio IJssel-
Vecht. 

Voorstellen over de 
regionalisering van 
specialistische 
brandweertaken en 
RROL. 

Geen Basisbrand-
weerzorg  
(programma 2/ 
product 500) 
Openbare orde 
en Veiligheid  
(programma 2/ 
product 303). 

Ideeën over de 
regionalisering van 
brandweertaken zijn in 
beeld gebracht. 
Uitvoering hiervan is in 
afwachting van 
besluitvorming over 
regionale 
organisatieontwik-
keling. Besluitvorming 
voor vorming 
veiligheidsregio en in 
dienst nemen van 
lokale commandanten 
bij de veiligheidsregio 
is voorbereid. 

Rapportage over de 
regionalisering van 
brandweertaken. 
 
Adviesrapport over 
ontwikkeling van de 
veiligheidsregio 
IJsselland. 
 
Koersdocument over 
de ontwikkeling van de 
veiligheidsregio 
IJsselland. 
 
Contourennotitie over 
de ontvlechting van de 
regio IJssel-Vecht. 

 
6)  GSB onderwerp waarover met het rijk en/of provincie prestatieafspraken zijn gemaakt. 
 
*** Bij de uitvoering van de activiteiten geldt dat de realisering voor een zeer substantieel deel afhangt van de bereidwilligheid van partners daaraan uitvoering te geven. Een voorbeeld: Wanneer 
blijkt dat – ondanks herhaalde pogingen van de reclassering - veelplegers niet bereid zijn te investeren in een nazorgtraject zal de gestelde doelstelling van 20% niet gerealiseerd kunnen worden. In 
die zin is het in termen van verantwoording afleggen gericht op de inspanningen die dezerzijds worden ondernomen partners te stimuleren, bevorderen etcetera dat output gerealiseerd wordt. 
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Bezuinigingen 
 
Onderwerp Doelstelling Resultaat en jaartal Activiteiten in 2007 Vastgesteld Relatie met product Realisering van de 

bezuiniging 
 
Legestarieven horeca en 
evenementen 

Kostendekkendheid 
tarieven Juridische 
zaken 

Verhoging inkomsten 
vanaf 2004 t/m 2007 
jaarlijks met € 2.000 
Cumulatief € 8.000. 

Extra verhoging leges 
met 2% (vanaf 2004 t/m 
2007). 

Juni 2004 Juridische Zaken (310) Gerealiseerd. 

 
Structurele taken 
 
Nr. Product Omschrijving Doel/prestatie Realisatie van structurele taken 
 
302 Openbare orde Beleid en uitvoering openbare 

orde. 
Vergunningverlening. 

Vormgeven van cluster veiligheid en vergunningen; 
Bijdragen aan beleidsontwikkeling en -uitvoering op het 
gebied van openbare orde en veiligheid qua bestuurlijk-
juridisch instrumentarium (Gemeentewet, APV, BIBOB, 
cameratoezicht), het GSB-programma Veiligheid en 
bijzondere wetten op het publieke domein (horeca, 
evenementen, APV, coffeeshops, prostitutie, 
speelautomaten). 
Uitvoering van regelgeving op het publieke domein: Drank- 
en horecawet, Opiumwet, Wet op de Kansspelen, diverse 
onderdelen APV. 

Voortgang van het gemeentelijke veiligheidsbeleid vindt plaats via 
jaarlijkse voortgangsrapportage. Is medio 2007 vastgesteld, waarin 
tevens inzicht is gegeven in de belangrijkste ontwikkelingen.  
Vergunningverlening is continue proces, waarbij wel valt te 
constateren dat het aantal vergunningen voor evenementen de 
laatste jaren fors toeneemt.  
 

303 Veiligheid Het tegengaan van criminaliteit 
bijdragen aan verhoging van het 
veiligheidsgevoel. Uitgangspunt 
daarbij is te komen tot een 
sluitende aanpak van preventie 
tot aan nazorg. 

Advisering burgemeester in districts- en regionale 
veiligheids- aangelegenheden. 
Advisering burgemeester in (acute) lokale 
veiligheidsvraagstukken.  

Betreft continue activiteit. 
Advisering heeft plaatsgevonden. 

356 Stadstoezicht Toezicht houden op en 
handhaven van de veiligheid, 
het parkeerbeleid en het milieu 
in de openbare ruimte. 

Inzet van alle toezichthouders coördineren en integreren 
zoals op het gebied van APV, wegenverkeerswetgeving, en 
groene en grijze milieuwetgeving). 

Inzet van toezichthouders vindt plaats met name op basis van buurt 
veilig, klachten, aansluiting met veiligheidsprojecten, etcetera. 

500 Basisbrandweer-
zorg 

Instandhouding van een 
gegarandeerde beschikbaarheid 
van een effectief functionerende 
uitrukorganisatie in 
overeenstemming met het door 
de raad vast gestelde 
zorgniveau, gebaseerd op de 
landelijk en regionaal 
gehanteerde 
brandweerzorgnormen waarin 
opkomsttijden en sterktes 
omschreven staan. 

Brandbestrijding. Afhankelijk van het brandrisicobeeld van 
het gebied is er een opkomsttijd van 6, 8, 9 of 10 minuten 
voor 1 of 2 brandweereenheden en een redvoertuig; 
Hulpverlening bij ongevallen; 
Hulpverlening algemeen; 
Optreden bij waterongevallen. Hiervoor is een duikploeg 
paraat die binnen 3 minuten kan uitrukken vanaf de 
kazerne en binnen 15 minuten ter plaatse kan zijn. 

Op grond van berekeningen blijkt dat we voldoen aan het gestelde 
zorgniveau. Feitelijke gegevens kunnen nog niet door de regionale 
alarmcentrale worden geleverd. 
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Nr. Product Omschrijving Doel/prestatie Realisatie van structurele taken 
501 Preventie Het ontstaan van branden 

voorkomen; mocht dit toch 
gebeuren de uitbreiding ervan te 
beperken en voorzieningen 
getroffen te hebben zodat 
bewoners of gebruikers tijdig 
kunnen vluchten en de 
repressieve dienst van de 
brandweer haar werk snel en 
goed kan uitvoeren. 

Advisering bouw- en milieuvergunningen; 
Advisering op basis van brandbeveiligingsverordening; 
Afgeven gebruiksvergunningen ten behoeve van 
nieuwbouw; 
Advisering bij evenementen; 
Het voorbereiden van het optreden van de brandweer (en 
overige betrokken gemeentelijke diensten) bij calamiteiten; 
Voorlichting; 
Advisering burgers. 

Voor wat betreft de advisering op vergunningen is voldaan aan de 
binnengekomen aanvragen. Gebruiksvergunningen zijn volgens 
planning afgegeven. 

502 Regio- en ramp-
bestrijding 

RROL 
Regionale regeling operationele 
leiding: officieren en 
hoofdofficieren en in regionaal 
aangestuurd piket bij alle 
gemeenten in de NOG dan wel 
RIJV. 
Gefinancierd door de RIJV 
verrichten medewerkers 
werkzaamheden bij brandweer 
Deventer. 

Leveren van piketfunctionarissen; 
Medewerkers verrichten werkzaamheden gericht op 
bovenlokale en regionale taken 

Paraatheid is conform regionale afspraken ingevuld. Waar nodig is 
bij incidenten operationeel opgetreden. 
 

 
Wat heeft het gekost? 

 
 
Prioriteiten en bezuinigingen 
 
Kosten alle bedragen x 
€1.000 

Vervat in programma 
totaal 

2007 Toelichting 

 
Prioriteiten:    
Bekendheid stadstoezicht Ja 50 Uit WWB-budget. 
Bezuinigingen:    
Legestarieven horeca en 
evenementen 

Ja 2 Op basis van eerdere besluitvorming mei 2003. 

 
 

(bedragen x € 1.000) 
 

 2007 2007 2007 2007 
Exploitatie 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 8.869 10.289 9.603 -686 
Baten 1.674 1.616 1.261 -355 
Saldo -7.195 -8.673 -8.342 331 
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 2007 2007 2007 2007 

Resultaatbestemming 
 

Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Stortingen in reserves 0 0 55 55 
Puttingen uit reserves 181 508 383 -125 
Saldo 181 508 328 -180 
 

 2007 2007 2007 2007 
Voorzieningen 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Uitgaven 34 34 0 -34 
Inkomsten 0 0 243 243 
Saldo -34 -34 243 277 
 

Analyse van de verschillen in de exploitatie tussen begroting na wijziging 2007 en rekening 2007: 
 
Bedragen € 1.000 Lasten Baten Saldo 
    
Verschil tussen begroting en rekening -686 -355 331 
 
Af/Bij:    
1.(de)compensatie van de dienst met betrekking tot de dienst aanwezige 
budgetten 

-19 0 19 

    
Subsaldo -705 -355 350 
    
2.bedragen die moeten worden overgeheveld naar het volgende dienstjaar  315 0 -315 
  Maatjesproject € 75.000 
  Verbouw en herinrichting Keizerstraat  € 240.000 

   

    
Saldo -390 -355 35 
 
Kolommen lasten/baten: lagere lasten/baten in rekening t.o.v. begroting = - 
Kolom saldo: -=nadelig saldo 
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Toelichting op het verschil in de exploitatie tussen begroting 2007 na wijziging en rekening 2007 na analyse: 

 
De specificatie dient men als volgt weer te geven: 
 
Omschrijving Bruto bedrag Storting in Reserves Putting uit Reserves Netto bedrag 
     
Over-/onderschrijding lasten     
1. lagere kapitaallasten dan raming ivm vertraagde investeringen. -124   -124 
2. Interne doorberekening is aan lasten- en batenkant tegen elkaar 
weggestreept. 

-561   -561 

3. Lagere apparaatskosten stadstoezicht. -58   -58 
4. Hogere doorbelasting vanuit de kostenplaats (brandweer) vooral als 
gevolg van hogere salariskosten, hogere overheadkosten, gestegen 
prijzen en toename onderhoudskosten. 

195   195 

5. Door afboeking van een te hoog opgenomen balanspost valt er een 
voordeel vrij. 

-55   -55 

6. Hogere opleidings- en oefenkosten ( zie ook baten) 67   67 
7. Lagere lasten onderhoud brandkranen. -15   -15 
9. Minder uitgaven aan loonwaarde subsidie stadstoezicht. -27   -27 
10. Eindafrekening 2006 VNOG. -15   -15 
11. Voorschot GSB gelden 2008 ontvangen in 2007 van ministerie Vrom ( 
voorziening GSB veiligheid). 

243   243 

12. Overige verschillen. -41   -41 
13. Voordeel balanspost is gestort in de reserve eenmalige problematiek.  55  55 
Totaal lasten overschrijding/onderschrijding -391 55 0 -336 
 
Over-/onderschrijdings baten     
1. interne doorberekening is aan lasten- en batenkant tegen elkaar 
weggestreept. 

-561   -561 

2. doorbrekende opleidingskosten (zie lasten kant). 29   29 
3. lagere legesopbrengst. -15   -15 
4. incidentele (niet geraamde) vergoeding (gemeente Apeldoorn en RIJV). 36   36 
5. minder ontvangen voor loonwaarde subsidie (stadstoezicht), hiervan is 
al melding gemaakt in de voorjaarsnota/rapportage. 

-73   -73 

6. Voorschot GSB 2008 ontvangen in 2007 van ministerie Vrom  
( voorziening GSB veiligheid). 

243   243 

7. als gevolg van lagere kapitaallasten is de geraamde putting uit de 
reserve vervangingsschema lager. 

  -125 -125 

8.Overige verschillen. -15   -15 
Totaal baten overschrijding/onderschrijding -356  -125 -481 
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Programma  : 3 Openbare ruimte 

 
 
Portefeuillehouder : G.A.J. Berkelder 

Eenheid  : Ruimte en Samenleving 

 
 

Korte omschrijving van het programma 
 
Beheer, onderhoud en instandhouding van de openbare ruimte en de zorg voor de waterhuishouding inclusief de riolering. Onderdelen zijn het dagelijks 
onderhoud en het groot onderhoud, het uitwerken van beleid ten aanzien van het gewenste onderhoudsniveau en differentiaties. Dienstverleningaspecten ten 
aanzien van havens, markten en begraafplaatsen zijn onderdeel van dit programma. 
 

Wat wilden wij bereiken? 
 
Wat wilden we bereiken? 
 
Het beoogde maatschappelijke effect is: 
- Het in stand houden van de openbare ruimte op een door het bestuur vastgesteld kwaliteitsniveau voor de aspecten schoon en heel. 
- Het realiseren van het kwaliteitsniveau sober-min tot sober in 2007. 
Het streven van een kwaliteitsniveau sober in 2010, waar mogelijk ‘sober’ tot ‘basis’. 
Minder wateroverlast bij extreme weersomstandigheden. Minder verdroging van het landelijk gebied door het terugvoeren van regenwater in de bodem of het 
oppervlaktewater. 
Hogere kwaliteit van het oppervlaktewater door het beperken van lozing van afvalwater 
 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 
Nota Beheerkwaliteit Openbare Ruimte Deventer (maart 2003). 
Over de relatie tussen kwaliteitsniveau en kosten, de streefsituatie, en de daarvoor benodigde extra middelen. 
Meerjarenonderhoudsprogramma MJOP 2006-2009 (april 2006). 
De onderhoudsprojecten die in 2007 zullen worden uitgevoerd, en een indicatieve planning voor projecten in de komende jaren. 
Stadsvisie “naar een nieuw evenwicht”(1 maart 2004). 
De stadsvisie is het handelingskader van de diverse sectorale visies voor de middellange termijn: waar liggen gelet op deze visies de voor de periode 2004 
t/m 2009. Voor de openbare ruimte is aangegeven dat de kwaliteit onvoldoende is, waardoor de realisatie van een offensief openbare ruimte nodig is. Dit 
offensief behoeft actie op vier terreinen: extra middelen, effectievere organisatie en uitvoering, gedragsbeïnvloeding en als laatste coproductie. 
Herstructurering wijk3 en wijk4 (Raadsvoorstel 2006.00552). 
Bij de herstructurering woonwijken worden ook tal van andere prioriteiten tot uitvoer gebracht, waaronder de openbare ruimte. 
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Gemeentelijk Rioleringsplan 2005-2010  
In de komende jaren noodzakelijke voorzieningen en onderhoudsmaatregelen aan het gemeentelijke rioolstelsel; input voor het het MJOP 
 
 
Actuele beleidscontext 
 
 

Wat deden we daarvoor in 2007? 
 
Prioriteiten 
 
Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

 
Beleid        
Richtlijnen voor de 
inrichting van de 
openbare ruimte 

Samenhang creëren 
tussen het 
stedenbouwkundige 
karakter van een wijk 
en een waardevaste en 
een te onderhouden 
openbare ruimte op de 
aspecten schoon en 
heel. 

Een notitie met 
richtlijnen op 
hoofdlijnen ter 
discussie in B&W in 
2007. 
De notitie bevat 
inrichtingsrichtlijnen op 
basis van 
gebiedstyperingen. Het 
wordt geen handboek 
of catalogus. 

Opstellen notitie 
richtlijnen op 
hoofdlijnen voor het 
inrichten van de 
openbare ruimte op 
basis van vastgestelde 
typeringen per gebied, 
waarbij 
beheersaspecten de 
leidraad vormen. 

Nee 20,22,28,30,32,38. De notitie op 
hoofdlijnen is niet 
gereed. 
 
 

De notitie is in 2007 
niet opgesteld. De 
werkzaamheden 
zijn wel opgepakt.  
 
Het onderzoek 
heeft een te brede 
insteek gekozen. Er 
is in de loop van 
2007 gefocust op 
het aspect 
meubilair in de 
openbare ruimte. 

Hondenpoep Verbeteren 
kwaliteitsniveau 
openbare ruimte op het 
aspect schoon. 

Bestuurlijk vastgesteld 
nieuw 
hondenpoepbeleid in 
2007. 

Realiseren, vaststellen 
en implementeren 
nieuwe 
hondenpoepbeleid, 
waarbij verbeteren 
voorzieningen en 
effectievere handhaving 
onderdeel van uit 
maken. 

Ja 21,wijkaanpak 35 Het 
hondenpoepbeleid 
is bestuurlijk 
vastgesteld. 
 
In de wijken waar 
het 
hondenpoepbeleid 
is 
geïmplementeerd, 
is het 
kwaliteitsniveau 
gestegen. 

Wijken 2 en 4 
gerealiseerd, 
overige wijken in 
2008 conform 
planning 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met product Realisering van de 

doelstelling 
Realisering van de 
activiteiten 

Beheren        
Implementeren 
areaalaccres 
procedure 

Waarborgen van de 
beheerbaarheid van 
nieuw te ontwikkelen 
en her in te richten. 

Besluitvorming toe te 
kennen areaalaccres 
bij nieuwe en 
heringerichte gebieden 
om de diverse 
onderdelen ( 
bijvoorbeeld wegen en 
groen) in de openbare 
ruimte op het 
bestuurlijk vastgesteld 
kwaliteitsniveau te 
onderhouden vanaf 
2007. 

In 2007 wordt per 
project bijgehouden 
welke wijzigingen 
plaatsvinden in de 
openbare ruimte door 
de uitvoering van deze 
projecten. Daarnaast 
wordt vastgelegd wat 
deze wijzigingen voor 
consequenties hebben 
op het beheer. Deze 
gegevens worden 
eenmaal per jaar 
gebruikt om een 
onderbouwing te 
leveren bij de 
benodigde 
accresmiddelen. 
Vastleggen mutaties in 
de openbare ruimte. 
Jaarlijks areaalaccres 
verkrijgen op basis van 
daadwerkelijk over 
gedragen openbare 
ruimte. 

Nee 20,21,22,28,30,31,32
,33,34,38 

In de voorjaarsnota 2007 is voor 
het eerst expliciet bestuurlijk 
besloten hoeveel areaalaccres 
wordt toegevoegd aan de 
begroting openbare ruimte voor 
nieuwe en heringerichte 
gebieden. 
 
Op deze manier wordt vanuit 
budgetzijde gewaarborgd dat 
nieuwe gebieden beheerbaar 
zijn. 
 

In de voorjaarsnota 
2007 is voor het eerst 
gebruik gemaakt van 
de areaalaccres 
systematiek. Alle 
mutaties van de 
openbare ruimte zijn 
bijgehouden en 
vormen de basis voor 
de areaalaccres 
berekeningen. 
 
 
 
In 2007 is de 
beheergroep 
opgestart om aan 
beheer in een vroeg 
stadium van 
projecten invulling te 
geven. De 
beheergroep heeft 
per project de 
wijzigingen in de 
openbare ruimte 
bijgehouden. 
Verfijning en verdere 
uitwerking hiervan 
moet nog wel 
plaatsvinden. 

Programmeren        
Lange termijn 
onderhouds-en 
vervangsplanning 

Inzicht verkrijgen in de 
lange termijn (>4jr.) 
planning van groot 
onderhoud en 
vervangingen inclusief 
benodigde middelen 
om te toetsen of het 
door het 
bestuurvastgestelde 
kwaliteitsniveau ook op 
lange termijn kan 
worden gerealiseerd. 

In 2007 worden de 
lange termijn 
planningen verder 
uitgewerkt van groot 
onderhoud / 
vervangingen. 

De 
langetermijnplanningen 
uitwerken, zodat kan 
worden bepaald 
hoeveel budget op 
lange termijn nodig is. 

Nee 20,22,28,30,32,34,38 In B&W is de notitie 
vervangingsinvesteringen 
besproken. Tot en met 2010 is 
bekeken of er voldoende budget 
is. Tevens is het MJOP 2007-
2010 vastgesteld voor de groot 
onderhoudsprojecten. Tot en 
met 2010 bleken er geen 
budgettaire problemen te zijn. 
 
Er is dus in 2007 inzicht 
verkregen in de vervangings- en 
groot onderhoudsbehoefte tot 
2010.  

De middellange (tot 
2010) 
termijnplanningen 
zijn gerealiseerd 
 
De verdere 
uitwerking voor groot 
onderhoud en 
vervangingen op 
lange termijn zijn nog 
niet gereed. De 
activiteiten om 
hiertoe te komen 
lopen wel.  
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met product Realisering van de 

doelstelling 
Realisering van de 
activiteiten 

Uitvoeren        
Onderhoud openbare 
ruimte in de gebieden 
grenzend aan de 
contractgebieden van 
de 
herstructureringswijken 

Het kwaliteitsniveau 
van de openbare 
ruimte in de gebieden 
grenzend aan de 
contractgebieden van 
de 
herstructureringswijken 
opwaarderen van 
sober-min tot minimaal 
sober en waar mogelijk 
basis. 

De kwaliteit van 80% 
van de openbare 
ruimte in de gebieden 
grenzend aan de 
contractgebieden van 
de 
herstructureringswijken 
is verbeterd in 2012. 
In 2007 wordt gestart 
met de uitvoering van 
Platvoet. 

Uitvoeren en opstarten 
realisatie van groot 
onderhoud aan de 
openbare ruimte, 
waarbij prioriteit wordt 
gegeven aan wegen  
en groen in Platvoet. 
Het groen in Platvoet 
wordt niet alleen 
verbeterd maar ook 
omgevormd, zodat er 
vanaf de uitvoering 
minder middelen nodig 
zijn voor het regulier 
onderhoud groen. 

Nee 20,22,28,30,32. In 2007 is niet gestart met de 
fysieke uitvoering van de 
herinrichting van Platvoet. 
 
De voorbereiding is zo opgepakt 
dat na de herinrichting Platvoet 
kan worden onderhouden op het 
onderhoudskwaliteitsniveau 
basis. 

De buurt Platvoet is 
in 2007 voorbereid. 
De uitvoering wordt 
opgestart medio 
2008 (zie 
zomermarap 2007). 
 
De uitvoering 
openbare ruimte 
Tuindorp is vertraagd 
door afstemming met 
woonbedrijf Ieder1. 

Toezicht reiniging 
structureren 

Verbeteren van het 
kwaliteitsniveau 
openbare ruimte op 
het aspect schoon. 

Het streven is dat 90% 
van het afval goed 
wordt aangeboden 
(beter aanbod gedrag 
door de burger) door 
de effectiviteit van het 
toezicht in 2007 op te 
voeren. 

De effectiviteit van 
toezicht opvoeren door 
het afsluiten van 
arrangementen met 
Stadstoezicht op het 
gebied van: 
Openstaande mini’s, 
Aanbieding afval bij 
verzamelcontainers. 

Nee 21,31 Het toezicht heeft zich 
toegespitst op de delen van de 
stad waar het huisvuil het 
slechtst werd aangeboden. 
 
Dit heeft geleid tot een beter 
aanbodgedrag in de betreffende 
gebieden, waardoor minder 
zwerfafval. 

In enkele wijken in 
Deventer zijn 
specifieke acties 
geweest om het 
huisvuil beter te laten 
aanbieden door de 
burgers en zo 
zwerfafval te 
voorkomen. 
Onderdeel van de 
aanpak waren 
duidelijke 
communicatie en 
handhaving (gele 
kaart en boetes). 

Uitvoeren 
buurtspeelplannen 

Realiseren van het 
beoogde streefbeeld 
inzake aantal, ligging, 
aard en inrichting van 
openbare 
speelplekken, zodat 
deze positief bijdragen 
aan het 
kwaliteitsniveau van de 
openbare ruimte. 

Revisie van ca. 300 
speelplekken in de 
periode 2006-2014 
conform 
uitvoeringsprogramma 
beleidsplan. 
In 2007 zijn de 
speelplekken jaarschijf 
2006 van de 
buurtspeelplannen 
gereviseerd. 

Afronden en realiseren 
revisie speelplekken 
De Worp, Bathmen, 
Schalkhaar, 
Diepenveen, Lettele en 
Okkenbroek.  
Voorbereiden revisie 
speelplekken voor de 
wijken Zandweerd en 
Zwolse Wijk. 

Nee 30, wijkaanpak In 2007 is de revisies van de 
speelplekken van het 
uitvoeringsprogramma 
jaarschijven 2006 en 2007 
gerealiseerd. 

De revisie van de 
speelplekken in de 
Worp, Schalkhaar, 
Diepenveen, Lettele 
en Okkenbroek is 
gerealiseerd 
Bathmen dient nog te 
gebeuren. 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare 

resultaten en 
jaartal 

Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met product Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van 
de activiteiten 

Privatiseren 
begraafplaatsen 

Tegen gelijke of 
geringe kosten 
exploiteren van 
begraafplaatsen 
met behoud van het 
kwaliteitsniveau van 
de begraafplaatsen 
in de openbare 
ruimte. 

Exploitatiecontract 
met externe partners 
afsluiten. 
In 2007 worden de 
contracten gesloten 
voor Tjoernerhof en 
Roeterdsweg. 

Afronden privatisering 
begraafplaatsen 
Tjoenerhof en 
Roeterdsweg. 
Voorbereiden 
privatisering van de 
begraafplaatsen in 
Bathmen. 

Nee 33 Er is geen 
exploitatiecontract 
afgesloten met een 
externe partner 
voor Tjoenerhof en 
Roeterdsweg. 
Het is nog niet 
duidelijk wat de 
kostenconsequentie 
is voor de 
exploitatie van de 
begraafplaatsen. 

De privatisering 
van de 
begraafplaatsen is 
in 2007 niet gelukt. 
Yarden heeft zich 
teruggetrokken. 

Verbeteren werkwijze        
PR en communicatie        
PR en communicatie Burgers en 

gebruikers helder 
maken wat we doen 
en wat voor 
kwaliteitsniveau er 
door het bestuur is 
vastgesteld, zodat 
de verwachtingen 
van de burger 
hierop zoveel 
mogelijk aansluiten. 

Het resultaat of de 
verwachting van de 
burger aansluit op 
hetgeen we willen 
bereiken is moeilijk 
meetbaar. 
Wel wordt in 2007 
een 
communicatieplan 
inclusief strategie 
opgesteld. 
In 2007 zal 
eveneens gestart 
worden met de 
uitvoering van dit 
communicatieplan. 

Opstellen 
communicatieplan en – 
kalender. 
Uitvoer planning 2007. 
Schrijven 4 
projectartikelen in 
lokale media. 
Opstellen en bijhouden 
aanbestedingskalender 
2007 en publiceren op 
de website. 

Nee 20,21,22,28,30,31,32,33,34,38. Het 
communicatieplan 
voor programma 
openbare ruimte, 
zodat wij burgers 
en gebruikers 
helder kunnen 
maken wat voor 
kwaliteitsniveau 
door het bestuur is 
vastgesteld, is in 
concept 
beschikbaar. 
 
Definitieve 
vaststelling moet 
nog plaatsvinden. 

Het 
communicatieplan 
is opgesteld.  
 
Er zijn diverse 
artikelen 
gepubliceerd over 
de openbare 
ruimte in de 
stentor. 
 
Een 
aanbestedings-
kalender is in 2007 
bijgehouden. 

Bewonersparticipatie        
Burgerparticipatie Behoeften van de 

burgers in beeld 
krijgen, zodat de 
programmering van 
het groot onderhoud 
hierop afgestemd 
kan worden. 

Minimaal 1x zijn 
burgers actief 
betrokken bij 
programmering en 
planvorming van het 
MJOP. 

Organiseren van een 
inspraakavond voor 
MJOP 2007-2010 

 20,22,28,30,32,34, 
38. 

Gerealiseerd. Gerealiseerd. 

Deventer Schoon 
Familie *) 

Vergroten 
betrokkenheid 
burgers bij het 
schoon houden van 
de stad. 

Grotere bewoners 
betrokkenheid bij 
DSF afgemeten aan 
het ledenbestand. 
3.000 DSF leden 
eind 2007. 

DSF actief 
ondersteunen bij hun 
activiteiten. 

Nee  31,35 Ruim 3000 leden.  De gemeente 
ondersteunt de 
DSF nog steeds 
van harte. 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

Monitoren        
Monitoren 
openbare ruimte 
(MOR) 

Het monitoren van de 
openbare ruimte op de 
aspecten heel en schoon, 
zodat vastgesteld kan 
worden op welk 
kwaliteitsniveau de 
openbare ruimte zich 
bevindt. 

Jaarlijkse rapportage 
monitoring openbare 
ruimte, waarin op 
kaarten per buurt en 
aspect wordt 
aangegeven wat het 
gerealiseerde 
kwaliteitsniveau is. 
De eerste rapportage 
vindt plaats in 2007.  

Het 2x per jaar met 
behulp van een 
schouwronde 
monitoren van de 
openbare ruimte op 
basis van de in 2005 
ontwikkelde 
systematiek. 
De gegevens worden 
geanalyseerd en 
vergeleken met de 
gegevens van het aar 
2006. 

Nee 20,21,22,28,31 De jaarrapportage 2006 
monitoring is in 2007 
gerealiseerd. Een kaart met 
per wijk en per aspect de 
onderhoudskwaliteitsniveaus 
is onderdeel van de 
rapportage. 

In 2007 is 2 maal 
gemonitord, 
inclusief een 
aanvullende 
CROW-toets voor 
schoon en groen. 

Burgerbeoordeling In beeld krijgen van wat de 
burgers vinden van de 
openbare ruimte 
(belevingswaarde). 

Jaarlijkse rapportage 
belevingswaarde van 
de openbare ruimte 
door de burgers van 
de gemeente 
Deventer. 
Eerste rapportage 
betreffende 
belevingswaarde in 
2007. 

Opstellen Plan van 
Aanpak onderzoek 
belevingswaarden.  
Uitvoeren statisch 
onderzoek door O&S 
naar de 
belevingswaarde van 
de openbare ruimte 
door de burger in 
Deventer. 
Analyseren gegevens 
en opstellen 
rapportage. 

Nee 20,21,22,28,31. Het onderzoek om in beeld 
te krijgen wat burgers vinden 
van de openbare ruimte is in 
volle gang. 
De realisatie van een eerste 
rapportage direct in 2007 
bleek niet haalbaar. 

In 2007 is het Plan 
van Aanpak 
opgesteld. Op basis 
hiervan loopt een 
afstudeer- en 
stageonderzoek 
naar dit onderwerp. 
De rapportages zijn 
nog niet gereed. 

Riolering 
 
 
 
 
 
 
 

Minder vervuiling van het 
oppervlaktewater 
 
 
 
 
Door betere benutting van 
het rioolstelsel wordt het 
oppervlaktewater minder 
vervuild. 
 
Minder vervuiling van het 
oppervlaktewater door het 
uitvoeren van maatregelen 
bij de 
zuivereringsinstallatie 
(extra slibfilter) en in het 
rioolstelsel 
(bergbezinkbassins en 
gemalen aanpassen) 

12% van het 
verharde oppervlak 
afkoppelen van de 
riolering in de 
komende 
planperiode (2005-
2010) 
 
 
Minder overstorten 
op de vijvers. 
Monitoring loopt via 
het waterschap 
 
 
Monitoring loopt via 
het waterschap 

Afkoppelen diverse 
inbreidings- en 
reconstructielocaties 
 
 
 
 
Aanpassing diverse 
rioolgemalen 
 
 
 
 
Het voorbereiden van 
werkzaamheden, die 
voortvloeien uit het  
door de besturen van 
het waterschap en de 
gemeente te sluiten 
afvalwaterakkoord. 

Nee 
 
 
 
 
 
 
Nee 
 
 
 
 
 
Nee 

32 
 
 
 
 
 
 
32 
 
 
 
 
 
32 

Minder vervuild 
oppervlaktewater uit het 
rioolstelsel op sloten en 
vijvers. 
 
 
 

Circa 20% van de 
afkoppeldoelstelling 
behaald. 
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Bezuinigingen 
 
Onderwerp Doelstelling Resultaat en jaartal Activiteiten in 2007 Vastgesteld Relatie met product Realisering van de 

bezuiniging 
 
Laanboomverjonging 
Diepenveen 

Verlagen jaarlijks groot 
onderhoudsbudget door 
geplande uitvoering uit te 
smeren over meer jaren. 

Aangepast 
verjongingsplan en 
vertraagde uitvoering in 
periode 2007 € 9.000 
(cumulatief vanaf 2007 in 
totaal € 25.000 per jaar). 

Vaststellen van MJOP 
laanboomverjonging 
Diepenveen; 
onderbouwde planning 
inclusief begroting 
opstellen voor de 
komende 5 jaar; 
De lange termijn 
planningen in 2007 
uitwerken, zodat kan 
worden bepaald hoeveel 
budget op langer termijn 
nodig is. 

BZ04  Het MJOP 2007-2010 is 
vastgesteld. 

Omvorming in het groen Verlagen reguliere 
onderhoudskosten door 
vervanging bestaand 
groen door een groene 
inrichting met lagere 
jaarlijkse 
onderhoudslasten. 

Taakstellende structurele 
besparing realiseren van 
€ 50.000 met ingang van 
2008. 

Uitvoeren herinrichtingen 
in het groen in de wijk 
Platvoet in 2007. 

BZ04  De buurt Platvoet en 
Colmschate Zuid is in 
2007 voorbereid. De 
uitvoering wordt 
opgestart medio 2008. 

Bezuiniging personeel 
(college programma) 

Formatieplaatsen 
Gemeentewerken 
taakstellend reduceren. 

In 2010 dient 
Gemeentewerken in 
totaal circa € 400.000 te 
hebben bezuinigd, 
waarvan circa € 20.000 
in 2007 binnen 
programma 3. 

Binnen programma 
openbare ruimte wordt in 
2007 € 20.000 bezuinigd 
op apparaatslasten. 

  Gerealiseerd. 
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Structurele taken 
 
Nr. Product Omschrijving Doel/prestatie Realisatie van structurele taken 
 
Alg. Meldpunt Afhandeling meldingen 

openbare ruimte. 
Analyseren meldingen; 
Afhandelen naar verantwoordelijke afdeling; 
Afdoening bijhouden en terugkoppeling. 
 
90% van de meldingen van gebreken zijn afgehandeld en 
op verzoek teruggekoppeld aan melder. De termijn is 
afhankelijk van urgentie. Er wordt onderscheid gemaakt in 
4 categorieën: 
Urgent: afhandeling binnen 1 dag; 
Hoog: afhandeling binnen 2 dagen; 
Normaal: afhandeling binnen 3 weken; 
Laag: opnemen in regulier onderhoud mits terechte 
melding. 

Alle meldingen zijn digitaal verwerkt. Meer dan 90% is afgehandeld 
en op verzoek teruggekoppeld. 
 
Afhandelingstermijnen worden wel eens overschreden. Hoofdzaak 
vormt veelal een foutieve beoordeling van de urgentie. 

20 Straten Wegen 
Pleinen 

Beheer, onderhoud en 
instandhouding van verharding, 
bebording, straatmeubilair. 

Kwaliteitsniveau is gerealiseerd op sober-min waarbij 
minimaal het veiligheidsniveau wordt gegarandeerd. Het 
jaar 2007 zal worden toegewerkt naar het kwaliteitsniveau 
sober. 

Gerealiseerd op sober. 

21 Straten reiniging Schoonhouden en de 
onkruidbestrijding van de 
verharde openbare ruimte. Het 
ledigen van afvalbakken, 
bestrijding van hondenpoep, 
graffiti en gladheidbestrijding. 

Kwaliteitsniveau realiseren op sober-plus. Gerealiseerd op sober-plus. 

22 Openbare 
verlichting 

Beheer, onderhoud en 
instandhouding van de openbare 
verlichting. 

Kwaliteitsniveau realiseren op sober, de bedrijfszekerheid 
is 97%. 

Gerealiseerd op sober-plus. 
De bedrijfszekerheid is aan het einde van het jaar niet gehaald door 
de contractovergang van Essent Lighting naar Dynamicon. Begin 
van het jaar was de bedrijfszekerheid > 97% 

25 Haven en 
waterwegen 

Bediening, sluis en bruggen, 
alsmede beheer van 
aanlegplaatsen, ligplaatsen van 
woonschepen. 

Bediening van de bruggen en sluis is voor 90 % van de 
geplande tijd operationeel. 

Er is geen uitval geweest door inzet van personeel. 

27 Markten De organisatie en het beheer 
van wekelijkse markten en het 
houden van toezicht hierop; 
De organisatie en beheer van 
jaarmarkten en verlenen van 
bijstand bij grotere 
evenementen. 

Aanbieden van voldoende marktplaatsen tegen een 
kostendekkend tarief; 
De organisatie, beheer van en toezicht op 7 verschillende 
wekelijkse markten. 

De gemeente heeft de organisatie, beheer en toezicht geregeld van 
alle markten. In 2007 is afscheid genomen van de marktmeester en 
1 assistent marktmeester. De overgang naar nieuw personeel is 
goed verlopen.  
In 2007 is afgestapt van een volledig kostendekkend tarief (zie 
maraps). Het aanbod van marktplaatsen is groter dan de vraag.  

28 Groen, natuur en 
recreatie 

Het beheren, onderhouden en in 
stand houden van het openbaar 
groen. Het steunen van de 
Recreatiegemeenschap Salland. 

Kwaliteitsniveau is gerealiseerd op sober-min waarbij 
minimaal het veiligheidsniveau wordt gegarandeerd.  
Het jaar 2007 zal worden toegewerkt naar het 
kwaliteitsniveau sober. 

Gerealiseerd op sober. 
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Nr. Product Omschrijving Doel/prestatie Realisatie van structurele taken 
30 Openbare 

speelgelegenheden 
Beheer, onderhoud, 
instandhouding en advisering 
van openbare 
speelgelegenheden. 

Kwaliteit speelvoorzieningen voldoet aan het 
attractiebesluit. Het realiseren van het kwaliteitsniveau 
sober tot basis in 2007 door middel van uitvoering 
buurtspeelplannen. 

In 2007 is een inhaalslag geweest voor de speelplekken. Deze 
voldoen aan het attractiebesluit. In 2007 is de administratie van de 
gemeente gecontroleerd door de Voedsel en Warenautoriteit. De 
gemeente scoorde voldoende. 

32 Riolering en 
waterhuishouding 

Klachtenonderhoud, kleine 
reparaties; schoonhouden en 
inspecteren leidingen en 
gemalen; 
onderhoudsprogramma’s 
opstellen voor riolering, 
gemalen, beschoeiing etcetera; 
gegevensbeheer; storingsdienst 

Kolkenreiniging minimaal een keer per jaar. 
Rioolreiniging een keer per 10 tot 15 jaar. 
Rioolinspectie een keer per 15 jaar. 
Onderhouds- en inspectiebeurten gemalen en pompputten 
2 keer per jaar. 
Klachtenafhandeling binnen 2 weken, in spoedgevallen 
(veiligheid) binnen een dag. 

Gerealiseerd. 

33 Begraafplaatsen Het exploiteren dan wel laten 
exploiteren van begraafplaatsen. 

Voldoende beschikbare begraafplekken, binnen de 
wettelijke norm. 

Gerealiseerd. 

38 Civiel-technische 
kunstwerken 

Beheer, onderhoud, 
instandhouding en advisering 
ten aanzien van civiele 
kunstwerken. 

Bruggen in hoofdwegen minimaal veiligheidsniveau; 
Acties ondernemen om de kwaliteit kademuren en 
havengebonden constructies minimaal op veiligheidsniveau 
te krijgen; 
Overige bruggen en viaducten en kunstwerken 
kwaliteitsniveau sober-min. 

De bruggen voldoen aan het veiligheidsniveau.  
 
In 2007 zijn de vervangingen van enkele onveilige stukken 
havenbeschoeiingen voorbereid. 
 
Het kwaliteitsniveau is gerealiseerd op sober. 

 
 

Wat heeft het gekost? 
 
 
Prioriteiten en bezuinigingen 
 
Kosten alle bedragen x 
€1.000 

Vervat in programma 
totaal 

2007 Toelichting 

 
Bezuinigingen:    
Openbare ruimte Ja - 426 (zie boven) 

 
 

(bedragen x € 1.000) 
 

 2007 2007 2007 2007 
Exploitatie 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 27.012 33.139 31.463 -1.676 
Baten 7.911 8.332 8.537 205 
Saldo -19.101 -24.807 -22.926 1.881 
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 2007 2007 2007 2007 

Resultaatbestemming 
 

Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Stortingen in reserves 0 0 0 0 
Puttingen uit reserves 35 5.586 4.510 -1.076 
Saldo 35 5.586 4.510 -1.076 
 

 2007 2007 2007 2007 
Voorzieningen 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Uitgaven 0 0 0 0 
Inkomsten 0 953 661 -292 
Saldo 0 953 661 -292 
 
 

Analyse van de verschillen in de exploitatie tussen begroting na wijziging 2007 en rekening 2007: 
 
Bedragen € 1.000 Lasten Baten Saldo 
    
Verschil tussen begroting en rekening -1.676 205 1.881 
 
Af/Bij:    
1.(de)compensatie van de dienst met betrekking tot de dienst aanwezige budgetten 0 0 0 
    
Subsaldo -1.676 205 1.881 
    
2.bedragen die moeten worden overgeheveld naar het volgende dienstjaar 2.004 0 -2.004 
20 - MJOP Oerdijk Okkenbroek (110)    
20 - MJOP Platvoet (360)    
20 - MJOP Tuindorp / Oranjekwartier (48)    
20 - MJOP herinrichting Bagijnenplein (73)    
28 - MJOP Platvoet (251)    
28 - MJOP Laanboomverjonging Oerdijk (47)    
28 - Rijsterborgherpark (252)    
28 - Rijsterborgherpark, 3e brug ( 28)    
28 - Nieuwe Plantsoen (53)    
28 - Jan Luykenkolk (110)    
30 - JOP-locaties (300)    
38 - Voorbereiding baggerwerkzaamheden (72)    
38 - Kadeconstructies havengebied (300)    
Saldo 328 205 -123 
Kolommen lasten/baten: lagere lasten/baten in rekening t.o.v. begroting = - 
Kolom saldo: -=nadelig saldo 
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Toelichting op het verschil in de exploitatie tussen begroting 2007 na wijziging en rekening 2007 na analyse: 

 
 
Omschrijving Bruto bedrag Storting in 

Reserves 
Putting uit 
Reserves 

Netto bedrag 

     
Over-/onderschrijding lasten     
1. Niet geraamde uitgaven provinciaal deel reconstructie Holterweg (zie ook baten) 
2. BTW naheffing voorgaande dienstjaren 
3. Extra kosten monitoren straatreiniging 
4. Europese aanbesteding, dienstencontract openbare verlichting 
5. Lagere uitgaven onderhoud sluis 
6. Hogere lumpsum bijdrage DGB  inclusief de huisvesting,  
7. Lagere kosten klein onderhoud product Openbaar Groen 
8. Omvorming groen; minder realisatie 
9. Verjonging laanboombeplanting 
10. MJOP groen; minder realisatie 
11. Hogere lasten geprogrammeerd onderhoud riolering; voor een groot deel 
veroorzaakt door de in de Najaarsrapportage aangekondigde outputafwijking met 
betrekking tot de noodzakelijke extra lasten voor de vervanging riolering 
Zandweerd. 
12. Lagere storting in voorziening Rioleringen 
13. Lagere kosten onderhoud graven begraafplaats Diepenveen 
14. Hogere lasten MJOP project meerwerk laatste kwartaal  voegwerk Drakenbrug 
en Oude Plantsoenbrug 
15. Diverse kleinere verschillen 

 289 
 219 
   65 
   53 
  -78 
 146 
-186 
  -98 
-105 
-190 
272 

 
 
 

-177 
-71 

 106 
 

83 

   289 
 219 
   65 
   53 
  -78 
 146 
-186 
  -98 
-105 
-190 
 272 

 
 
 

-177 
  -71 
 106 

 
83 

Totaal lasten overschrijding/onderschrijding 328   328 
 
 
Over-/onderschrijding baten     
1. Niet geraamde baten provinciaal deel reconstructie Holterweg (zie ook lasten. 289   289 
2. Extra legesinkomsten glasvezel bekabeling. 78   78 
3. Hogere opbrengst Rioleringen. 64   64 
4. Lagere inkomsten product markten. -56   -56 
5. Ten laste van 2007 geboekte afwikkeling van een oude debiteur product havens. -80   -80 
6. Lagere opbrengst begraafrechten. -29   -29 
7. Lagere putting reserves als gevolg van lagere kosten met name op  product 
Openbaar Groen. 

  -75 -75 

8. Overheveling budgetten betreft beschikking over reserves (zie ook specificatie). 
9. Putting uit reserve kapitaallasten investeringen conform besluit voorjaarsnota 

  -1.116 
115 

-1.116 
115 

10. Diverse kleinere verschillen -61   -61 
Totaal baten overschrijding/onderschrijding 205  -1.076 -871 
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Programma  : 4 Bereikbaarheid 

 
 
Portefeuillehouder : G.A.J. Berkelder 

Eenheid  : Ruimte en Samenleving 

 
 

Korte omschrijving van het programma 
 
Voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijke beleid met betrekking tot mobiliteit en infrastructuur. Beleid heeft betrekking op de vervoersmodaliteiten 
auto (rijdend en parkerend), fiets, openbaar vervoer en voetganger in hun onderlinge samenhang alsmede het goederenvervoer. 
 

Wat wilden wij bereiken? 
 
Wat wilden we bereiken? 
 
Een goede (fiets)bereikbaarheid van de stad; in het bijzonder de binnenstad, bedrijfsterreinen en overige grootstedelijke functies (bijvoorbeeld ziekenhuis). 
Uitbreiding en concentratie van parkeervoorzieningen ten behoeve van de binnenstad gecombineerd met minder straatparkeren in de binnenstad. 
Verbetering van de objectieve en subjectieve verkeersveiligheid. 
Verbetering van het aanbod van openbaar vervoer en toename van het gebruik daarvan. 
Meer en betere voorzieningen voor de fiets en toename van het gebruik van de fiets. 
 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 
Mobiliteitsnota Deventer, februari 2000 
Algemeen beleidskader voor het verkeer en vervoersbeleid van Deventer voor de verschillende vervoerswijzen in hun onderlinge samenhang. 
Uitvoeringsplan Parkeerbeleid, 2007 
Beschrijving van het gewenste parkeeraanbod, gericht op een autoluwe binnenstad met voldoende parkeerplaatsen voor een groeiend aantal bezoekers; 
investeringssytematiek voor nieuw te ontwikkelen parkeergarages in relatie tot exploitatieruimte. Het parkeerbeleid is gericht op optimalisering van 
bereikbaarheid en leefbaarheid.  
Fietsbeleidsplan 2000+, februari 2000 
Beschrijving van de gewenste maatregelen om het gebruik van de fiets in Deventer te bevorderen. 
MIND 2007-2011, april 2007 
Meerjarenprogramma aanpassingen verkeersinfrastructuur Deventer. 
Nota herijking Hoofdwegenstructuur, 2007 
Beschrijving van de gewenste hoofdwegenstructuur in Deventer in 2010, gericht op behoud en versterking van de bereikbaarheid van de stad, met name de 
binnenstad en de bedrijfsterreinen, en terugdringen van verkeershinder, vooral in de woongebieden. 
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Actuele beleidscontext 
 
De in 2006 in regio Stedendriehoek-verband opgestelde nota “Beter bereikbaar Stedendriehoek”en de  netwerkanalyse zal het kader worden voor gesprekken 
met hogere overheden over de uitvoerings- en investeringsagenda voor de komende tijd. De lobby naar hogere overheden zal actief worden vormgegeven, zo 
is het zogenoemde  Provinciale Boegbeeldproces een belangrijk speerpunt waarbij subsidiekansen voor de stationsomgeving alsmede de poorten van 
Salland verzilverd kunnen worden. 
De in 2007 vastgestelde herijking hoofdwegenstructuur is kaderstellend zijn voor de verder op te starten planontwikkelingen. Specifiek zal het gaan om 
opwaardering van delen van het Hanzewegtracé en voorbereidingen voor het nemen van proeven/uitvoeren van experimenten van éénrichtingsverkeer. Ook 
de omgeving SVB-knoop, Emmaplein, Sluiskwartier wordt in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen verder uitgewerkt. Het is onze ambitie om voor de twee 
poorten een toekomstvast totaalontwerp vast te stellen. 
Wetgeving omtrent de toegankelijkheid van het openbaar vervoer (2010) maken het noodzakelijk om te anticiperen om alle halteplaatsen van het 
openbaarvervoer (met name bushaltes) civiel technisch aan te passen. De openbaar vervoervisie bieden wij in 2008 ter vaststelling aan, aan raad en 
Provincie. 
 
Het fietsbeleidsplan 2000+ zal in 2008 worden herijkt naar een concreter uitvoeringsplan, waarbij de kwaliteit van de fietspaden alsmede de verdere 
uitwerking van het concept Zevenster extra aandacht zullen krijgen. In het kader van de Zevenster wordt de laatste schakel in de route Vijfhoek, de fietsbrug 
over de N348, opgeleverd. 
In 2007 heeft de raad het ‘Uitvoeringsplan Parkeerbeleid’ vastgesteld. De basis van het uitvoeringsplan is de ‘kadernota parkeren’.  In het Uitvoeringsplan 
Parkeerbeleid zijn maatschappelijke, financiële en organisatorische kaders vastgesteld die toekomstige investeringen in parkeergarages mogelijk moeten 
maken. Ook doelen op het gebied van leefbaarheid en bereikbaarheid worden in 2008 verder uitgewerkt, zoals de aanleg van een nieuw 
parkeerverwijssysteem. 
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Wat deden we daarvoor in 2007? 
 
Prioriteiten 
 
Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

 
Bereikbaarheid Verbeteren van de 

bereikbaarheid, met 
name van de 
economische centra 
(bedrijventerreinen en 
binnenstad), voor alle 
vervoersmodaliteiten. 

Uitbreiding 
wegcapaciteit voor de 
diverse modaliteiten 
(auto, fiets, openbaar 
vervoer). 

Voorbereiding en start 
aanleg fietstunnel 
Dunantlaan als 
onderdeel van 
Zevenster fietsroute  
Vijfhoek. 
Voorbereiding fietsbrug 
N348 als onderdeel van 
Zevenster fietsroute  
Vijfhoek. 
Voorbereiding en start 
aanleg Amstellaan en 
kruispunt Amstellaan / 
Snipperlingsdijk als 
onderdeel van het 
Hanzetracé. 
Aanleg busbaan en 
capaciteitsuitbreiding 
bij op- en afrit A1 
(Zutphenseweg / 
Deventerweg) 
plusstroken A1, 
knooppunt Beekbergen 
- Deventer-Oost. 
Voorbereiding 
capaciteitsuitbreiding 
fietsenstalling 
centrumzijde 
NS-station. 

Deels vervat in 
Stedelijke 
Investerings-
planning 

Verkeer en vervoer 
(24) 

Zie project-
beschrijvingen bij 
Activiteiten 
 

Fietstunnel 
Dunantlaan: start 
aanleg van de 
fietstunnel is in 
2007 begonnen en 
wordt medio 2008 
opgeleverd. 
De planvorming 
voor de fietsbrug 
N348 is opgepakt 
met de start 
uitvoering gepland 
in 2008. 
De voorbereidingen 
van de Amstellaan 
lopen door tot in 
2008 vanwege de 
vervlechting met de 
herstructurering van 
de Rivierenwijk. 
Het ontwerp van de 
busbaan is 
vastgesteld, de 
uitvoering is begin 
2008 voorzien 
onder regie van de 
provincie 
Gelderland. 
De tijdelijke 
fietsenstallingen op 
het NS-station zijn 
gerealiseerd. 

Verbeteren parkeer-
mogelijkheden 
binnenstad 

Parkeerterreinen en -
garages aantrekkelijk 
en goed bereikbaar 
maken. 

Toevoeging van circa 
600 parkeerplaatsen 
aan parkeerareaal met 
realisatie 
parkeergarage Boreel. 

Uitvoering geven aan 
het in 2006 opgestelde 
uitvoeringsplan 
parkeerbeleid. 

Nee Betaald parkeren 
(23) 

Start voorbereiding 
van een nieuw 
parkeer-
verwijssysteem, 

Het uitvoerings-plan 
parkeerbeleid is in 
december 2007 
vastgesteld, 
uitvoering van 
onderdelen hiervan  
gebeurt in 2008. 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

Verkeers- 
veiligheid 

Veilige woon- en 
leefomgeving. 

Tussenstand van de 
doelstelling afname 
aantal 
verkeersgewonden 
(letselslachtoffers) van 
221 (2001) tot 
maximaal 166 (2010) 
Tussenstand 2004: 3 
doden, 53 ziekenhuis-
gewonden en 151 licht 
gewonden.  
Totaal 207 (bron 
ROVO). 

Opstellen en (laten) 
uitvoeren jaarlijks 
actieplan 
verkeersveiligheid. 
Oplossen VOC’s 
(verkeersongevallen 
concentratiepunten). 

Nee Verkeer en vervoer 
(24) 

In het kader van 
onder andere de 
wijkaanpak zijn er 
diverse kleinere 
projecten 
uitgevoerd ter 
bevordering van de 
verkeersveiligheid. 

Realisatie Actieplan 
verkeersveiligheid. 

Lange termijn 
onderhouds- en 
vervangings- planning 
verkeers-
regelinstallaties 

Inzicht 
ver
krij
gen 
in 
de 
lan
ge 
ter
mij
n 
(>4 
jr.) 
pla
nni
ng 
van 
gro
ot 
ond
erh
oud 
en 
ver
van
gin
gen 
incl
usi
ef 
ben
odi
gde 
mid

In 2007 worden de 
lange termijn 
planningen verder 
uitgewerkt van groot 
onderhoud / 
vervangingen van 
verkeersregelinstallatie
s. 

De lange termijn 
planningen uitwerken, 
zodat kan worden 
bepaald hoeveel 
budget op lange termijn 
nodig is. 

Nee 20,22,28,30,32,34, 
38. 

Deze planning is 
gerealiseerd. 

Gerealiseerd. 
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Bezuinigingen 
 
Onderwerp Doelstelling Resultaat en jaartal Activiteiten in 2007 Vastgesteld Relatie met product Realisering van de 

bezuiniging 
 



 110

Niet van toepassing       
 
Structurele taken 
 
Nr. Product Omschrijving Doel/prestatie Realisatie van structurele taken 
 
23 Betaald parkeren Het exploiteren van het gebruik 

van de openbare parkeerruimte 
door middel van een belasting- 
en vergunningstelsel en 
tegengaan van parkeren op 
ongewenste plekken. 
Exploitatie van fietsstallingen. 

Uitvoering geven aan parkeerverordening door: 
Uitgifte van parkeervergunningen. 
Uitgifte abonnementen betaald parkeren. 
Toezicht en handhaving parkeerverordening en naheffing 
parkeergelden. 
Beheer en onderhoud parkeeraccommodaties en 
parkeerapparatuur. 

De parkeerverordening is herijkt naar nieuw beleid zoals 
uiteengezet in het Uitvoeringsplan Parkeerbeleid en vastgesteld. 
De uitgifte van vergunningen en abonnementen, alsmede de 
uitschrijving van naheffingen zijn conform doelstellingen 
gerealiseerd. 
De totale parkeerexploitatie is vervat in het Meerjarenperspectief 
Parkeren welke in december door de raad is vastgesteld. 
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Nr. Product Omschrijving Doel/prestatie Realisatie van structurele taken 
24 Verkeers-en 

vervoersbeleid 
Beleidsvoorbereiding en 
beleidsuitvoering met betrekking 
tot de mobiliteit en de 
ontwikkeling van de 
verkeersinfrastructuur binnen de 
gemeente en de regio 
(Stedendriehoek). 

Beleidsinitiatief, -voorbereiding, -ontwikkeling en –
uitvoering. 
Onderzoek. 
Ontwerp. 
Projecten; als trekker en als adviseur aan derden. 
Verkeerslichten - dynamisch verkeersmanagement. 
Juridische zaken. 
Bewegwijzering. 
Verkeersomleidingen. 

Gerealiseerd. 

34 Verkeerstechniek Verkeersomleidingen en het 
technische beheer en 
onderhoud van 
verkeersapparatuur en verkeer 
(be)geleidende objecten. 

Technisch onderhoud verkeerslichten. 
Stadsafsluitingen. 
Technisch onderhoud wegwijzers. 

Gerealiseerd. 

 
 

Wat heeft het gekost? 
 
 
Prioriteiten en bezuinigingen 
 
Kosten alle bedragen x 
€1.000 

Vervat in programma 
totaal 

2007 Toelichting 

 
Prioriteiten:    
MIND 
 

Ja 
Ja 

  250 
2.000 

MIND structureel 250 vanaf 2007 oplopend tot 422 in 2010,  
Eenmalig MIND fietsbrug N348 in 2007 ad. € 2.000 (programma 
15) 

Fietsenstalling 
Zandpoort 

 40  

Deventer busje  14  
 
 

(bedragen x € 1.000) 
 

 2007 2007 2007 2007 
Exploitatie 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 15.525 11.352 6.595 -4.757 
Baten 3.910 5.672 3.748 -1.924 
Saldo -11.615 -5.680 -2.848 2.832 
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 2007 2007 2007 2007 

Resultaatbestemming 
 

Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Stortingen in reserves 0 0 131 131 
Puttingen uit reserves 7.861 1.342 729 -613 
Saldo 7.861 1.342 598 -744 
 

 2007 2007 2007 2007 
Voorzieningen 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Uitgaven 0 0 0 0 
Inkomsten 0 0 0 0 
Saldo 0 0 0 0 
 

Analyse van de verschillen in de exploitatie tussen begroting na wijziging 2007 en rekening 2007: 
 
Bedragen € 1.000 Lasten Baten Saldo 
    
Verschil tussen begroting en rekening -4.757 -1.924 2.832 
 
Af/Bij:    
1. (de)compensatie van de dienst met betrekking tot de dienst aanwezige 
budgetten 

   

    
Subsaldo -4.757 -1.924 2.832 
    
2. bedragen die moeten worden overgeheveld naar het volgende dienstjaar 3.827 1.125 2.702 
Voorbereidingskrediet Fietsenstalling binnenstad (80)    
Voorbereidingskrediet (60)    
Manager parkeren (50)    
Spoormanagement (81)    
Inrichten 30 km. zone Diepenveen (124)    
Fietsbrug N348 (2.980)    
As binnenstad-colmschate wegvak 2 (225)    
Veilige inrichting Gorsselseweg Bathmen (17)    
Kon. Wilhelminalaan snelheidsremmende maatregelen (50)    
Oerdijk extra verkeersmaatregelen (25)    
Dorpstraat Diepenveen (10)    
Kruispunt Deventerweg Visbystraat (125)    
    
Saldo   -930   -799    130 
Kolommen lasten/baten: lagere lasten/baten in rekening t.o.v. begroting = - 
Kolom saldo: -=nadelig saldo 
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Toelichting op het verschil in de exploitatie tussen begroting 2007 na wijziging en rekening 2007 na analyse: 

 
Omschrijving Bruto bedrag Storting in Reserves Putting uit 

Reserves 
Netto bedrag 

     
Over-/onderschrijding lasten     
1. Conform de richtlijnen wordt het positieve saldo op product parkeren in 
de egalisatiereserve parkeren gestort.  

 131  131 

Lagere kosten op de volgende projecten:     
2. Toegankelijkheid haltes. Project wordt in 2008 uitgevoerd de middelen 
zijn reeds geraamd in begroting 2008. 

-382   -382 

3. Herinrichting Boxbergerweg (Driebergenbuurt) Project schuift door 
naar 2008. Wordt in de bijstelling projecten MIND meegenomen. 

-400   -400 

4. Verkeersproblematiek omgeving station. -129   -129 
5. Fietsbrug Overijsselskanaal ter hoogte van Oerdijk. -59   -59 
6. Diverse kleine verschillen 40   40 
Totaal lasten overschrijding/onderschrijding -930 131   -799 
 
 
Over-/onderschrijdings baten     
1. Hogere opbrengst Parkeergelden. 148   148 
In verband met lagere lasten is voor de volgende projecten in 2007 een 
lagere bijdrage ontvangen: 

    

2. Herinrichting Boxbergerweg project schuift door naar 2008. -289   -289 
3. Lagere bijdrage Fietsstraat Rielerweg als gevolg van lagere 
declarabele kosten. 

-77   -77 

4. Lagere bijdrage fietsbrug Overijssels kanaal als gevolg van lagere 
lasten. 

-50   -50 

5. Lagere bijdrage project toegankelijkheid haltes. Project wordt in 2008 
uitgevoerd. 

-382   -382 

6. Correctie van in 2006 op tussenrekening geboekt bedrag voor de 
fietstunnel Dunantlaan voor dit bedrag is conform besluit beschikt over 
de reserve gemeentelijke investeringen. 

-160   -160 

7. Diverse kleinere verschillen. 11   11 
8. Overheveling budgetten betreft beschikking over reserves (zie ook 
specificaties). 

  -591 -591 

9. Lagere putting reserves als gevolg van lagere kosten op product 24.   -22 -22 
Totaal baten overschrijding/onderschrijding -799  -613 -1.412 
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Programma  : 5 Milieu 

 
 
Portefeuillehouder : G.A.J. Berkelder 

Eenheid  : Ruimte en Samenleving 

 
 

Korte omschrijving van het programma 
 
Het programma omvat de integrale zorg van de gemeente voor het milieu; daartoe behoort het ontwikkelen en uitvoeren van het milieubeleid en het toezicht 
op en de handhaving van de milieuwetgeving. In dit programma is ook begrepen de zorg voor het verwijderen van het huishoudelijk afval.  
 

Wat wilden wij bereiken? 
 
Wat wilden we bereiken? 
 
Het beoogde maatschappelijke effect is: 
Een veilig en gezond milieu: behoud en versterking van bestaande milieukwaliteiten bij duurzame ruimtelijke, economische en maatschappelijke 
ontwikkelingen; 
Een volgens wet- en regelgeving schone bodem en acceptabel geluid (hinder)niveau; 
Minder huishoudelijk afval en scheiding van het ingezamelde afval in componenten die hergebruikt kunnen worden; 
Minder wateroverlast bij extreme weersomstandigheden. Minder verdroging van het landelijk gebied door het terugvoeren van regenwater in de bodem op of 
oppervlaktewater; 
Hogere kwaliteit van oppervlaktewater door het beperken van lozing van afvalwater. 
 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 
Milieubeleidsplan 2003-2008 (oktober 2003) bestaande uit: 
Een beleidsvisie met de kernpunten van het milieubeleid voor de planperiode. 
Een beleidsprogramma, waarin de jaarlijkse voortgang in de uitvoering van het milieubeleid is opgenomen. 
Een milieuatlas, waarin de huidige, de verwachte en de gewenste kwaliteiten en ontwikkelingen van het milieu op kaartbeelden zijn weergegeven. 
Keuzenota huishoudelijk afval (december 2002) 
Keuzes op hoofdlijnen tussen milieuwensen, comfortwensen en kosten. 
Afvalplan Deventer 2003-2008 (2003) 
Meerjarenbeleidsvisie voor huishoudelijk afval; accent op vergroten van het serviceniveau en het voorkomen van straatvervuiling tegen gelijkblijvende kosten. 
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Actuele beleidscontext 
 
Het gemeentelijke milieubeleid (Milieubeleidsplan 2003-2008) is gericht op integratie met ander (ruimtelijk) beleid en op professionalisering, speciaal met 
betrekking tot het toezicht en handhaving van regelgeving. Externe veiligheid heeft grote aandacht: risicovolle situaties rond bedrijvigheid en transport worden 
in kaart gebracht en geregistreerd en een beleid op dit gebied wordt geformuleerd. De luchtkwaliteit krijgt mede door Europese regelgeving via het Besluit 
luchtkwaliteit veel aandacht in Nederland. Deventer zal in 2007 uitvoering geven aan van het Actieprogramma Lokale Luchtkwaliteit. In het Collegeprogramma 
2005-2010 wordt in het onderdeel Milieu sterk ingezet op versterking van de Ecologische Hoofdstructuur en milieu- en natuureducatie.  
Het huidige milieubeleidsplan loopt tot en met 2008. Omdat duurzaamheid en milieuaspecten een belangrijke rol spelen bij stedelijke ontwikkelingsplannen 
zijn vaststelling en borging van uitvoering voor de periode vanaf 2009 onontbeerlijk. Voor de opstelling van het MBP is € 45.000 beschikbaar gesteld.  
In het convenant GSB 2005-2009 zijn doelstellingen opgenomen ten aanzien van bodem- en geluidsanering. 
Deventer zet in op het terugdringen van het aantal potentieel vervuilde bodemlocaties. Daarbij wordt aangesloten bij de werkvoorraad bodem, die in 2005 is 
bepaald en is goedgekeurd door het Ministerie van VROM. Prioriteit wordt gegeven aan potentieel vervuilde locaties in de meest verdachte klasse en aan 
locaties in ontwikkelingsgebieden. Daarnaast zullen de bekende ernstig en urgente verontreinigde locaties verder worden onderzocht, dan wel gesaneerd. 
Bij geluidsaneringen zullen woningen op de A- en de Raillijst met ISV-geld worden gesaneerd, omdat deze voor een groot deel in de herstructureringswijken 
liggen. Een deel ervan ligt hier buiten. Omdat er langlopende afspraken zijn met VROM wordt ook hier gesaneerd. Daarnaast zullen buiten het ISV-budget om 
tussen 2006 en 2010 vermoedelijk 10 geluidsschermen langs het Deventer spoor worden geplaatst. 
 

Wat deden we daarvoor in 2007? 
 
Prioriteiten 
 
Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

 
Afvalbeleidsplan Een nieuw afval-

beleidsplan voor de 
periode 2008-2013 

Vastgesteld plan in 
2007 

Opstellen van het plan Ja  Uitgesteld tot 2008 Uitgesteld tot 2008 

Richtlijnen voor de 
inrichting van de 
openbare ruimte 

Samenhang creëren 
tussen het 
stedenbouwkundige 
karakter van een wijk en 
een waardevaste en een 
te onderhouden 
openbare ruimte op de 
aspecten schoon en 
heel. 

Een notitie met 
richtlijnen op hoofd-
lijnen ter discussie in 
B&W in 2007. 
De notitie bevat 
inrichtingsrichtlijnen 
op basis van 
gebiedstyperingen. 
Het wordt geen 
handboek of 
catalogus. 

Opstellen notitie 
richtlijnen op hoofdlijnen 
voor het inrichten van de 
openbare ruimte op 
basis van vastgestelde 
typeringen per gebied, 
waarbij beheeraspecten 
de leidraad vormen.  

Nee 20,22,28,30,31,38 Zie 
Programmablad 
Openbare Ruimte 

idem 

Optimalisatie 
afvalverwijdering 

Verhoging milieu-
rendement inzameling 
en verlaging van de 
kosten 

Afgeronde 
besluitvorming over 
mogelijke invoering 
Diftar (2007) 

Opstellen 
uitvoeringsplan 

Ja  Uitgesteld tot 2008 Idem 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van 
de doelstelling 

Realisering van 
de activiteiten 

Implementeren 
areaalaccres 
procedure 

Waarborgen van de 
beheerbaarheid van 
nieuw te ontwikkelen en 
her in te richten 
openbaar gebied. 
 

Besluitvorming toe te 
kennen areaal-accres 
bij nieuwe en 
heringerichte gebieden 
om de verwijdering van 
het huishoudelijk afval 
in deze open-bare 
ruimte op het bestuurlijk 
vast-gesteld kwaliteits-
niveau uit te voeren 
vanaf 2007. 

Verzamelen en 
begeleiden opstellen 
beheerparagrafen 
projecten; 
Vastleggen mutaties in 
de openbare ruimte 
Jaarlijks areaal-accres 
verkrijgen op basis van 
daadwerkelijk over ge-
dragen openbare ruimte 

Nee 20,21,22,28,30,31, 
32,33,34,38 

Zie 
Programmablad 
Openbare Ruimte 

Idem 

Afvalscheiding Minimaal 53% 
afvalscheiding 

Scheidingspercentage 
vastgesteld op basis 
van massabalans 

Uitvoering maatregelen 
in afvalplan, onder 
andere campagne 
voorlichting en 
handhaving plus 
adequate voorzieningen 
(wijzen op ieders 
verantwoordelijkheid 
voor milieu en schoon) 

Nee 35,21 Verhoogd van 49% 
in 2006 tot 51% in 
2007 

Verdichting glas- 
en textielbakkennet 

Verbeterde besturing 
invoeren 

Goede implementatie 
van de in 2006 
opgestelde DVO nieuwe 
stijl 

Aantoonbare betere 
resultaten op het vlak 
van Kosten Milieu en 
service 

Kritisch volgen van en 
rapportage over 
voortgang 

Nee 21 DVO nog niet 
vastgesteld. Dit 
gaat begin 2008 
gebeuren 

 

Toezicht reiniging 
structureren 

Verbeteren van het 
kwaliteitsniveau 
openbare ruimte op het 
aspect schoon 

Het streven is dat 90% 
van het afval goed 
wordt aangeboden 
(beter aanbod gedrag 
door de burger) door de 
effectiviteit van het 
toezicht in 2007 op te 
voeren. 

De effectiviteit van 
toezicht opvoeren door 
het afsluiten van 
arrangementen met 
Stadstoezicht op het 
gebied van: 
openstaande mini’s 
aanbieding afval bij 
verzamelcontainers  

Nee 21 Uitgevoerd De acties klepdicht 
en afval erin door 
stadstoezicht zijn 
succesvol geweest 
en zeker voor 
herhaling vatbaar  

Opstellen vervangings-
schema 

Inzicht in de 
financieringsbehoefte 
van de kapitaalgoederen 

Opgesteld schema met 
bijbehorend 
financieringsplan in 
2007 

Uitvoeren onderzoek en 
opstellen plan 

Nee  Conform Gerealiseerd 

Bewoners 
tevredenheid 

90 % bewoners 
tevreden over 
afvalinzameling 

Uit bewonersonder-
zoek blijkt het 
tevredenheidpercentage 
van 90% 

Uitvoeren onderzoek. Nee Overige producten 
GW O&S 

Conform Conform 

Meldingen en klachten Goed inzicht in 
meldingen en klachten 
en de afwikkeling ervan 

Meldingen en klachten 
worden binnen 48 uur 
afgehandeld. 

Met de aannemers 
heldere afspraken 
maken over responstijd. 

 Meldpunt OR 
afvaltelefoon bij 
Circulus 

Meldingen worden 
in het algemeen 
snel afgehandeld 

Opgenomen in 
nieuwe DVO 

Deventer Schoon 
familie (DSF) * 

Grotere bewoners-
betrokkenheid. 

3000 DSF-leden eind 
2007. 

Buurtcampagnes 
 

Nee 21,28,35 3200 leden per 
eind 2007. 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van 
de doelstelling 

Realisering van 
de activiteiten 

Burgerbeoordeling In beeld krijgen van wat 
de burgers vinden van 
de openbare ruimte 
(belevingswaarde). 

Jaarlijkse rapportage 
belevingswaarde van 
de openbare ruimte 
door de burgers van 
de gemeente 
Deventer. 
 
Eerste rapportage 
betreffende 
belevingswaarde in 
2007. 

Opstellen Plan van 
Aanpak onderzoek 
belevingswaarde. 
 
Uitvoeren statistisch 
onderzoek door O&S 
naar de 
belevingswaarde van de 
openbare ruimte door de 
burger in Deventer. 
 
Analyseren gegevens en 
opstellen rapportage. 
 

Nee 20,21,22,28,31 Zie programma 
openbare ruimte 

Idem 

Monitoren openbare 
ruimte  
(MOR) 

Het monitoren van de 
openbare ruimte op de 
aspecten heel en 
schoon, zodat 
vastgesteld kan worden 
op welk kwaliteitsniveau 
de openbare ruimte zich 
bevindt.  
 

Jaarlijkse rapportage 
monitoring openbare 
ruimte, waarin op 
kaarten per buurt en 
aspect wordt 
aangegeven wat het 
gerealiseerde 
kwaliteitsniveau is. 
 
De eerste rapportage 
vindt plaats in 2007. 

Het 2x per jaar met 
behulp van een 
schouwronde monitoren 
van de openbare ruimte 
op basis van de in 2005 
ontwikkelde 
systematiek.  
 
De gegevens worden 
geanalyseerd en 
vergeleken met de 
gegevens van het jaar 
2006. 

Nee 20,21,22,28,31 Conform Conform 

PR en communicatie Burgers en gebruikers 
helder maken hoe we 
Deventer schoon 
houden en wat voor 
kwaliteitsniveau er door 
het bestuur is 
vastgesteld, zodat de 
verwachtingen van de 
burger hierop zo veel 
mogelijk aansluiten. 

Het resultaat of de 
verwachting van de 
burger aansluit op 
hetgeen we willen 
bereiken is moeilijk 
meetbaar.  
Wel wordt in 2007 
een communicatie-
plan inclusief strategie 
opgesteld.  
In 2007 zal eveneens 
gestart worden met 
de uitvoering van dit 
communicatieplan. 
Waardering bewoners 
afvalinzameling 
behouden op huidige 
niveau 90%. 

Opstellen 
communicatieplan en -
kalender. Uitvoeren 
planning 2007 
 
 
Schrijven minimaal 1 
projectartikel in lokale 
media. 
 
Opstellen en bijhouden 
aanbestedingskalender 
2007 en publiceren op 
de website.  

Nee 20,21,22,28,30,31, 
32,33,34,38. 

Zie programma 
Openbare Ruimte 

Zie programma 
Openbare Ruimte 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van 
de activiteiten 

Milieubeleidsplan 2003-
2008 

Verhoging van de 
externe veiligheid (als 
gevolg van bedrijvigheid 
en transport); 
 

Start uitvoering Visie 
externe veiligheid 
(vast te stellen door 
de Raad eind 2006, 
begin 2007) 

Beleidsontwikkeling –
evaluatie en ver-
slaglegging; 
Advisering in 
gemeentelijke 
ontwikkelingsprojecten 
(woningbouw, bedrijven-
terreinen, recreatie-
voorzieningen en 
infrastructuur); 
Uitvoeren subsidie-
relatie met het 
MilieuCentrum 
Onderhouden contacten 
Adviesraad Natuur en 
Milieu en platform 
Natuur en Milieu 
Verlenen van ont-
heffingen in het kader 
van de natuurwetgeving 
Uitvoeren bevoegd 
gezagtaken procedure 
van de milieu-
effectrapportage 

 1,36,37,42 Uitvoeringspro-gramma 
Externe Veiligheid 
ambtelijk vastgesteld. 
Nog ter kennisgeving 
naar de raad. 

Beschreven acti-
viteiten zijn ade-
quaat uitgevoerd. 
Om milieu vroeg-
tijdig mee te nemen 
in ontwikkelings-
trajecten is met 
kracht doorgezet. 
Subsidierelatie met 
de Ulebelt is in 
ontwikkeling en 
moet verder 
worden geprofes-
sionaliseerd. 
Aanzet gemaakt 
voor lange termijn-
visie. Lange termijn 
doelen en structuur 
worden gekoppeld 
aan solide finan-
cieel plan. Zal in 
2008 verder 
moeten worden 
uitgewerkt. 
 

 Adequate handhaving 
van milieuwet- en 
regelgeving; 

Uitvoering 
Milieubeleids-
programma 2007 
(structureel). 

Idem   2007 start opstellen 
klimaatplan. Vormt  de 
basis voor een 
maatschappelijke 
coalitie.  
12 december vond  1e 
Deventer klimaattop 
plaats. 

Idem 

 Klimaatverandering: 
gemeentelijke bijdrage 
aan het voorkomen van 
klimaatverandering door 
energiebesparing 

Uitvoering taken 
Actieprogramma 
luchtkwaliteit (vast te 
stellen door de Raad 
najaar 2006): 
verkeersmanage-
ment hoofdwegen-
structuur, start 
gebruik milieu-
vriendelijker 
brandstoffen 
gemeentelijk 
wagenpark, 
concessiehouders. 

Idem   Actieplan Lucht-
kwaliteit is vastgesteld. 
Deventer Maat-regelen  
worden opgenomen in 
het Regionaal Samen-
werkingsverband 
Luchtkwaliteit. Wordt 
maart 2008  
ondertekend. 
December 2007 eerste 
biodiesel-pomp in 
Deventer geopend. 

Idem 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van 
de doelstelling 

Realisering van 
de activiteiten 

 Flora en fauna: 
tegengaan afname 
biodiversiteit; behoud en 
herstel van aanwezige 
flora en fauna. 

Start realisatie 
ecologische 
verbinding 
Oostermaet-Frieswijk  
 

Idem   Naast de wettelijke 
taken in het kader 
van de Natuurbe-
schermingswet, 
geen specifieke 
maatregelen ter 
behoud/versterking 
van biodiversiteit. 
Wel in samen-
werking met het 
waterschap gestart 
met de gebiedsont-
wikkeling Frieswijk 
Oostermaet. 
Gebiedsmakelaar 
verbindt partijen en 
doelen. Eind 2007 
gestart met opstel-
len een 
ecologische visie. 

Idem 

Programma 
milieuhandhaving en 
vergunning-verlening 

Adequaat toezicht leidt 
tot 80% naleefgedrag 
onder 
milieuvergunnings- en 
meldings-plichtige 
bedrijven 

Taken en resultaten 
opgenomen in 
programma 2007 
(prioriteiten en 
concreet te behalen 
resultaten  worden 
eerst in het najaar van 
2006 bepaald en 
vastgesteld) 

Werken volgens 
handhavingstrategie 
 
Monitoring op 
naleefgedrag 
 
 Werken met bonus-
malussysteem 
 
Uitbouw van 
samenwerking en info-
uitwisseling tussen de 
handhavingdiensten 

Nee 35,36,37,2,501 In verband met   
langdurige ziekte, 
niet alle categorie 4 
bedrijven gecon-
troleerd. Van de ca. 
40,  6 niet.  
Project 'gesloten 
inrichtingen' niet 
gedraaid. In 2008 
alle categorie 4 
bedrijven opnieuw 
verdeeld onder de 
toezichthouders om 
te controleren. 
Project 'gesloten 
inrichtingen' inmid-
dels opgestart. 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van 
de doelstelling 

Realisering van 
de activiteiten 

Bodemsanering:  Sanering van de 
bodemverontreiniging in 
het stedelijk gebied en 
landelijk gebied  (incl. 
nazorg en asbest) 
volgens ISV-Wbb 
Bodemsanerings-
programma 2005-2009. 

Uitvoering jaarschijf 
2007 
bodemsanerings-
programma 2005-
2009:  
205 bodemonder-
zoeken; 
21.780 m2 
gesaneerde, 
verontreinigde 
bodem; 
89.400 m3 
gesaneerde ernstig 
verontreinigde grond; 
891.910 m3 
gesaneerd  
verontreinigd 
grondwater ; 
664.770 
Bodemsanerings-
Prestatie Eenheden 
(BPE). 

Uitvoering van de voor 
2007 geplande 
bodemsanerings-
projecten; door middel 
van het plannen en 
(doen) uitvoeren van 
onderzoek, saneren, het 
toezicht daarop en het 
toezien op de nazorg 
van saneringen. 

  Halverwege ISV-
periode 2005-2009 
tekent zich de 
volgende trend af: 
Voor bodem 
worden prestaties 
mogelijk niet ge-
haald (waarschijn-
lijk budget over)  
Eén oorzaak is het 
onvoldoende op 
peil houden van de 
werkvoorraad. 
Een andere oor-
zaak is dat de 
inschatting dat het 
project Raambuurt 
jaarlijks mocht 
worden meegeteld 
in de BPE’s niet 
bleek te kloppen. In 
2008 meer duide-
lijkheid over te 
verwachten pres-
taties en  budget.  
In 2007 zijn de 
volgende prestaties 
geleverd (inclusief 
eigen beheer): 
saneringen: 17; 
bodemonder-
zoeken:153; 
m2 gesaneerd 
oppervlakte: 
46.580 
m3 gesaneerde 
grond: 9.521; 
m3 gesaneerd 
grondwater: 40.463 
BPE: 54.328. 

Er is een stagnatie 
opgetreden in het 
op peil houden van 
de werkvoorraad 
bodemsanering. 
Dat zit met name 
op het gebied van 
databeheer, invoer 
van bodemonder-
zoeken in BIS4all 
en opstellen 
landsdekkend 
beeld (i.o.v. 
VROM).  Dat heeft 
op de langere 
termijn risico’s voor 
het niet halen van 
GSB afspraken 
(over de periode 
2010-2013). De 
oorzaak is met 
name het gebrek 
aan capaciteit.  
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

Geluidssanering Geluidssanering van 
woningen als gevolg 
van 
wegverkeerslawaai A 
en railwoningen in ISV-
programma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitvoering jaarschijf 
2007; 171 woningen 
van de projecten: 
Veenweg,  
Holterweg, Hoge 
Hondstraat,  
raillijstwoningen 
Bathmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitvoering van de voor 
2007 geplande 
geluidsaneringsprojecten; 
door middel van het 
plannen en (doen) 
uitvoeren van onderzoek, 
saneren, het toezicht 
daarop en het toezien op 
de nazorg van 
saneringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja, in periode 
2006-2008 
jaarlijks 35 extra 
ten behoeve van 
capaciteit 
geluidsanering 
 
Gelet op de stand 
van zaken van 
uitvoering kan nog 
geen 
geactualiseerd 
kostenoverzicht 
worden gegeven.  

1,35 B&W-nota 
Saneringsprogramma 
Veenweg is aangehouden 
B&W-nota concept-
saneringsprogramma Hoge 
Hondstraat is vastgesteld. 
Project is praktisch gestart. 
Nibag voert inventariserend 
onderzoek uit. Drie eigenaren 
hebben doen niet aan project 
mee, de woningen zijn juridisch 
gesaneerd. 
B&W-nota concept-
saneringsprogramma 
Holterweg is vastgesteld. De 
eigenaren zijn verzocht om 
deelname. 
De voorbereiding van het 
project raillijstwoningen 
Bathmen is gestart 

Afhankelijk van 
besluitvorming 
(2011 of later) 
 
 
2010 
 
 
2010 
 
 
 
 
 
2011 
 
Het is de 
verwachting dat het 
beschikbare ISV-
budget niet geheel 
toereikend is voor 
uitvoering van alle 
maatregelen. In 
2008 komt daar 
meer duidelijkheid 
over als de 
projecten Hoge 
Hondstraat en 
Holterweg nader 
worden uitgewerkt 

 Aanvullende 
gevelisolatie bij  
geluidschermen in het 
kader van het NaNOV-
project. 

Start, eventuele 
gedeeltelijke/ gehele 
uitvoering, eventueel 
afronding  max 2 
geluidschermen 
langs het spoor 
Deventer-
Rivierenwijk-
Colmschate. 

   Er zijn nog geen beschikkingen 
door de staatssecretaris van 
VROM genomen; de projecten 
kunnen derhalve nog niet 
worden opgestart. 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

 Geluidschermen langs 
spoorweg Deventer-
Almelo 

NaNov-project 
Noorderenk Bathmen 
Dortstraat 
Rozengaarderweg 
Parallelweg 
Rivierenwijk 
Blauwenoord/ Oostrik 
Colmschate 

In oktober bestuurlijke 
afspraak gemaakt over 
uitvoering, incl. planning 

  Er is ambtelijk advies aan het 
BSV gegeven inzake bezwaren 
saneringsbeschik-king 
Noorderenk. 
Er zijn een tweetal 
informatieavonden gehouden 
(Rozengaarderweg/Parallelweg 
en Colmscahte) 
De schermen worden op basis 
van regulier en ad hoc overleg 
met ProRail en provincie 
voorbereid. 

Start uitvoering 
bouw schermen:  
 
2008/9 van 
Noorderenk 
(afhankelijk van 
saneringsbeschik-
king)  
Realisatie in 2010 
(Rozengaarderweg) 
en 2011 overige 
projecten. 
 

Gebiedsgericht 
geluidbeleid 

Het realiseren van 
geluidniveaus in 
gebieden van de 
gemeente Deventer 
die overeenstemmen 
met de plaatselijke 
behoeften en functies 
van het gebied 
(uitvloeisel gewijzigde 
Wet geluidhinder)   

Inzicht in de 
mogelijkheden van  
beperking van 
geluidsoverlast in 
bepaalde gebieden 
van de gemeente 
(bijvoorbeeld overlast 
in  Bathmen en 
Colmschate als 
gevolg van de A1); 
Inzicht in de aard en 
de omvang van de 
hoeveelheid werk van 
de gewijzigde 
(gedecentraliseerde) 
Wet geluidhinder. 
Borging van deze 
nieuwe  werkzaam-
heden in de 
gemeentelijke 
organisatie. 

Onderzoek en advies 
naar mogelijkheden van 
beperking van 
geluidoverlast in 
betrokken gebieden en 
implementatie nieuwe 
Wet geluidhinder in de 
gemeentelijke 
organisatie. 

 1,35 Ten aanzien van het beperken 
van geluidsoverlast in Bathmen 
en Colmschate wordt met RWS 
gesproken. De bewoners zijn 
daarvan op de hoogte gesteld. 
Ten aanzien van het 
gebiedsgerichte geluidsbeleid 
zijn de voorbereidingen 
getroffen voor het vaststellen 
van een gemeentelijk beleid 
hogere grenswaarden. In de 
nieuwe Wet Geluidshinder is 
vastgelegd dat gemeente 
daarin bevoegd gezag is. In 
2008 moet dit beleid worden 
vastgesteld. 

Zie hiernaast. 
Witteveen en Bos 
heeft een studie 
uitgevoerd naar de 
mogelijkheden voor 
het beleid hogere 
grenswaarden. 

 
Bezuinigingen 
 
Onderwerp Doelstelling Resultaat en jaartal Activiteiten in 2007 Vastgesteld Relatie met product Realisering van de 

bezuiniging 
 
Milieubeleid Minder beleidskosten: 

Temporisering 
Milieubeleidsplan, 
minder beschikbare 
middelen voor uitvoering 
Milieubeleidsprogramma. 

Gefaseerde verlaging 
kosten uitvoering 
Milieubleidsprogramma 
naar  € 42.000 vanaf 
2007. 

Beperking lasten met  
€ 12.000. 

Mei 2003 Milieu ( 35) Gerealiseerd 
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Structurele taken 
 
Nr. Product Omschrijving Doel/prestatie Realisatie van structurele taken 
 
Verwijdering 
huishoudelijk afval 

De inzameling, overslag en 
het transport van uit 
huishoudens afkomstige 
afvalstoffen, alsmede de 
heffing en invordering van de 
afvalstoffen-bijdrage die 
opweegt tegen de kosten 

Verbeteren van het 
serviceniveau (=totaal aan 
middelen en diensten die aan 
de burger ter beschikking 
worden gesteld) en de 
beleving die de burgers 
daarbij hebben. 
Minder zwerfvuil als gevolg 
van het aanbieden en 
inzamelen van huishoudelijk 
afval. 

Taakstelling 90% van de burgers is tevreden. 
Taakstelling: SNS schoonheidsgraad 4 
(=schoon) direct na inzameling 

Burgers zijn over het algemeen zeer tevreden over de 
afvalinzameling. De schoonheidsgraad na inzameling 
is over het algemeen goed, maar vraagt wel 
permanente aandacht. Denk bijvoorbeeld aan de 
acties klep dicht en afval erin. 

Vergunning 
verlening 
 

Het behandelen van 
aanvragen om vergunningen, 
het beoordelen van 
meldingen en het verstrekken 
van vergunningen en 
goedkeuringen. 

 
Aantal milieuvergunningen  
Aantal milieumeldingen  
 

2005 
45 

125 

2006 
40 

130 

2007 
40 

130  

De behandeltijd van vergunningen is te lang. In het 
kader van de excellente dienstverlening zou 

behandeltijd moeten worden verkort.  

Toezicht en 
handhaving 
 

Het voorbereiden van 
controles bij bedrijven, het 
uitvoeren van controles bij 
bedrijven en het opstellen 
van controlerapporten, het 
innemen en behandelen van 
milieuklachten en het waar 
nodig inzetten van het 
bestuursrechtelijke 
handhavingsinstrumentarium. 

 
Aantal milieucontroles bij 
bedrijven  
Behandeling van klachten  
 

2005 
179 

 
67 

 

2006 
200 

 
200 

2007 
200 

 
200 

 

2007 
294 

 
230 

Advisering en 
informatieverstrekking 

Het geven van adviezen in 
het kader van de Wet 
milieubeheer bij bouw- en 
sloopvergunningen en 
ruimtelijke plannen, het 
geven van milieu-informatie 
over bedrijven (intern 
gemeentelijk, burgers en 
bedrijven). 

 
Milieuadviezen. bij bouw- en 
sloopaanvragen  
Adviezen m.b.t. ruimtelijke 
ordening  
Adviezen m.b.t. externe 
veiligheid  
Behandelen verzoeken om 
milieu-informatie 

2005 
205 

 
20 

 
39 

 
22 

2006 
230 

 
20 

 
40 

 
50 

2007 
230 

 
20 

 
40 

 
50 

  

 
 
 

In 2007 98 adviezen. Dat is veel meer dan begroot. 
Overigens was het aantal adviezen in 2005 en 2006 

resp. 50 en 70. Dus ook meer dan begroot. Ook is er 
een stijgende tendens. Hetgeen overeenkomt met het 

vroegtijdig meenemen van milieu in ruimtelijke 
ontwikkelingen.  

Onderzoeken en 
saneringen 
 

Het (doen) uitvoeren van 
onderzoek en saneringen 
(voorbereiden, begeleiden 
uitvoering, nazorg)  

 
Begeleiding 
bodemonderzoeken  
Uitgevoerde 
bodemsaneringen   

2005 
45 
4 

2006 
25 
8 

2007 
25 
8  

2007 
15 
12 
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Nr. Product Omschrijving Doel/prestatie Realisatie van structurele taken 
Adviezen Het geven van adviezen in 

het kader van de Wet 
bodembescherming bij bouw- 
en sloopaanvragen en 
ruimtelijke plannen, het 
geven van bodemadvies bij 
vergunningaanvragen  
aanvragen in het kader van 
de Wet milieubeheer 

 
Bodemadviezen Wet 
milieubeheer   
Bodemadviezen bouw- en 
sloopaanvragen  
Bodemadviezen ruimtelijke 
ordening 
Adviezen Bouwstoffenbesluit 

2005 
72 

278 
 

35 
6 

2006 
70 

210 
 

25 
10 

2007 
70 

240 
 

35 
25  

2007 
70 
220 
 
80 
65 

Beschikkingen Het behandelen van 
aanvragen om beschikkingen 
en meldingen (BUS) voor 
onderzoek en saneringen in 
het kader van de Wet 
bodembescherming 

 
Beschikkingen Wet 
bodembescherming 
 

2005 
 

16 

2006 
 

10 

2007 
 

10  

 
 
19 (waarvan 2x BUS en 12 xEVA) 

Handhaving Het voorbereiden en 
uitvoeren van controles op 
de uitvoering van bodem- en 
grondwatersaneringen, 
grondverzet en 
ondergrondse tanks. Het 
waar mogelijk en nodig 
inzetten van 
bestuursrechtelijk 
handhavingsintrumentarium. 

 
Controlebezoeken Wet 
bodembescherming 
Controlebezoeken 
Bouwstoffenbesluit 

2005 
45 

 
29 

2006 
40 

 
60 

2007 
40 

 
30  

 
46 
 
40 
 
 
 

Informatieverstrekking Het geven van 
bodeminformatie (intern, 
gemeentelijk, burgers en 
bedrijven) 

 
Behandeling van verzoeken 
bodeminformatie 

2005 
624 

2006 
400 

2007 
600  

 
75 (geven bodeminfo) 
Aantallen makelaarsadviezen ligt bij Frontoffice 
 

Klachtenafhandeling Het innemen en behandelen 
van geluidklachten 

Be- en afhandeling 
geluidklachten 

2005 
12 

2006 
15 

2007 
15  

 

Advisering Het geven van adviezen in 
het kader van de Wet 
geluidhinder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begeleiding 
saneringsprojecten 

 
Adviezen industrielawaai  
Adviezen verkeerslawaai  
Adviezen railverkeerslawaai 
Adviezen t.b.v. ruimtelijke 
ordening  
Adviezen t.b.v. 
bouwvergunningen  
Begeleiding/advisering 
saneringsprojecten  
Aantal gereedgemelde 
geluidsaneerde woningen 
Gemiddelde saneringskosten 
per woning 

2005 
70 
20 
 6 

40 
 

206 
 

3 
 

150 
 

€ 9.100 

2006 
30 
10 
10 
20 

 
70 

 
5 
 

275 
 

€ 9.075 

2007 
30 
10 
10 
20 

 
200 

 
5 
 

150 
 

€ 9.075  

2007 
50 
7 
12 
70 
 
210 

 
0 
 
0 
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Wat heeft het gekost? 
 
 
Prioriteiten en bezuinigingen 
 
Kosten alle bedragen x 
€1.000 

Vervat in programma 
totaal 

2007 Toelichting 

 
Prioriteiten:    
Ontwikkeling Milieucentrum/ 
kinderboerderij 

Ja 50 Collegeprogramma en Voorjaarsnota 2005 

Capaciteit 
geluidssaneringsprojecten 

Ja 35 Voorjaarsnota 2006 

Bezuinigingen:    
Temporisering Milieubeleid Ja -12 Laatste tranche heroverwegingen 2003 

 
(bedragen x € 1.000) 

 
 2007 2007 2007 2007 

Exploitatie 
 

Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 14.452 15.796 15.899 103 
Baten 13.232 14.182 14.455 273 
Saldo -1.220 -1.614 -1.444 170 
 
De overschrijding op de lasten wordt gedekt door direct gerelateerde inkomsten.  
 
 

 2007 2007 2007 2007 
Resultaatbestemming 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Stortingen in reserves 0 0 0 0 
Puttingen uit reserves 0 282 103 -179 
Saldo 0 282 103 -179 
 

 2007 2007 2007 2007 
Voorzieningen 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Uitgaven 1.840 1.801 612 -1.189 
Inkomsten 1.041 1.792 2.558 766 
Saldo -799 -9 1.947 1.956 
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Analyse van de verschillen in de exploitatie tussen begroting na wijziging 2007 en rekening 2007: 
 
Bedragen € 1.000 Lasten Baten Saldo 
    
Verschil tussen begroting en rekening 103 273 170 
 
Af/Bij:    
1.(de)compensatie van de dienst met betrekking tot de dienst aanwezige 
budgetten 

0 0 0 

    
Subsaldo 103 273 170 
    
2.bedragen die moeten worden overgeheveld naar het volgende dienstjaar 
Actieplan luchtkwaliteit (53) 
Klimaatplan en ecologische visie (94) 
Uitvoeringsprogramma externe veiligheid (30) 
Nazorg vm stortplaats Schonevaarderstraat (130) 
Kader grenswaarden geluidsbelasting (17) 

 324 0 -324 

Saldo 427 273 -154 
 
Kolommen lasten/baten: lagere lasten/baten in rekening t.o.v. begroting = - 
Kolom saldo: -=nadelig saldo 
 

Toelichting op het verschil in de exploitatie tussen begroting 2007 na wijziging en rekening 2007 na analyse: 
 
De specificatie dient men als volgt weer te geven: 
 
Omschrijving Bruto bedrag Storting in 

Reserves 
Putting uit 
Reserves 

Netto bedrag 

     
Over-/onderschrijding lasten      
1. Lagere lasten uitvoering, beheer, advieskosten en publiciteit product afval. -537   -537 
2. Lagere lasten droge componenten afval. -142   -142 
3. Afboeking kapitaallasten afval. -114   -114 
4. Toezicht milieu-inspectie op afval niet begroot. 279   279 
5. Meer kwijtschelding heffingen afval. 60   60 
6. Hogere storting exploitatieresultaat in voorziening afval. 722   722 
7. Meer uren op product milieu juridische ondersteuning, externe veiligheid. 
Luchtkwaliteit, vergunningen en handhaving. 

256   256 

8. Minder uren op product bodem in verband met capaciteitstekort. -184   -184 
9. Interim management programma milieu. 143   143 
10 Lagere storting voorziening ISV bodem in verband met latere ontvangst 
rijksbijdrage. 

-162   -162 
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Omschrijving Bruto bedrag Storting in 

Reserves 
Putting uit 
Reserves 

Netto bedrag 

11. Hogere storting voorziening ISV geluid in verband met ontvangst 
bijdrage voormalig gemeente Bathmen in 2007. 

172   172 

12. Overige verschillen. -66   -66 
Totaal lasten overschrijding/onderschrijding 427   427 
 
 
Over-/onderschrijding baten     

1. Hogere opbrengst heffingen afval.  121    121 

2. Afrekening DVO 2006 Circulus. 101   101 
3. Verlate rijksbijdrage ISV bodem. -137   -137 
4. Verrekening putting voorziening Wbb met storting. -25   -25 
5. Hogere bijdrage ISV geluid door ontvangst aandeel voormalig gemeente 
Bathmen in 2007. 

172   172 

6. Diverse doorberekeningen diensten milieu en bodem. 41   41 
7. Overloop puttingen reserves voor klimaatplan, ecologische visie, nazorg 
bodemsanering voormalig. Stortplaats Schonevaarderstraat en  geluidbeleid. 

  -179 -179 

Totaal baten overschrijding/onderschrijding 273  -179 94 
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Programma  : 6 Ruimtelijke ontwikkeling 

 
 
Portefeuillehouder : I.R. Adema 

     G. Hiemstra 

Eenheid  : Ruimte en Samenleving 

 
 

Korte omschrijving van het programma 
 
Beleidsvoorbereiding en –uitvoering met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente. Dit houdt in het opstellen van planologische 
en stedenbouwkundige kaders zoals een integraal structuurplan, structuurschetsen, bestemmingsplannen, stedenbouwkundige en landschapskundige visies 
en het ontwerpen alsmede de coördinatie van uitvoer van het beleid met betrekking tot de coördinatie van de particuliere inbreiding en de reconstructie van 
het landelijke gebied en het verzorgen van planologische procedures. 
Kaderstelling ten behoeve van en coördinatie van activiteiten op verschillende beleidsterreinen gericht op de ontwikkeling van het platteland, inclusief de 
dorpen en kernen. 
 

Wat wilden wij bereiken? 
 
Wat wilden we bereiken? 
 
Het in stand houden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente Deventer en het bieden van planologische kaders en rechtszekerheid met 
betrekking tot de inrichting van de ruimte en het in stand houden en versterken van de kwaliteit van het landelijke gebied van de gemeente Deventer en het 
bieden van kaders en rechtszekerheid met betrekking tot de veranderingen in dit gebied. 
 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 
Plan van Aanpak Actualiseren Bestemmingsplannen (2002). 
Structuurplan Deventer 2025: synergie van stad en land (april 2004). 
Ruimtelijke visie Schalkhaar (2004). 
Structuurvisie Diepenveen (2004).  
Masterplan Zandwetering (2004). 
Kroon op Deventer (2004). 
Structuurschets Steenbrugge (2005). 
Voorontwerp Regionaal Structuurvisie (2005). 
Uitvoeringsplan Baarlerhoek (2005). 
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Ontwikkelingskaders Rood voor Rood en Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing (2006). 
Vast te stellen in 2006: 
Waterplan (2006). 
Structuurvisie Bathmen (2006). 
 
Actuele beleidscontext 
 
  

Wat deden we daarvoor in 2007? 
 
Prioriteiten 
 
Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten en 

jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie 

met 
product 

Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

 
Stedendriehoek Komen tot een 

ruimtelijke 
afstemming met de 
partners in de 
stedendriehoek om 
grote projecten als 
regionale 
bedrijventerreinen, 
grote infrastructurele 
werken en 
woningbouwlocaties 
op langere termijn, 
ruimtelijk mogelijk te 
maken. 

Overeenstemming met de 
stedendriehoek-partners, 
uitmondend in een door de 
gemeenteraad vastgesteld 
Regionale Structuurvisie 
2030. 
Door de gemeenteraad 
vastgesteld Regionaal 
Uitvoeringsprogramma 
Stedendriehoek. 

Adequate bijdrage 
leveren aan het 
opstellen, samen met de 
beide provincies en de 
zes overige gemeenten 
in het 
samenwerkingsver-band 
van de regionale 
structuurvisie 
Stedendriehoek en het 
uitvoeringsprogram-ma. 
Adequate bijdrage 
leveren aan de uitvoer 
van de in document 
genoemde projecten. 

  Doelstelling gehaald door 
vaststelling van de 
Regionale Structuurvisie en 
het Regionaal Uitvoerings-
programma Stedendriehoek. 

Op een constructieve 
manier is een bijdrage 
geleverd binnen het 
samenwerkings-verband. 
Naast de behaalde 
doelstelling kan worden 
gemeld dat  een concept 
plan van aanpak voor het 
maken van een visie voor 
het niet-bundelingsgebied 
is voorbereid. 

Koploperprojecten 
Ruimte voor de Rivier 
Bolwerkesweide, Worp, 
Ossenwaard (BWO) en 
Keizer- en 
Stobbewaarden (KSW). 

Een bijdrage leveren 
aan het verbeteren 
van ’s lands 
veiligheid 
(overstromingsrisico) 
en het verbeteren 
van de ruimtelijke 
kwaliteit in het 
rivierengebied. 

Uitgevoerde tracéstudie 
o.l.v. de gemeente voor de 
wateropgave Ruimte voor de 
Rivier in combinatie met de 
ruimtelijke kwaliteitsdoelen 
van gemeente en provincie 
van de koploper BWO en 
het inbrengen van 
gemeentelijke belangen en 
expertise in de koploper 
KSW (o.l.v. de provincie). 
Tracébesluit wordt eind 
2007 aangeboden aan de 
staatssecretaris van Verkeer 
en Waterstaat. 

Het coördineren van de 
koploper BWO en het 
leveren van ambtelijke 
input en expertise om 
een tracéstudie vast te 
kunnen stellen voor 
zowel koploper BWO als 
KSW. 

 6 Bij het formuleren van de 
meetbare  resultaten is 
onjuiste informatie geleverd. 
De met het rijk getekende 
bestuursovereenkomst is 
maatgevend voor zowel 
doelstelling als resultaten. 
Deze doelstelling is gehaald. 
Een voorkeursalternatief zal 
in 2008 worden vastgesteld 
en aangeboden worden aan 
de Staatssecretaris. 
Het Tracébesluit wordt 
februari 2009 vastgesteld en 
aangeboden aan de 
staatssecretaris. 

Ruimtelijk Kwaliteits-kader 
vastgesteld en aan 
ministerie aangeboden. 
Ook door ministerie 
vastgesteld, waardoor 
kwaliteitsdoelen zijn 
geborgd. 
Bestuursovereen-komst, 
Plan van Aanpak, 
Ruimtelijk Kader en 
startnotitie MER zijn 
allemaal vastgesteld in het 
afgelopen jaar. Daarmee 
loopt het project op 
planning.  
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten en 

jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie 

met 
product 

Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

Bestemmingsplannen Vanaf 2012 zijn alle 
rechtsgeldige 
bestemmingsplannen 
in de gemeente niet 
ouder dan 10 jaar, 
waarvan 75% in 
deze collegeperiode. 
 
Vanaf 2012 zijn alle 
geactualiseerde 
bestemmingsplannen 
gedigitaliseerd, 
waarvan 75% in de 
huidige 
collegeperiode. 

Planning bijgesteld Plan van 
Aanpak uitvoeren; 
Alle in 2007 opgestarte 
bestemmingsplannen 
digitaal beschikbaar via 
Intranet; 
“actieplan digitaliseren 
bestemmingsplannen” voor 
rechtsgeldige plannen die 
actueel maar nog niet 
digitaal beschikbaar zijn, is 
opgesteld; 
Voorbereidingen op 
invoering nieuwe WRO zijn 
getroffen. 

Actualisatie diverse 
bestemmingsplannen 
(Oostrik, Zandweerd 
Noord, Platvoet, 
Voorstad, Colmschate-
Zuid, Zandweerd Zuid, 
Colmschate West, 
Bergweide. Schalkhaar 
kom). 

€ 50.000 op 
basis van 
vjn 2005. 

 Enigszins achter gebleven 
bij de planning. Einddoel 
komt niet in gevaar. 

Legenda: 
V: voorontwerp 
vastgesteld 
O: ontwerp vastgesteld; 
D: plan vastgesteld; 
I: beschikbaar intranet  
Kom Schalkhaar: 
O, I.  Raadsvoorstel tot 
definitieve vaststelling 
aangehouden in PMD van 
4 december; 
Zandweerd 
Noord/Platvoet: 
O. Raadsvoorstel tot 
definitieve vaststelling 
aangehouden in PMD van 
4 december; 
 
Het Oostrik:  
O, D, I; 
 
Colmschate Zuid:  
V, I; 
 
Voorstad Centrum:  
V; 
 
Zandweerd Zuid: 
V; 
 
Colmschate West: V; 
Bergweide: vertraagd 
vanwege complexere 
milieuregelgeving, 
opname nieuwe 
gebiedsontwikkeling. 
Digitalisering van plannen 
volop in uitvoering. 
Voorbereidingen 
implementatie nieuwe Wet 
ruimtelijke ordening in 
volle gang (plan van 
aanpak vastgesteld). 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten en 

jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie 

met 
product 

Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

Rood voor Rood/VAB’s Bereiken hogere 
ruimtelijke kwaliteit 
landelijk gebied door 
sloop ontsierende 
stallen, dit als 
bijdrage aan de 
uitvoering van het 
Reconstructieplan 
Salland. 

Op minstens 10 initiatieven 
wordt in 2007 een besluit 
genomen 

Coördineren initiatieven, 
inhoudelijke advisering 
(stedenbouwkundig, 
landschappelijk), 
uitmondend in 
contracten. 

 42 Doelstelling ruimschoots 
gehaald. De verschillende 
initiatieven hebben na 
besluitvorming geleid tot 10 
ondertekende 
overeenkomsten. 
Geëvalueerd wordt of 
gewenste verbetering 
ruimtelijke kwaliteit ook 
daadwerkelijk is 
gerealiseerd. 

De genoemde activiteiten 
hebben volop 
plaatsgevonden en geleid 
tot 10 ondertekende 
contracten. 

Gebiedsvisie LOG 
Lettele 

Ontwikkelen van een 
kader voor 
toekomstige invulling 
en gebruik van een 
Landbouwontwik-
kelingsgebied (LOG) 
ten behoeve van een 
gezonde agrarische 
bedrijfsvoering. 

In 2007 bestuurlijke 
vaststelling. 

Overeenkomstig de 
toezegging in het BGO 
Salland een methodiek 
afleveren en de pilot 
uitwerken. 

 42 Doelstelling nagenoeg 
gehaald. Concept 
gepresenteerd,  doch 
vaststelling niet gelukt 
vanwege complexe 
problematiek rond 
megabedrijven. 

Concept van de LOG visie 
(inclusief een voorzet voor 
een methodiek) is gereed 
voor bestuurlijke 
vaststelling. 
Besluitvorming voorzien 
voor 2008. 

Groenontwikkeling Uitwerken 
groencomponent uit 
het Structuurplan 
Deventer 2025, 
synergie van stad en 
land, om daardoor bij 
te dragen aan het 
groene karakter van 
de gemeente. 

Vastgesteld kader 
(masterplan) voor het gebied 
Rielerenk/Douwelerkolk/Ove
rijssels Kanaal, als basis 
voor een inrichtingsplan. 

Schrijven plan van 
aanpak, aansturen 
extern bureau, leveren 
inhoudelijke input. 

  Doelstelling niet gehaald en 
zelfs niet dichterbij 
gekomen. 

Gelet op de beperkte 
beschikbare capaciteit en 
budget doorgeschoven 
naar 2008. 

Zandwetering Het duurzaam en 
interactief 
vormgeven van de 
stadsrand van 
Deventer. 

Vastgesteld uitvoeringsplan 
deelgebied 
Steenbrugge/Keizers-
landen. Vastgesteld 
aangepast inrichtingsplan 
Baarlerhoek en start 
uitvoering. Vastgesteld plan 
van aanpak Diepenveen – 
Rande. 

Aansturen proces, 
leveren inhoudelijke 
input 

 11 Doelstelling deels gehaald. 
Baarlerhoek: inrichtingsplan 
vastgesteld en in uivoering 
(deels gereed); 
Diepenveen-Rande: plan 
van aanpak vastgesteld, 
inrichtingsplan vastgesteld 
en in inspraak gebracht; 
Steenbrugge-Keizerslanden: 
uitvoeringsplan in 
voorbereiding. Bestuurlijke 
vaststelling naar 2008. 

De voorgenomen 
activiteiten hebben 
plaatsgevonden en 
hebben tot resultaten 
geleid. Niettemin blijken 
complexe, meervoudige 
ruimtelijke processen 
moeilijk in tijd in te 
plannen zeker indien daar 
een interactieve 
component (wat 
gebruikelijk is) mee is 
verbonden. 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten en 

jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie 

met 
product 

Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de activiteiten 

Inbreiding 
 

Het geven van een 
kwaliteitsimpuls aan 
gemeentelijke 
inbreiding, dat moet 
leiden tot snellere en 
adequate resultaten.  
 
Ontwikkelings-
initiatieven optimaal te 
begeleiden richting 
kwalitatief resultaat, 
passend binnen de 
gemeentelijke 
beleidsagenda. 

Projectorganisatie in 2007 
ontworpen, 
geïmplementeerd en 
functionerend. Tevredenheid 
klanten vastgesteld. 

Projectorganisatie 
ontwerpen, opzetten en 
implementeren. 

  Doelstelling gehaald 
wat betreft een 
verbetering begeleiding 
initiatiefnemers. Niet 
gehaald wat betreft de 
te implementeren 
projectorganisatie. 

Discussiedocument gemaakt als 
basis voor professionalisering 
organisatie. Heeft relatie naar 
nieuwe Wet ruimtelijke ordening, 
met name het onderdeel 
Grondexploitatiewet hetgeen tot 
vertraging heeft geleid. Dit lijkt 
geen nadeel, omdat nu de 
gevolgen van de 
Grondexploitatiewet direct in de 
nieuwe werkwijze kan worden 
ingebed. 

Plattelands-
ontwikkeling 

Behoud landbouw als 
belangrijke sociale en 
economische drager 
van platteland door 
faciliteren 
toekomstgerichte 
landbouw. 
Stimuleren nieuw 
ondernemerschap en 
nieuwe economische 
dragers platteland: 
ondersteuning en 
verbreding agrarische 
bedrijfsvoering, 
versterking recreatie 
platteland. 
Behoud en versterking 
ruimtelijke kwaliteit 
platteland: landschap, 
natuur, cultuurhistorie, 
milieu, ecologie en 
water. 
Behoud en versterking 
leefbaarheid dorpen 
en buurtschappen. 

Realisering van de projecten 
die zijn opgenomen in het 
Uitvoeringsprogramma 
Platteland en het 
Gebiedsprogramma Salland: 
Door college vastgestelde 
inrichtingsvisie LOG Lettele. 
Uitvoering 
Ontwikkelingskaders. 
Door college vastgestelde 
afspraken met andere 
partijen over vormgeving en 
uitvoering Groen-Blauwe 
diensten. 
Oprichting werkplaat 
plattelandsvernieuwing 
Structuurvisie Bathmen 
Uitvoering Masterplan 
Zandwetering. 
Koploperprojecten. 
Door college en andere 
partners vastgesteld 
startdocument 
Gebiedsuitwerking Frieswijk 
– Oostermaet. 

Uitvoering projecten 
conform planning en 
resultaten genoemd in 
Uitvoeringsprogramma 
Deventer en 
Gebiedsprogramma 
Salland. 
Aansturen 
gebiedscoördinator. 
Voorbereiden opstellen 
uitvoeringsprogramma 
Platteland 2008; 
Voorbereiden en 
opstellen 
Gebiedsprogramma 
Salland 2007 – 2008; 
Voorbereiden 
bestuurlijke afspraken 
ILG. 
Voorbereiden en 
bijwonen aanjaagteam-
vergaderingen. 
Voorbereiden Bestuurlijk 
Gebiedsoverleggen, 
secretarisoverleggen en 
Reconstructie-
commissies; 
Aansturen projectleider, 
voorbereiden 
besluitvorming. 

 1,2,5,6,2
4,28,35,
253,256,
306. 

De vier 
hoofddoelstellingen van 
het plattelandsbeleid 
hebben hun geldigheid 
onverkort behouden en 
zijn ook overgenomen 
in het nieuwe Actieplan 
Platteland 2007-2008. 
Door de uitvoering van 
de projecten uit het 
Actieplan en het 
reguliere gemeentelijke 
beleid op de relevante 
beleidsterreinen zijn op 
elk van deze 
doelstellingen stappen 
in de gewenste richting 
gezet. 

Geactualiseerd Actieplan Landelijk 
gebied vastgesteld. 
 
Groene en blauwe diensten: is in 
2007 door de gemeente opgepakt 
en zal in 2008 tot resultaten 
moeten leiden. 
 
Werkplaats 
plattelandsvernieuwing: is gestart 
in januari 2007. Deze werkplaats 
van studenten en docenten van 
Saxion heeft inmiddels vele locale 
initiatieven in Salland 
ondersteund. 
 
Structuurvisie Bathmen: 
In concept gereed. Vaststelling 
begin 2008. 
 
Gebiedsuitwerking Frieswijk-
Oostermaat: is voorbereid; 
vaststelling in 2008-01-08. 
 
Het Leader-programma is in 
samenwerking met Raalte en Olst-
Wijhe opgestart. 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van 
de activiteiten 

Landschaps-
ontwikkelingsplan 

Toetsingskader voor 
ontwikkelingen in het 
landelijke gebied; onder 
andere uitwerken 
ecologische 
hoofdstructuur, met 
name ecologische 
verbindingszones. 

Door college 
vastgesteld ontwerp 
landschapsontwikkelin
gsplan (LOP) in 2007. 

Doorgaan met opstellen 
van LOP. 

  Op basis van 
Europese 
aanbesteding 
planning moeten 
bijstellen. Het ontwerp 
LOP wordt daarom in 
2008 opgeleverd. 
Proces staat 
overigens onder druk 
vanwege interactieve 
opzet. 

Op basis van een 
plan van aanpak is 
dit interactieve 
proces gestart. 
Een inventarisatie 
is uitgevoerd. Er 
wordt gewerkt aan 
het maken van 
scenario’s. Dit 
proces is nog niet 
afgerond. Eerste 
discussies met 
college en (deel) 
gemeenteraad 
geweest. 
Behoeven vervolg 
voordat concept 
kan worden 
vastgesteld. 

Vergunningverlening 
BWT 

Risicovermijding. 
Eenvoudige vergunning 
passend binnen het 
bestemmingsplan snel 
afhandelen. 
Complexe 
vergunningen eenduidig 
behandelen. 
Alle vergunningen zijn 
getoetst op 
afgesproken CBK-
niveau. 

Verlening eenvoudige 
vergunningen binnen 5 
weken. 

Toetsing op CBK-
methodiek. 

 Milieu (35) Doelstelling gehaald. 
Lichte 
bouwvergunningen 
passend binnen het 
bestemmingsplan zijn 
ruim binnen de 
daarvoor gestelde 
termijnen van 5 
weken afgehandeld. 
 
Complexe 
vergunningen zijn 
eenduidig (conform 
vaststaande 
werkprocessen in 
BWT-4all) 
afgehandeld.  
 
In 2007 is de CKB 
toetssystematiek 
geïmplementeerd.  
Dit betekent een 
uniforme en 
eenduidige manier 
van toetsen van 
bouwaanvragen aan 
het Bouwbesluit. 

Met het toetsen 
overeenkomstig 
de CKB-methodiek 
zijn in het 
afgelopen jaar 
voor het eerst 
ervaringen 
opgedaan. 
Alhoewel de 
methodiek 
bewerkelijk is, zijn 
de resultaten 
goed. 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van 
de activiteiten 

Toezicht en 
handhaving op 
verleende 
vergunningen aan de 
hand van 
werkprogramma 

Handhaving op thema’s 
als horeca en 
gebiedsgericht aanpak. 

Intensivering van 
integrale checks door 
middel van 
steekproeven onder 
adressen en project 
matige aanpak. 

Gezamenlijke 
bezoeken met afdeling 
Milieu en Brandweer. 

  Doelstelling gehaald. 
De horecacontroles 
gezamenlijk met 
Brandweer en milieu 
hebben plaats 
gevonden en er wordt 
gebiedsgericht 
gewerkt.  
Door middel van 
steekproeven zijn de 
integrale checks 
geïntensiveerd. 

Van de lichte 
bouwvergunninge
n en 
sloopvergunninge
n  is circa 10% 
gecontroleerd. 
Van de reguliere 
bouw-
vergunningen is er 
bij de 
eenvoudigere 
vergunningen voor 
gekozen om 
alleen een 
oplevercontrole uit 
te voeren. Bij de 
complexere 
vergunningen 
wordt er veelal 
vaker dan 7 keer 
gecontroleerd. Er 
hebben drie 
integrale 
horecacontroles 
plaats gevonden. 

Klachten Zorgvuldige en snelle 
afhandeling klachten. 

Bevraging klant waar 
schoen wringt 

Bel de burger.   Doelstelling gehaald. Klachten zijn 
zorgvuldig en 
volgens protocol 
afgehandeld. 
Conform protocol 
wordt contact 
opgenomen met 
de burger. 

Invoering 
omgevingsvergunning 

Eén loket in Stad(T)huis Mensen in processen 
klaar voor afgifte 
omgevingsvergunning 
01-01-08. 

Uitvoering projectplan. 
 

  Datum inwerking 
treden WABO is 
uitgesteld tot 
01/01/2009. Daardoor 
de doelstelling niet 
gehaald (wel 
dichterbij gekomen). 

Het projectplan is 
vastgesteld. 
Uitvoering van het 
projectplan vindt 
plaats. 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van 
de doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

Actief volgen 
ontwikkelingen wet- en 
regelgeving en digitale 
ontwikkelingen/ 
opzetten projecten. 

 Heldere besluiten hoe 
organisatorisch in te 
spelen op 
ontwikkelingen en 
aanpak digitalisering. 

   Doelstelling 
gehaald. 

Voor wat betreft de 
CKB toets is in 2007 
proefgedraaid met het 
programma CKB-
online. Daarnaast 
wordt proefgedraaid 
met het verlenen van 
Monumentenvergunni
ngen in BWT-4all. 

Afstoten taken die niet 
tot het primaire proces 
horen.  

Helderheid creëren in 
het kader van de 
organisatie.  

Uitvoeren nota kwaliteit 
vergunningverlening 
2006 

   Doelstelling 
gehaald. 

De nota ‘Kwaliteit 
vergunningverlening’ 
is vastgesteld als 
basis voor een 
uniforme werkwijze. 
Helder is nu op welke 
wijze bouwplannen 
worden getoetst aan 
de voorschriften uit het 
Bouwbesluit. 

Op sterkte brengen van 
de afdeling. 

Ontwikkeling Aan de hand van 
benchmarken 
vaststellen welke 
omvang de formatie 
moet hebben, rekening 
houden met de al 
bereikte resultaten ten 
aanzien van 
informatisering. 

   Doelstelling 
gehaald. 

In 2007 is de formatie 
op sterkte gebracht. In 
2007  is ook de CKB-
toetssystematiek 
geïmplementeerd  
 
Bij het opstellen van 
de nota “kwaliteit 
vergunningverlening” 
is gebuik gemaakt van 
benchmarken. Een 
vergelijk is gemaakt 
met de gemeente 
Zwolle, Hengelo en 
Enschede.   
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Bezuinigingen 
 
Onderwerp Doelstelling Resultaat en jaartal Activiteiten in 2007 Vastgesteld Relatie met product Realisering van de 

bezuiniging 
 
Apparaatslasten 
coördinatie landelijk 
gebied 

Beperking 
apparaatslasten 

€ 25.000 vanaf 2005. Verwerkt in begroting 
2005; taakstelling gereed 

Mei 2003 Artikel 1 Wet ruimtelijke 
ordening 

Gerealiseerd. 

Zandwetering Beperking 
apparaatslasten 

€ 15.000 in 2006 en  
€ 25.000 vanaf 2007. 

Aanpassing begroting; 
verlaging inzet op 
onderdelen PURE en 
uitvoering Zandwetering 

Mei 2003 Artikel 1 Wet ruimtelijke 
ordening  

Gerealiseerd. 

Werkorganisatie BWT Efficiencyverbetering € 10.000 in 2005 en  
€ 30.000 vanaf 2006 

Te realiseren met ingang 
van 2005 via verlaging 
apparaatslasten op het 
product 

HO 03 Bouw- en woningtoezicht 
(2) 

Gerealiseerd. 

 
Structurele taken 
 
Nr. Product Omschrijving Doel/prestatie Realisatie van structurele taken 
 
    2005 

begr. 
2006 
begr. 

2007 
begr. Realisatie 2007  

1 Ruimtelijke 
Ordening 

Beleidsvoorbereiding en  
-uitvoering met betrekking tot de 
ruimtelijke ontwikkeling en 
inrichting van de gemeente 

 
Aantal bestemmingsplannen onder handen; 
 
Aantal bestemmingsplannen te starten; 
 
Aantal bestemmingsplannen afgerond; 
 
Aantal voorbereidingsbesluiten; 
 
Binnenplanse vrijstellingen; 
Tijdelijke vrijstellingen (art. 17); 
 
Aantal anticipatieprocedures (art.19). 

    
30 32 30 28 

    
5 4 3-5 5 
    

5-8 6-8 6-8 5 
    

25 25 20 27 
5-8 5-8 5-8 5 
10 10 10-15 17 

    
35-40 40-45 45-50 70-80  
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Nr. Product Omschrijving Doel/prestatie Realisatie van structurele taken 
2 BWT Behandelen van ingekomen 

aanvragen voor bouw-, sloop- 
en andere vergunningen. 
Toezicht/handhaving 
bouwvoorschriften en 
welstandsbeleid. 
Klachtenafhandeling 
 
 
 
 
 
 
 
Juridische dienstverlening 

Vergunningverlening: 
Aantal lichte bouwvergunningen. 
Aantal reguliere bouwvergunningen. 
Aantal gefaseerde bouwvergunningen. 
Aantal pre-adviezen. 
Aantal sloopvergunningen. 
Aantal aanlegvergunningen. 
Vrijstellingen 15/19, 3 WRO. 
 
Toezicht en handhaving: 
Aantal controles van bouwwerken. 
Aantal klachten. 
Waarvan ook daadwerkelijk gaan kijken. 
Aanschrijvingen. 
 
 
Bezwaarschriften op bouwvergunningen. 
Bezwaarschriften op sloopvergunningen. 
Handhavingsvoorschriften (inclusief. (hoger) beroep). 
Aanslag leges. 
Beroepsschriften op bouwvergunningen. 
Hoger beroepsschriften. 

    
530 600 600 471 
600 600 600 556 

 50 50 61 
419 440 440 418 
98 100 100 144 
4  5 13 

282  250 257 
    

 1500 1200 1135 
 300 250 205 
 150 150 131 

20 50 50 21 
 

47 24 30 26 
4 2 4 4 

14 10 14 9 
5 6 6 7 
9 8 8 9 
5 6 6 2  

 
Wat heeft het gekost? 

 
 
Prioriteiten en bezuinigingen 
 
Kosten alle bedragen x 
€1.000 

Vervat in programma 
totaal 

2007 Toelichting 

 
Prioriteiten:    
Instelling 
plattelandsmanager 

Ja 60  

Bezuinigingen:    
Verlaging van de 
apparaatskosten project 
Zandwetering 

Ja -25  
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(bedragen x € 1.000) 

 
 2007 2007 2007 2007 

Exploitatie 
 

Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 4.360 6.448 6.615 167 
Baten 3.204 3.801 4.396 595 
Saldo -1.156 -2.647 -2.218 429 
 
De overschrijding op de lasten wordt gedekt door direct gerelateerde inkomsten. 
 

 2007 2007 2007 2007 
Resultaatbestemming 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Stortingen in reserves 0 0 0 0 
Puttingen uit reserves 60 360 163 -197 
Saldo 60 360 163 -197 
 

 2007 2007 2007 2007 
Voorzieningen 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Uitgaven 0 888 809 -79 
Inkomsten 0 963 1.452 489 
Saldo 0 75 644 569 
 

Analyse van de verschillen in de exploitatie tussen begroting na wijziging 2007 en rekening 2007: 
 
Bedragen € 1.000 Lasten Baten Saldo 
    
Verschil tussen begroting en rekening 167 595 429 
 
Af/Bij:    
1.(de)compensatie van de dienst met betrekking tot de dienst aanwezige 
budgetten 

0 0 0 

    
Subsaldo 167 595 429 
    
2.bedragen die moeten worden overgeheveld naar het volgende dienstjaar 648 126 -522 
    
    
Saldo 815 721 -93 
 
Kolommen lasten/baten: lagere lasten/baten in rekening t.o.v. begroting = - 
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Kolom saldo: -=nadelig saldo 
 

Toelichting op het verschil in de exploitatie tussen begroting 2007 na wijziging en rekening 2007 na analyse: 
 
De specificatie dient men als volgt weer te geven: 
 
Omschrijving Bruto bedrag Storting in Reserves Putting uit Reserves Netto bedrag 
     
Over-/onderschrijding lasten     
     
1. Lasten planschade niet begroot. 51   51 
2. Overboeking van voorziening Nevengeul naar voorziening Ruimte vd Rivier via 
exploitatie. 

228   228 

3. Kasritmeverschil storting ontvangst Ruimte vd Rivier -123   -123 
4. Afwikkeling balanspost PURE (zie ook baten) -138   -138 
5. Storting ontvangst provincie PURE niet begroot (zie ook baten). 148   148 
6. Hogere lasten Rood voor Rood niet begroot. 203   203 
7. Apparaatslasten: 
a. De kosten van advies Brandweer, kosten advertenties en publicaties, de kosten van 
balie StadThuis en de kosten voor  omgevingsvergunning zijn geboekt op 
apparaatslasten terwijl begroot is op Goederen en diensten. 

   257      257 

b. Er zijn meer uren tegen tarief geboekt dan begroot     55       55 
8. Goederen en diensten derden: 
a. Zie hierboven. 

 -257    -257 

b. Storting in voorziening niet begroot betreft LLNV en provincie. 372   372 
c. Overige verschillen. 19   19 
Totaal lasten overschrijding/onderschrijding 815   815 
 
Over-/onderschrijding baten     
     
1. Overboeking van voorziening Nevengeul naar voorziening Ruimte vd Rivier via expl. 228   228 
2. Kasritmeverschil ontvangst Ruimte vd Rivier. -123   -123 
3. Ontvangst provincie (Gooiermars en PURE) niet begroot (zie ook lasten). 170   170 
4. Afwikkeling balanspost o.a. PURE (zie ook lasten). -148   -148 
5. Ontvangst regeling Rood voor Rood niet begroot. 127   127 
6. Overige baten: 
a. niet geraamde opbrengsten voor dwangsommen. 

  30     30 

b. overige baten.   29     29 
7.Vergoeding goederen en diensten: 
a. legesopbrengst hoger. 

  36     36 

8. Ontvangsten provincie niet begroot betreft LNV en provincie. 372   372 
9. Lagere putting reserves overlopende baten 0  -197 -197 
     
Totaal baten overschrijding/onderschrijding 721  -197 524 
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Programma  : 7 Wonen en herstructurering 

 
 
Portefeuillehouder : I.R. Adema 

Eenheid  : Ruimte en Samenleving 

 
 

Korte omschrijving van het programma 
 
Ontwikkeling en uitvoering van beleid gericht op het aanbieden van een gevarieerd en aantrekkelijk woningaanbod en woonklimaat voor alle groepen van de 
bevolking door: 
- Vertaling woonbehoefte en woningmarktinzicht. 
- (meerjarige) programmering van de woningbouw. 
- Rechtvaardige verdeling van huurwoningen. 
- Afspraken met de woningcorporaties. 
- Aandacht voor woonkwaliteit en ouderenhuisvesting (wonen, zorg, welzijn). 
- Herstructurering van bestaande woonwijken en buurten. 
 
 

Wat wilden wij bereiken? 
 
Wat wilden we bereiken? 
 
- Woningmarkt: voldoende aanbod van woningen voor de vraag binnen de planologische uitgangspunten en evenwicht in de stedelijke woningvoorraad, 
evenwicht op de woningmarkt, doorstroming. 
- Woningbouwprogrammering: goede stedelijke aansturing en versnelling bouwproductie. 
- Woonruimteverdeling: voldoende woningen die bereikbaar en betaalbaar zijn voor mensen met een beperkt inkomen en rechtvaardige verdeling van 
huurwoningen. 
- Woningcorporaties: goede resultaatgerichte afspraken en een goede samenwerking. 
- Woonkwaliteit: goede inbedding van duurzaam kwaliteitsdenken en innovatie in het bouwproces en hogere kwaliteit van de woning en woonomgeving, 
geschiktheid voor ouderen en mensen met een belemmering om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. 
- Wijkvernieuwing: differentiatie van woonmilieu`s in bestaande wijken, verhoging van de (duurzame) kwaliteit van de woningen en de woonomgeving. 
- Kwaliteit van dienstverlening door diensten aan te bieden op basis van (samenhangende) vragen van de klant. Bereikbaarheid verbeteren door benutting 
van verschillende distributiekanalen, met name groei in digitale dienstverlening (voor zover financiën en organisatieontwikkeling dit toelaat). 
- Tevreden klanten van publieke dienstverlening Bouwen en Leefomgeving. 
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Vastgestelde beleidsdocumenten 
 
Nota Wonen, Integrale woonvisie 2002-2010 (2002) 
(beleid op het gebied van wonen met als onderwerpen de woningbehoefte, de woningopgave, de beelden van de toekomstige woonconsumenten en de 
gewenste rol van de gemeente). 
Beleidskader ontwikkelingsgebieden (2002) en sociaal programma (2003) 
(uitgangspunten op sociaal, economisch en ruimtelijke gebied voor de herstructurering, de programmatische en financiële randvoorwaarden, en de rol van de 
gemeente in het samenwerkingsproces). 
Gewenst woningbouwprogramma 2003-2013 (2003) 
Nota actualisatie Stadsvisie Deventer, “naar een nieuw evenwicht” (2004) 
(handelingsperspectief voor de periode 2005-2009, totaalbeeld lange termijnvisies op economisch, sociaal en fysiekruimtelijke ontwikkeling en prioritering van 
de voornemens). 
Nota’s 'De klant centraal' (2002), 'Ingericht op de burger' en '100.000 loketten' 
(kaders voor de publieke dienstverlening Bouwen en Wonen). 
Ontwikkelingsvisie wijkvernieuwing wijk 4, De Kroon van Deventer (2005) 
(gemeentelijke visie en toetsingskader ontwikkeling wijkvernieuwing over periode van 10 jaar). 
Ontwikkelingsvisie Rivierenwijk (2005) 
(gezamenlijke visie gemeente / Rentré wonen ontwikkeling wijkvernieuwing over periode 10 jaar). 
Nota’s 'De klant centraal' (2002), 'Ingericht op de burger' (2001) en '100.000 loketten' (2004) 
Visies op ontwikkeling publieke dienstverlening, voor onder meer Balie Bouwen en Leefomgeving. 
Vernieuwingsplan Landsherenkwartier (mei 2006) 
Nadere uitwerking voor het deelgebied Landsherenkwartier 

 
Actuele beleidscontext 
 
Het gewenste woningbouwprogramma wordt regelmatig geactualiseerd vanuit de nieuwe woningmarktinzichten (o.a. WBO) en betrokken bij de stedelijke 
programmering. Een nieuwe aanzet voor inbreng van duurzame kwaliteit in het bouwproces wordt in 2006 gerealiseerd door de invoering van GPR2 
(gemeentelijk praktijk richtlijn (ten aanzien van duurzaam bouwen)), conform het Milieubeleidsplan, gekoppeld aan deregulering. 
 
Een grote ambitie ligt er om aantrekkelijke en gevarieerde woonmilieus voor verschillende doelgroepen te realiseren, zowel in de uitbreidingsgebieden als in 
de bestaande stad en in de dorpen. De wijken in de bestaande stad zullen moeten (kunnen) concurreren met de kwaliteit van het wonen in de 
uitbreidingswijken. Die ambitie van evenwicht is vertaald in afspraken voor herstructurering. In de periode van 2005-2015 zullen 2500 woningen worden 
vervangen en 1500 worden verbeterd of verkocht. 
In de herstructurering kiest Deventer voor het creëren van goede woonmilieus. Woonmilieus waarin je oud kunt worden maar ook je kinderen wilt laten 
opgroeien. Deventer zet in op een woningbouwprogramma van bruto 750 woningen per jaar, conform de daartoe met het rijk gemaakte afspraak. Ongeveer 
2/5 van het programma zal op uitbreidingslocaties gebouwd worden, een kwart op inbreidingslocaties en ongeveer 1/3 in herstructureringsgebieden. Naast 
evenwicht in de hele stad wordt gewerkt aan minder discrepantie tussen vraag en aanbod en een evenwichtiger bevolkingssamenstelling in de wijken. Ook 
voor de dorpen wordt gekozen voor een aantrekkelijk woningbouwprogramma dat aansluit bij de vraag van de bevolking. 
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Met Rivierenwijk en Keizerslanden zijn wij aangesloten bij de 56-wijkenaanpak van het ministerie van VROM. Voor deze wijken zijn ontwikkelingsvisies 
vastgesteld, zijn uitvoeringsplannen afgesproken met de woningcorporaties en is de uitvoeringsfase gestart, waarbij de gemeente een begeleidende rol heeft, 
randvoorwaarden stelt en toetst. 
Op basis van de visie Wonen, zorg, welzijn wordt gewerkt aan zogenaamde woonservicezones, met als doel mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten 
wonen. 
In het milieu-uitvoeringsprogramma zijn ambities geformuleerd op het gebied van energiereductie en duurzaam bouwen (GPR2). 
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Wat deden we daarvoor in 2007? 

 
Prioriteiten 
 
Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten en jaartal Activiteiten in 

2007 
Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

Wonen Woningbouwprogrammering 
Verbetering aansluiting  
Aanbod bij vraag; 
Programmatische vertaling 
van behoefte én markt. 

Mutaties in de woningvoorraad / resultaat 2009 
(NB; in verband met de onzekerheid in de 
planning is met name het meerjarenper-
spectief van belang). 
 
Volgens huidige prognose is het netto  
programma voor woningbouw (toevoeging min 
sloop): 
                 
2005: 434 
2006: 270 
2007: 620 
2008: 610 
2009: 660 
Totaal:  2.594 
 
Kwalitatief programma: 
 
Uitleggebieden (Woonvisie 2002): 
Bereikbare huur  20% 
Dure huur             3% 
Goedkope koop   10% 
Middeldure koop  17% 
Dure koop            50% 
 
Inbreiding (recent door B&W vastgestelde 
aanpassing): 
Bereikbare huur  20% 
Middelduur huur  5% 
Dure huur            -% 
Goedkoop koop   15% 
Middelduur koop  30% 
Duur koop            30% 
 
Herstructurering (Woonvisie 2002): 
Bereikbare huur  14% 
Dure huur            12% 
Goedkope koop   12% 
Middeldure koop  22% 
Dure koop            40% 
 
Voor ouderen toegankelijk: 30% 

In het kader van 
de actualisering 
van de Woonvisie 
2002 zal de  
kwantitatieve en 
kwalitatieve 
woningbouw-
programmering 
worden 
aangepast onder 
andere op basis 
van het 
Woningbehoefte-
onderzoek 2006.  
 
Afspraken met 
corporaties over 
uitvoeringsprogra
mma. 
 
Monitoring 
ontwikkeling 
voorraad en 
programma dat in 
voorbereiding is. 

Nee 1,11 Nieuwbouw 580 
Overigen       61 
 
Bruto           641 
-/- Onttrekkingen 
                     23 
 
Netto toename 618 
 
We beschikken alleen 
over gegevens met 
betrekking tot de 
verdeling tussen huur- 
en koopwoningen, maar 
niet over een verdere 
uitsplitsing. In het kader 
van de GSB-monitor 
zullen in 2008 deze 
gegevens worden 
opgeleverd. 
 
De gegevens met 
betrekking tot de 
verkoop van 
huurwoningen zullen in 
de jaarverslagen over 
2007 van de 
woningcorporaties 
(medio 2008 
beschikbaar) bekend 
worden gemaakt. Dat 
geldt ook voor der 
verbetering van 
woningen voor ouderen. 
 
 

De actualisatie van 
de Woonvisie is in 
voorbereiding.  
 
In het voorjaar van 
2008 zal worden 
gestart met de 
prestatieafspraken.   
 
In het kader van de 
Woonvisie zal ook 
een 
monitorsysteem 
worden opgezet. 
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Ingrijpende verbetering: 75 woningen per jaar. 
Verkoop huurwoningen: 75 woningen per jaar. 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten en jaartal Activiteiten in 

2007 
Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

 Woningmarkt 
Verbeteren en actualiseren 
inzicht in behoefte en markt-
ontwikkelingen ten behoeve 
van sturing. 

Er is een verbeterd basisbestand woningbouw 
in 2007 
Er is een doorstroomonderzoek in 2007. 

Verbeteringsslag 
registratie  
Marktpartijenoverl
eg 
Verbeteren 
basisbestand 
uitvoeren 
doorstroomonder
zoek. 

Nee Projecten 
vastgoed 
ruimtelijke 
ordening 1. 

De aantallen 
gerealiseerde woningen 
per jaar worden nu 
zorgvuldig bijgehouden. 
 
Gegevens over de 
verdeling binnen de 
woningcategorieën zijn 
nog niet beschikbaar. 
 
Doorstroom-onderzoek 
Vijfhoek is niet 
uitgevoerd. Staat nu 
voor 2008 op de rol. 

Zie voorgaande. 

 Laagrentende leningen 
Stimuleren planmatig 
onderhoud bij verenigingen 
van eigenaren in 
herstructureringsgebieden. 

In 2007 is er een regeling voor laagrentende 
leningen voor vve’s Rivierenwijk. 

De regeling wordt 
opgesteld samen 
met betrokken 
corporatie. 

Nee  Nog niet gerealiseerd. 
Zal gebeuren in 2008. 

Zie voorgaande. 

 ISV 
Uitvoeren verdeel besluit. 

Verstrekken subsidies ten behoeve van 
stadsvernieuwings- en 
herstructureringsplannen. 

Aan 4 projecten 
wordt een bijdrage 
verstrekt. 

Nee  In het kader van het 
meerjarig karakter van 
de doelstellingen, 
activiteiten en uitgaven 
binnen het ISV-
verdeelbesluit zal in 
2008 een aparte 
verantwoording worden 
opgesteld. 

 

 Doelgroepen:  
Ouderen en mensen met 
een belemmering langer 
zelfstandig laten wonen.  
 
Op alle locaties wordt 
duurzaam gebouwd. 

Geschikt of geschikt te maken voor senioren 
(termijn 2009) 
Woonkeur ingevoerd in 2007 
 
Bij nieuwe locaties wordt in 2007 GPR2 
toegepast. 

Invoeren nieuwe 
werkwijze (visie 
wonen, zorg en 
welzijn) 
Duurzaamheidsas
pec-ten woning en 
woonomgeving 
(GPR2. 

Nee 1,34,2 Woonkeur is niet 
ingevoerd, omdat in het 
kader van de Woonvisie 
het Woonkeur-beleid zal 
worden vastgesteld. 
 
GPR2 is toegepast en 
wordt nu gewerkt met 
GPR3. 

Zie voorgaande. 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

Herstructurering Meer sociale balans Sociaal programma 
Keizerslanden in 2006; 
Sociaal programma 
Landsherenkwartier en 
Oranjekwartier in 2007; 
 
Sociaal programma 
Rivierenwijk in 2007; 
Opstart sociale 
projecten in 2007 en 
2008. 

Uitwerken sociaal 
programma 
deelgebieden; 
Uitvoering sociale 
projecten uit sociaal 
programma; 
Huisbezoeken en 
huisbezoeken-plus in 
Rivierenwijk en 
Keizerslanden 
(Landsherenkwartier); 
Start van vervolg 
project Kolonisten; 
Uitwerking 
woonmilieu’s en 
vaststellen 
woningprogramma’s 
eerste bouwplannen 

Nee Stedelijke 
vernieuwing (4) 
Openbare ruimte 
 
 
 
 
 
 
 

In 2007 zijn de 
doelstellingen 
uitgewerkt in smart-
doelen, en is een 0-
meting gedaan door 
SO/KV. 
In 2009 zal de 1-
meting plaatsvinden 
en is de realisering 
van de doelstellingen 
beter uitgewerkt. 

 
Rapportage over 
huisbezoeken in 
Landsherenkwartier 
 
 
 
 
 
 
Sociaal programma 
Rivierenwijk is gereed en wordt 
februari2008 vastgesteld door 
B&W.  
Onderzoek woonmilieus is 
gereed en er is een start 
gemaakt met het ontwerp van 
woningen aan de Oude 
Bathmenseweg 
 
 
 
 

 Veilig verkeer en betere 
openbare ruimte 

Stedenbouwkundig 
plan 
Landsherenkwartier 
fase 1 en 2 in 2007 
(inclusief 
beeldkwaliteitsplan); 
Wijkvernieuwingsplan 
Oranjekwartier in 2007; 
Verkeersstudie 
wijkontsluiting 
centrumgebied 
Keizerslanden; 
Stedenbouwkundig 
plan Rivierenwijk; 
Herontwikkeling 
Amstellaan. 

Afronden 
stedenbouwkundig plan 
Landsherenkwartier 
fase 1 en 2; 
Afronden 
vernieuwingsplan 
Oranjekwartier; 
Afronden 
verkeersstudie 
centrumgebied 
Keizerslanden; 
 
Afronden 
stedenbouwkundig plan 
Rivierenwijk; 
Oplossen van 
dilemma’s tussen 
Amstellaan en 
Rivierenwijk; keuzes 
maken en Plan van 
Eisen opstellen. 

Nee Stedelijke 
vernieuwing (4) 
Openbare ruimte 

In 2007 zijn de 
doelstellingen 
uitgewerkt in smart-
doelen, en is een 0-
meting gedaan door 
SO/KV. 
In 2009 zal de 1-
meting plaatsvinden 
en is de realisering 
van de doelstellingen 
beter uitgewerkt. 

Afronding Stedenbouwkundig 
plan 1e en 2e fase 
Landsherenkwartier in eerste 
twee maanden 2008 
Vernieuwingsplan 
Oranjekwartier afgerond in 
februari 2008  
Afronding Verkeersplan 
Keizerslanden in februari 2008 
 
 
Concept- Voorontwerp 
stedenbouwkundig plan is 
gereed. Er dient echter nog 
overeenstemming te komen 
over de vormgeving van de 
Amstellaan in relatie tot de 
herinrichting van de wijk. Naar 
verwachting zal hierover begin 
2008 een afspraak gemaakt 
worden.  
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

 Meer marktconforme 
voorzieningen en 
woningaanbod 

Wijkvoorzieningen-
centra in 
ontwikkelingsfase; 
Vernieuwingsplan 
Centrumgebied 
Keizerslanden 
afgerond; 
Pilots 
woonzorgservicezones 
hebben gedraaid; 
 
Duidelijkheid over 
WVC Rivierenwijk: 
welke functies komen 
erin en erbij? Waar 
gesitueerd? Wie wordt 
ontwikkelaar en wie 
afnemer? 

Afronden 
vernieuwingsplan 
centrumgebied 
Keizerslanden; 
 
Afronden pilots 
woonzorgservicezone 
in Keizerslanden; 
VO voor 
wijkvoorzieningencentr
a in Keizerslanden. 
 
Afronden 
stedenbouwkundig plan 
Rivierenwijk; 
 

Nee Stedelijke 
vernieuwing (4) 
Openbare ruimte 

In 2007 zijn de 
doelstellingen 
uitgewerkt in smart-
doelen, en is een 0-
meting gedaan door 
SO/KV. 
In 2009 zal de 1-
meting plaatsvinden 
en is de realisering 
van de doelstellingen 
beter uitgewerkt. 

Pré concept vernieuwingsplan 
Keizerslanden Centrum begin 
december 2007 afgerond; 
concept vernieuwingsplan in 
februari 2008 
 
Start bouw Graaf Florishof in 
juli 2007 
 
VO voor WVC Keizerslanden 
eind januari 2008 
 
Sloop Tuindorp-Zuid start 
begin januari 2008 
Eerste sloop 
Landsherenkwartier start in 
maart 2008 
 
In het concept-Voorontwerp 
stedenbouwkundig plan is 
duidelijk waar het WVC 
gesitueerd zal worden. Er is 
inmiddels een architect 
geselecteerd. Er is nog geen 
duidelijkheid over het concrete 
programma en de exploitatie 
van het gebouw. Hierover 
wordt begin 2008 meer 
duidelijkheid verwacht. 

 Betere positionering 
van de betreffende 
gebieden. 

Communicatieplan is 
afgerond en 
wijkcommunicatie is 
opgestart (website, 
nieuwsbrief etcetera); 
Nulmeting en eerste 
vervolgmeting 
herstructureringmonitor 
is gereed. 

Coördineren ontwerp- 
en uitvoeringsfase 
concrete projecten; 
Uitwerken 
accommodaties, zoals 
wijkvoorzieningen-
centrum en 
woonzorgzones; 
Afronden uitvoering 
monitor. 

Nee Stedelijke 
vernieuwing (4) 
Sociaal beleid 
(wco) 

In 2007 zijn de 
doelstellingen 
uitgewerkt in smart-
doelen, en is een 0-
meting gedaan door 
SO/KV. 
In 2009 zal de 1-
meting plaatsvinden 
en is de realisering 
van de doelstellingen 
beter uitgewerkt. 

Keizerslanden Magazine 
gelanceerd en het tweede 
nummer is in december 2007 
uitgekomen 
Website 
www.keizerslandenvernieuwt.n
l gelanceerd medio 2007 
Diverse nieuwsbrieven per 
buurt verschenen (onder 
andere Bewonersvizier 
Oranjekwartier) 
WVC: VO in januari 2008 
Nulmeting monitoring afgerond 
in 2007 

 

http://www.keizerslandenvernieuwt.nl/
http://www.keizerslandenvernieuwt.nl/
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Bezuinigingen 
 
Onderwerp Doelstelling Resultaat en jaartal Activiteiten in 2007 Vastgesteld Relatie met product Realisering van de 

bezuiniging 
 
 
Volkshuisvestingsbeleid Sociaal medische 

urgenties verlagen 
Besparing € 70.000 in 
2006 t/m 2008. 

Besparing € 70.000 
realiseren op personele 
kosten. 

Juni 2004 Volkhuisvesting (3) Deze 
bezuinigingstaakstelling 
is volbracht.  Eerder 
kostte het afgeven van 
urgenties de gemeente 
een fors bedrag aan 
apparaatslasten. Deze 
taak is nu overgeheveld 
naar Woonkeus 
Stedendriehoek voor 
€42.500 op jaarbasis. 

 
Structurele taken 
 
Nr. Product Omschrijving Doel/prestatie Realisatie van structurele taken 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volkshuisvesting Ontwikkeling en uitvoering van beleid 
gericht op het aanbieden van een 
gevarieerd en aantrekkelijk woningaanbod 
en woonklimaat voor alle groepen van de 
bevolking. 
 
De vertaling van de woning behoefte en 
woningmarkt naar (meerjarige) 
programmering van de woningbouw, 
rechtvaardige verdeling van 
huurwoningen, de reguliere contacten en 
afspraken met de woningcorporaties, de 
(duurzame) kwaliteit van de woning en 
woonomgeving. 
 
Het verstrekken van subsidies op basis 
van gemeentelijke of landelijke regelingen, 
huisvesting van vluchtelingen en 
asielzoekers, exploitatie van woonwagens. 
 
Efficiënte verdeling van de beschikbare 
GSB middelen (ISV II, GSB provincie 
Overijssel).  
  

Optimale verhouding tussen woningvraag en 
woningaanbod; gedifferentieerde wijken en 
buurten, kwalitatief goede woningen. 
 
En verder 
 
Woonwagens 
Subsidie 
Vluchtelingenhuisvesting 
Huisvesting statushouders 
ISV verdeelbesluit 
ISV monitoring 
Bijdrage GSB programmaleider 
Beleidsontwikkeling herstructurering 

                      2005      2006    2007 
 
Woonwagens  70          70        70 
Standplaatsen 40          40        40 
 
50 subsidiebeschikkingen 
 
Vluchtelingenhuisvesting 
Vanaf september 2007 heeft de gemeente de opdracht gekregen in 2 
½  jaar 126 personen in het kader van het generaal pardon te 
huisvesten. Op 31 december 2007 is de tussenstand dat 31 
woningen zijn toegewezen ten behoeve van de huisvesting van 
ongeveer 100 personen. 
 
 
Huisvesting statushouders 
Wat betreft de statushouders is de taakstelling  ongeveer 30 
personen op jaarbasis te huisvesten. Op 31 december 2007 is op 
basis van provinciale cijfers gebleken dat er 45 personen zijn 
gehuisvest. De provinciale opgave blijkt gebaseerd op verouderde 
gegevens. De inschatting is dat er daadwerkelijk ongeveer 100 
personen een woning hebben gekregen. 
 



 150

 
Nr. Product Omschrijving Doel/prestatie Realisatie van structurele taken 
4 
 
 
 

Herstructurering Wijkvernieuwing met aandacht voor de 
leefbaarheid in wijken en buurten. 
 
Herstructurering van bestaande 
huurvoorraad, evenwicht in de stedelijke 
voorraad, evenwicht op de woonomgeving. 

Coördinatie uitvoering herstructurering.  

 
 

Wat heeft het gekost? 
 
 
Prioriteiten en bezuinigingen 
 
Kosten alle bedragen x 
€1.000 

Vervat in programma 
totaal 

2007 Toelichting 

 
Prioriteiten:    
Wet Kenbaarheid 
Publiek Rechtelijke 
Beperking 

 20 Voorjaarsnota 2005 

Bezuinigingen:    
Verlaging lasten sociaal 
medische urgenties 

Ja -70 Besparing op de formatie 

Capaciteitsinzet BBW 
verlagen 

Ja -25 Vervallen taken vangnetregeling 

 
(bedragen x € 1.000) 

 
 2007 2007 2007 2007 

Exploitatie 
 

Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 11.303 12.036 5.300 -6.736 
Baten 11.236 11.622 6.154 -5.468 
Saldo -67 -414 854 1.268 
 

 2007 2007 2007 2007 
Resultaatbestemming 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Stortingen in reserves 44 44 1.044 1.000 
Puttingen uit reserves 27 430 230 -200 
Saldo -17 386 -814 -1.200 
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 2007 2007 2007 2007 
Voorzieningen 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Uitgaven 2.635 2.747 2.988 241 
Inkomsten 2.312 2.312 2.282 -30 
Saldo -323 -435 -706 -271 
 
 

Analyse van de verschillen in de exploitatie tussen begroting na wijziging 2007 en rekening 2007: 
 
Bedragen € 1.000 Lasten Baten Saldo 
    
Verschil tussen begroting en rekening -6.736 -5.468 1.268 
 
Af/Bij:    
1.(de)compensatie van de dienst met betrekking tot de dienst aanwezige 
budgetten 

0 0 0 

    
Subsaldo -6.736 -5.468 1.268 
    
2.bedragen die moeten worden overgeheveld naar het volgend dienstjaar    
    Handhaving Rivierenwijk 560 342 -218 
    Exploitatie-overeenkomst Hoornwerk    
    Woonschepen    
    Nieuwe woonvisie    
    Herinrichting Groene Dijkje    
    
Saldo -6.176 -5.126 1.050 
 
Kolommen lasten/baten: lagere lasten/baten in rekening t.o.v. begroting = - 
Kolom saldo: -=nadelig saldo 
 

Toelichting op het verschil in de exploitatie tussen begroting 2007 na wijziging en rekening 2007 na analyse: 
 
De specificatie dient men als volgt weer te geven: 
 
Omschrijving Bruto bedrag Storting in Reserves Putting uit Reserves Netto bedrag 
     
Over-/onderschrijding lasten     
1. Meer uitgaven apparaatslasten tbv 
Programmamanagement Wonen. 

38   38 

2. Uitvoeringskosten openbare ruimte. - 804   - 804 
3. Ondergrondse infrastructuur - 974   - 974 
4. Leefbaarheidsprojecten, gebiedsmarkering - 197   - 197 
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Omschrijving Bruto bedrag Storting in Reserves Putting uit Reserves Netto bedrag 
5. Wijkvoorzieningencentra. -4.407   -4.407 
6. Meer uitgaven op plankosten. 84   84 
7. Winkelcentrum Keizerslanden. 54   54 
8. Verkeersplan Keizerslanden. 30   30 
9. Storting in reserve Herstructurering ivm geen 
overeenstemming Herstructureringsprojecten. 

 1.034  1.034 

10. Lagere storting in reserve Woonwagenzaken (saldo 
exploitatie). 

 -34  -34 

Totaal lasten overschrijding/onderschrijding -6.176 1.000 0 -5.176 
 
Over-/onderschrijding baten     
1. Meer ontvangen subsidies tbv het 
Programmamanagement Wonen. 

13   13 

2. Dekking vanuit MJOP. -7.733   -7.733 
3. Bijdrage riool. 800   800 
4. GSB bijdrage provincie Overijssel. 623   623 
5. Bijdrage uit ISV. 480   480 
6. Bijdrage uit BLS 660   660 
7. Geen putting uit res Herstructurering.   -10 -10 
8. Minder geput ivm overgehevelde budgetten.   -190 -190 
9. Overige inkomsten. 31   31 
Totaal baten overschrijding/onderschrijding -5.126 0 -200 -5.326 
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Programma  : 8 Economie en vastgoedontwikkeling 

 
 
Portefeuillehouder : A. van den Berg 

Eenheid  : Ruimte en Samenleving 

 
 

Korte omschrijving van het programma 
 
Het programma omvat de ontwikkeling van de lokale economie en werkgelegenheid door het inzetten ruimtelijke- en sociaal economische instrumenten. Het 
betreft enerzijds beleidsinstrumenten zoals vestigingsklimaat, een goed functionerende arbeidsmarkt, versterking van het ondernemersklimaat, 
binnenstadsperspectief, toerisme en recreatie en plattelandsontwikkeling en anderzijds locatieontwikkeling ten behoeve van bedrijven, kantoren en 
woningbouw alsmede stedelijke ontwikkelingen in de ruimtelijk-fysieke sfeer en op het terrein van de infrastructuur. Ook beheer van onroerend goed in de 
vorm van stedelijk onroerend, agrarische en erfpachtgronden valt onder dit programma. 
 

Wat wilden wij bereiken? 
 
Wat wilden we bereiken? 
 
Het beoogde maatschappelijk effect is: 
- Een evenwichtige vitale economische productiestructuur. 
- Een kwalitatief hoogwaardig productiemilieu voor het bedrijfsleven (attractief vestigingsklimaat door verbetering dienstverlening aan ondernemers). 
- Een versterking van het toeristisch en recreatief voorzieningenniveau voor inwoners en bezoekers. 
- Een attractieve en bereikbare binnenstad met een koopcentrum voor 200.000 inwoners. 
- Realiseren van voldoende en goed gesegmenteerde bedrijventerreinen en woningbouw (verminderen verouderde bedrijventerreinen en verbeteren aanbod 
van nieuwe). 
- Verbeteren infrastructuur door uitvoeren projecten (waaronder vergroten aantal breedbandaansluitingen); 
- Verminderen mismatch arbeidsmarkt. 
- Verbeteren economische promotie. 
 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 
Economisch businessplan: veerkracht en dynamiek, daar gaat het om (2001) 
In deze nota zijn de hoofdlijnen van het beleid voor de komende 10 jaar uitgezet. De kern daarvan is dat Deventer een kwetsbare productiestructuur heeft 
waarbij 45% van de werkgelegenheid zich bevindt bij 3% van de bedrijven. Deventer wil zich verder ontwikkelen als een productieve kennisstad die 
aantrekkelijk is voor de vestiging van moderne industriële en dienstverlenende bedrijven. Deze ambitie is vertaald in twee hoofddoelstellingen: 
- Verbredende productiestructuur door: 
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- Grotere binding van bedrijven aan Deventer (behoud en nieuw); 
- Verbeterd arbeidspotentieel; 
- Groter aandeel van de zakelijke dienstverlening in de economie van Deventer; 
- Vernieuwing van de productiestructuur door toepassing van nieuwe technologieën en kennisontwikkeling; 
- Toename van toeristische en recreatieve bedrijvigheid en verbeterde toeristische uitrusting van Deventer; 

- Kwaliteitsslag in het productiemilieu door: 
- Optimale kwaliteit van bestaande werklocaties; 
- Tijdig en kwalitatief goed aanbod van nieuwe werklocaties; 
- Goede bereikbaarheid van de binnenstad en van het infrastructurele netwerk; 
- Vergroot voorzieningenniveau; 
- Volwaardige kwaliteit van stad en land; 
- Ontwikkeling van het stedelijke netwerk Apeldoorn-Deventer-Zutphen. 

Beleidsnota Deventer binnenstadsperspectief: Koopcentrum voor 200.000 bezoekers (1998) 
Om de binnenstad van Deventer meer aantrekkingskracht te geven voor inwoners van Deventer maar ook regionaal en bovenregionaal wordt gewerkt aan de 
volgende doelstellingen: 
- een attractieve binnenstad: versterken detailhandelsfunctie, woonfunctie en leisure-functie en vergroten van de kwaliteit van de openbare ruimte; 
- een bereikbare binnenstad: concentratie van kwalitatief goede parkeervoorzieningen. 
Beleidsplan Toerisme: Ambities van een toeristische stad( 2001) 
In deze nota zijn de toeristische en recreatieve hoofdlijnen uitgezet. De kern van deze nota betreft de enorme kansen die de groeisector toerisme en recreatie 
bieden voor Deventer. Door kwalitatieve groei wil Deventer deze potenties benutten door promotie van stad en platteland, het verbeteren van het 
verblijfsklimaat in binnenstad en aan de IJssel, het ontwikkelen van plattelandtoerisme en het benutten van kansen in de sportmarkt. 
Beleidsnota Detailhandel (2004) 
In deze nota die in 2004 is vastgesteld, worden de hoofdlijnen van het beleid voor de detailhandel uitgezet voor de periode 2004-2013. Doelstellingen zijn: 
-     het versterken van de hiërarchische opbouw van de detailhandelsstructuur; 
-     het versterken van de verscheidene detailhandelscentra. 
Deze doelstellingen zijn alleen in samenwerking met private partijen te bereiken. 
Nota Grondbeleid (2001)  
De gemeente Deventer voert van oudsher een actief grondbeleid. Dat wil zeggen dat zij actief gronden verwerft, bouwrijp maakt en tenslotte uitgeeft met als 
uitgangspunt een marktconforme benadering. In de nota grondbeleid, laatstelijk vastgesteld door de raad op 17 december 2001, worden 
beleidsuitgangspunten, voorwaarden en instrumenten vastgesteld waarmee het grondbeleid als strategisch instrument kan worden ingezet ter ondersteuning 
van het ruimtelijke beleid. De beleidsuitgangspunten zijn in die nota waar nodig geactualiseerd en aangescherpt. Zo is onder meer het strategisch 
verwervingsbeleid geïntroduceerd. Het verwervingsbeleid krijgt steeds meer een strategisch karakter, in die zin dat gronden worden aangekocht vooruitlopend 
op de totstandkoming van ruimtelijke visies of plannen. Begonnen is met de opbouw van een strategische voorraad ten behoeve van de accommodatie van 
maatschappelijke functies. De afdekking van financiële risico’s van zowel het strategisch verwervingsbeleid als van het strategisch voorraadbeheer vindt 
geheel plaats binnen product 13. 
Meerjaren ontwikkelingsplan GSB 2005-2009  
Hierin is in hoofdstuk 5 het programma Economische dynamiek en werk (EDW) opgenomen. 
 
Actuele beleidscontext 
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Wat deden we daarvoor in 2007? 

 
Prioriteiten 
 
Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

 
Verbeteren  
Vestigings- en 
ondernemingsklimaat 

Uitvoeren van promotie/ 
acquisitie en 
accountmanagement.  
 

100 bedrijfsbezoeken 
 
 
Optimale benutting 
bestaande 
bedrijventerreinen: 
2009: ontwikkeling 17 
ha. nieuw uitgeefbaar 
door 
herstructuering/inbrei-
ding. 
 

Bedrijfsbezoeken en 
netwerkbijeenkomsten. 
 
 
 
 
Advisering. 
 
Grondverkoop. 
 
Stimuleren vestigings- 
en 
ondernemersklimaat. 
 

 11 Gerealiseerd. 
Zichtbare 
accountmanager en 
verbetering 
advisering. 
 
Advisering project 
A1 en her-
structurering 
Bergweide 
Hoeveelheid 
uitgeefbare grond 
loopt verder terug. 
 

In 2007 zijn 60 
eerste bezoeken 
gerealiseerd 
(inclusief herhaal-
bezoeken). 
 
In 2007 is 2,6 ha. 
uitgegeven. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versterken goede 
samenwerking en 
relatienetwerk. 
 

Werkgelegenheids-
groei op tenminste 
landelijk gemiddelde. 
 
Voorbereiden integratie 
accountmanagement 
voor bedrijfsleven en 
horeca.  
 
 
Een stijging van 6,1 
naar 6,5  
in 2009 op het 
onderdeel 
gemeentelijke 
dienstverlening in de 
benchmark 
ondernemingsklimaat. 
 

Uitvoering dienst-
verlening en borgen  
samenwerking bij 
reorganisatie. 
 
Stimuleren 1-loket en 
persoonlijke 
benadering 
accountmanager en 
betere begeleiding 
ondernemers. 
 

  Werkgelegenheids-
groei ligt iets onder 
landelijk 
gemiddelde. 
 
Realisatie 
doelstelling 
passend bij stand 
van zaken 
organisatieontwikke
ling. 
 
Waardering 
ondernemings-
klimaat is 
verbeterd. 
Digitale aansluiting 
bij landelijk 
ondernemersloket. 
Voorstel voor 
aanpassing   
website in 
ontwikkeling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er zijn goede af-
spraken gemaakt 
met diverse organi-
satieonderdelen. 
Benchmark 2007  = 
6,2. 
 



 156

 
Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten en jaartal Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van 
de activiteiten 

 Parkmanagement. 
 
 
 
 
 
 
 
Horecabeleid.  
 
 
 
 
 
 
Ondernemerschap:  
vormgeven 
startersbeleid.  
 
 
 
 
 
 
Innovatiebevordering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innovatie: 
stimuleren Breedband. 
 

Uitbreiding werkgebied stichting met 
bestaande bedrijventerreinen 
Kloosterlanden en Handelspark 
Parkmanagement-organisatie 
voorbereiden voor Linderveld en 
bedrijvenpark A1 
Regionale samenwerking zoeken. 
 
Uitvoeren integraal 
(ruimtelijk/milieu/economie/openbare 
orde en veiligheid) toetsingskader. 
 
 
 
 
Startersbeleid: broedplaatsen in 
Havenkwartier gerealiseerd totaal 
10.000 m2 in 2009 en 25 starters. 
 
 
Circa 40 Deventer ondernemers in 
Start smart. Begeleiding start in 
2008. 
 
circa 10 Deventer ondernemers in 
project Innovateam gericht op 
businessdevelopment in Oost-
Nederland. 
 
Deelname in project CRIPREDE om 
te komen tot een model voor 
regionale innovatiebevordering: 
model opgeleverd in 2007. 
 
 
Breedband: opschalen DGN naar 
Stedendriehoek & Salland: regionale 
marktplaats technisch en 
commercieel, 100 aansluitingen van 
(semi)publieke instellingen en 250 
bedrijven in 2009 (GSBIII 
verplichting).  
 
 
 

Participatie en 
ondersteunen 
stichting 
Parkmanagement. 
 
 
 
 
Afronden 
beleidstraject in 
samenwerking met 
werkgroepen en 
vastgesteld 
beleidsplan. 
 
Beleidsuitvoering. 
Adviseren, 
stimuleren, 
faciliteren. 
 
Subsidiebijdrage en 
adviseren. 
 
 
Subsidiebijdrage en 
adviseren. 
 
 
 
Subsidiebijdrage, 
faciliteren en 
adviseren. 
 
 
 
Adviseren, 
stimuleren, 
faciliteren. 
 

  Conform afspraken. 
 
 
 
 
 
 
 
Beleidstraject is afgerond. 
Besluitvorming in 
voorbereiding voor begin 
2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outputdoelstelling project 
Start Smart gerealiseerd. 
 
 
Projectdoelstellingen zijn 
bereikt. 
 
 
 
Projectdoelstellingen zijn 
bereikt. 
 
Sinds aanvang project zijn 
tussen de 150 en 200 
instellingen en bedrijven 
aangesloten. Daarnaast 
zijn 150 instellingen via het 
Deventer ziekenhuis 
aangesloten. Verder wordt 
gewerkt aan de aansluiting 
van 40.000 woningen in de 
gemeente en 900 snelle 
draadloze verbindingen in 
het buitengebied. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beleidsvoorstel 
opgesteld in B&W 
ter discussie. 
 
 
 
Nu circa 30 
bedrijven/ starters 
actief. 
 
 
Medio 2008 wordt 
startersbegeleiding 
afgerond. 
 
 
Begeleiding 
businessclusters 
loopt tot medio 
2008. 
 
Project is afgerond. 
 
 
Innovatieagenda 
moet in 2008 vorm 
krijgen. 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten en jaartal Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van 
de activiteiten 

 Innovatie en 
netwerkontwikkeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innovatie: 
Innovatieagenda 
Stedendriehoek. 
 

Samenwerking Saxion - 
bedrijfsleven 
Jaarlijks tenminste 6 
netwerkbijeenkomsten. 
 
 
 
 
 
 
Initiatief van Deventer ondernemers 
om te komen tot een 
Innovatieagenda voor de 
Stedendriehoek. 
 

Faciliteren, 
adviseren, 
participeren. 
 
 
 
 
 
 
 
Faciliteren 
 

  Structurele 
samenwerking met 
Saxion is verankerd in 
het platform Health 
and Care 
Stedendriehoek.  
Incidenteel overleg 
naar aanleiding van 
innovatie en 
accountmanagement 
 
In de regionale 
economische visie 
wordt het onderwerp 
innovatie regionaal 
ingekaderd en de 
samenwerking tussen 
onderwijs, onderzoek, 
overheid en 
ondernemers 
verankerd.  
Besluitvorming van de 
regionale economische 
visie staat gepland in 
het eerste kwartaal 
van 2008.  
Deventer nu 
gemiddeld innoverend. 
 

Project opgestart, 
partners in stelling 
gebracht, nog geen 
resultaten. 
 

 Verbinden cultuur en 
economie. 
 
 
 
Wijkeconomie: 
Bevorderen 
ondernemerschap in 
de wijken. 
 

Start project Creatieve Kracht ter 
bevordering creativiteit in het 
Deventer bedrijfsleven, afronding in 
2009. 
 
Oprichting van een 
ondernemershuis in 2008, eerste 
voorbereidingen in 2007. 

Adviseren en 
subsidiebijdrage. 
 
 
 
Subsidiebijdrage, 
participeren 
werkgroep, 
faciliteren kennis, 
adviseren. 

  Groep bedrijven die 
gebruik maakt van 
cultuur en creativiteit 
vergroten en vergroten 
ondernemerschap 
creatieve sector. 
 
Bijdrage aan de 
doelstellingen voor 
herstructureringswijken 
Keizerslanden en 
Rivierenwijk. 
Ondernemerschap nu 
nog 
benedengemiddeld. 

 
 
 
 
 
 
Voorbereidingen in 
2007, realisatie 
ondernemershuis 
in 2008. 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten en jaartal Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van 
de activiteiten 

Verbeteren 
kwaliteit 
Binnenstad 

Uitvoeren programma 
Deventer Binnenstads 
Perspectief. 

Bezoekersaantallen 200.000 in 
2007. 
 
 
 
 
Voldoende parkeermogelijkheden 
voor auto’s en fietsers. 
Parkeerinformatiesysteem. 
Behoud en versterking majeure 
evenementen. 
Aanlichten belangrijke gebouwen en 
plaatsen binnenstad. 

Ondersteunen 
stichting 
Binnenstads-
management 
Koopstromen-
onderzoek. 
 
Uitvoeren 
deelprojecten, 
stimuleren, 
faciliteren, 
adviseren. 

 Programma 4. 
 
 
 
 
 
Programma 
bereikbaarheid 
en openbare 
ruimte. 

Uitvoering loopt 
grotendeels volgens 
planning. 

Bezoekaantallen 
blijven in 2007 
achter:189.000. 
 
 
 
Waag aangelicht. 
Overige objecten 
start 2008. 
Meer bezoek 
bestaande 
evenementen.  
Boegbeeldproject 
stad aan 
IJssel=vervolg 
aanpak IJsselfront 
Pothoofdkade en 
Ruimte voor rivier. 

Detailhandel Hoogste prioriteit voor 
ontwikkeling de 
Boreel. 
 
 
Uitvoeren actieplan. 

Realisering Boreel in 2009. 
 
 
Binnenstad:ontwikke-len beleid 
grootschalige detailhandel Boreel, 
IJsselfront, herbestemmen 
IJsselhotel. 
RSC: aanpassen koopzondagen 
beleid. 
WC Colmschate: herontwikkelen 
detailhandelsfunctie.  
WC Keizerslanden: herontwikkelen 
detailhandelsfunctie  
Diepenveen: verbeteren openbare 
ruimte winkelgebied. 

Adviseren. 
 
 
 
Uitvoeren. 

 Product 11. Oplevering wordt 
gefaseerd gerealiseerd. 
 
Loopt. 

Gefaseerde 
opening 
nieuwbouw in 
najaar 2007. 
 
Stadsgesprek 
detailhandel 
gevoerd en 
opdracht voor 
advies verleend. 
 
IJsselhotel open. 
 
Advisering over 
deelplannen 
diverse WC. 

GSB specifiek Tevredenheid 
ondernemer over de 
gemeentelijke 
dienstverlening. 

Alle onderstaande resultaten zijn 
gedefinieerd in eindtermen in 2009 
 
Een stijging naar 6,5 blijkende uit 
benchmark van het Ministerie van 
economische zaken. 

 
Alle activiteiten zijn 
vastgelegd in de 
update economisch 
business plan de 
datum 2004. 

  Matige verbetering maar 
doelstelling blijft haalbaar. 

 
 
 
 
In 2007 6,2. 

 Toename van het 
dagtoeristisch bezoek 
aan Deventer. 

Toename van het dagtoeristisch 
bezoek aan Deventer met 25% tot 
2,25 miljoen dagbezoeken. 

   Doelstelling slecht 
toetsbaar door grote 
schom-melingen ten 
gevolge van methode. 
Kennis en verkenning zal 
voorstel doen voor meer 
betrouwbare monitoring. 

Ten opzichte van 
2005 en 2006 is 
het aantal 
bezoekers  jaarlijks 
toegenomen. 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

 Bedrijventerreinen. In Bergweide 40 ha. 
geherstructureerd 
bedrijventerrein, 
waarvan 8 ha 
inbreiding. 

Uitvoering.   De revitalisering 
van Bergweide is 
voor een belangrijk 
deel afgerond. Wat 
nog is blijven staan 
betreft de 
ontwikkeling van 
het Havenkwartier, 
fase II van de 
Kieftenbeltskolk, de 
ontwikkeling 
Westfalenstraat (in 
uitvoering) en de 
mogelijke demping 
van de havenarm. 

In 2008 moet de 
herstructurering 
worden afgerond, 
inbreiding in 2009. 

 Breedband. 100 (semi) publieke 
instellingen op 
breedband zijn aange-
sloten via een vraag-
bundelingsinitiatief. 

   Doelstelling 
ruimschoots 
gehaald. 

Zie innovatie 
breedband. 

 Elektronisch 
bedrijvenloket. 

Aansluiten bij het 
nationaal elektronisch 
bedrijvenloket via 
minimaal Poortmodel 
B. 

   Gerealiseerd. Tevens gestart met 
verbetering 
informatie bedrijven 
gemeentelijke 
website. In 2008 
operationeel. 

 Verminderen mismatch 
arbeidsmarkt. 

Minimaal 8 sector 
convenanten. 

    8 convenanten 
gerealiseerd. 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten en 

jaartal 
Activiteiten in 
2007 

Meerkosten Relatie 
met 
product 

Realisering van de doelstelling Realisering van 
de activiteiten 

Projectmanagement 
ten behoeve van  
uitvoering beleid in 
programma: 
 
Wonen 

Ontwikkelen 
gemeentelijke 
woningbouwlocaties: 
Vijfhoek, Eikendal, 
Park Zandweerd, 
Steenbrugge, 
Schalkhaarse locaties. 

Resultaten in 2007: 
 
Vijfhoek: oplevering circa 
480 woningen, 
woonrijpmaken 
Spikvoorde en het Fetlaer. 
Start inrichting 
Gooikerspark, afronding 
Graveland. 
 
 
 
 
Eikendal: start bouwrijp 
maken fase 1, start uitgifte 
fase 1, vigerend 
bestemmingsplan 
 
 
 
 
 
Park Zandweerd: selectie 
ontwikkelaar; 
intentieovereenkomst en 
voor-ontwerp-
bestemmingsplan. 
 
 
Steenbrugge: Afronding 
Stedenbouwkundig plan. 
Procedure van globaal 
bestemmingsplan, 
Opstarten procedure 
uitwerkingsplan ex art. 11. 
 
 
Wijtenhorst/ 
Douwelerleide: ontwerp 
bestemmingsplan, 
realisatieovereenkomst 
met ontwikkelaar, 
bestemmingsplan. 
 

Voor alle 
projecten geldt: 
Projectleiding, 
waaronder 
aansturen 
opstellen 
documenten 
zoals hiernaast 
vermeld. 

Nee. Program-
ma 7. 

Vijfhoek:  
Er zijn circa 365  woningen opgeleverd. 
Vanwege de vertraging in het gedeelte 
Cröddenenk/Cröddendijk is dat minder dan 
geraamd. Deze vertraging hangt samen 
met de partiële herziening van het 
bestemmingsplan, die noodzakelijk was na 
een uitspraak van de Raad van State. 
Conform planning is het appartementen-
complex Graveland opgeleverd. Voor het 
Gooikerspark is inmiddels de 
aanlegvergunning verleend. 
 
Eikendal:  
Conform planning is het bestemmingsplan 
inmiddels goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten. Wel loopt 
daartegen nog 1 beroepszaak bij de Raad 
van State. In het begin van 2008 wordt 
gestart met het bouwrijp maken van fase 
1. De verkoop start in maart 2008. 
 
Park Zandweerd:  
Conform planning zijn plannen van de 
ontwikkelaars inmiddels binnen. 
Momenteel worden de plannen 
beoordeeld. Daarna kan de selectie van 
de ontwikkelaar plaatsvinden. 
 
Steenbrugge:  
Momenteel wordt het stedenbouwkundig 
plan afgerond. Parallel hieraan is men 
bezig met een inrichtingsstudie 
Zandwetering. De verwachting is nog 
steeds dat eind 2008 gestart kan worden 
met de bouw. 
 
De Wijtenhorst/ Douwelerleide:  
Het voorontwerp bestemmingsplan is met 
vertraging in november voorgelegd aan 
B&W. Reden van deze vertraging is de 
besluitvorming rond verkeer. Vandaar dat 
in oktober ook een nota afsluiten 
Colmschaterstraatweg is voorgelegd aan 
B&W.  

Voor alle 
projecten heeft 
projectleiding 
plaatsgevonden. 
Resultaten van 
projectleiding 
staan vermeld 
bij realisering 
van de 
doelstelling. 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten en 

jaartal 
Activiteiten in 
2007 

Meerkosten Relatie 
met 
product 

Realisering van de doelstelling Realisering van 
de activiteiten 

Project-
management ten 
behoeve van 
sociaal economisch 
beleid: 
Vestigingsklimaat 
 

Ontwikkelen nieuwe 
bedrijventerreinen 
Linderveld, A1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revitaliseren 
bestaande 
bedrijventerreinen: 
Bergweide. 

Resultaten in 2007: 
 
Linderveld: p.m. 
(afhankelijk van 
uitkomsten politieke 
discussie) 
 
Bedrijvenpark A1: 
Goedgekeurd 
bestemmingsplan 
(afhankelijk van discussie 
luchtkwaliteit). 
 
Bergweide 3: 
planologische procedures 
afgerond,  uitgeefbaar 
bedrijventerrein. 
 
 
Bergweide 5, fase 1: 
planologische procedures 
afgerond,  uitgeefbaar 
bedrijventerrein. 

 
Projectleiding. 
 
 
 
 
 
Projectleiding 
Acquisitie 
Opzetten 
parkmanagement. 
 
 
Projectleiding 
Acquisitie 
Opzetten 
parkmanagement. 

Nee. Product 6 
Programma 
6 RO. 

Bedrijvenpark A1:  
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de 
actualisatie van bestemmingsplan, Milieu 
Effect Rapportage en alle aanverwante 
documenten. De ernstige vertraging is 
sterk te wijten aan de problemen met de 
luchtkwaliteit. MER en bestemmingsplan 
zullen in 2008 in procedure worden 
gebracht. Het onherroepelijk worden van 
het bestemmingsplan eind 2009 is nog 
steeds een haalbare kaart. 
 
Revitalisering Bergweide: 
Bergweide 5, fase 1:  
Het bestemmingsplan “De Kieften” is 
conform planning inmiddels vigerend. De 
uitgifte verloopt inmiddels voorspoedig.  
Bergweide 4 (nazorg):  
In de 2e helft van 2007 zijn de 
groenwerkzaamheden conform planning 
afgerond en daarmee is de uitvoering 
afgerond. 
Bedrijventerrein Westfalenstraat + 
Infrastructuur: 
Binnen dit project zijn ook het afgelopen 
half jaar weer grote stappen gezet. Het 
terrein is inmiddels obstakelvrij gemaakt 
en de sanering vindt momenteel plaats. 
Voor wat betreft de infrastructuur is de 
uitvoering in januari van start gegaan. 
 
Havenkwartier: 
Het projectleiderschap is in de loop van 
het jaar overgedragen. Het afgelopen jaar 
heeft daarom in het teken gestaan van het 
kennis maken met het project, het 
positioneren van het project in de nieuwe 
organisatie en het opstellen van een goed 
onderbouwde projectopdracht voor het 
hele Havenkwartier. Aan een Programma 
van Uitgangspunten wordt momenteel 
gewerkt. 

Voor alle 
projecten heeft 
projectleiding 
plaatsgevonden. 
Resultaten van 
projectleiding 
staan vermeld 
bij realisering 
van de 
doelstelling. 



 162

 
Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten en 

jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie 

met 
product 

Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van 
de activiteiten 

Projectmanagement 
ten behoeve van 
uitvoering beleid in 
programma: 
Bereikbaarheid 

Realiseren 
uitbreiding/aanpassing 
infrastructuur. 
 

Resultaten 2007: 
 
Oostelijke ontsluiting: 
afhankelijk van 
planologische procedures 
bedrijvenpark A1. 
 

Projectleiding. Nee. Programma 
4/6. 

Oostelijke ontsluiting: Er is 
besloten eerst de 
Siemelinksweg te 
verdubbelen. Vandaar dat 
het project voorbereid zal 
worden in 2008 en 
aanbesteed in 2009. Verder 
is het project afhankelijk 
van de planologische 
procedures voor het project 
Bedrijvenpark A1. 
 
Verdubbeling 
Siemelinksweg: 
Afgelopen jaar is besloten 
om dit project toch te 
prioriteren. Reden hiervoor 
zijn de fileproblematiek, de 
gebrekkige capaciteit van 
de weg in relatie tot het 
nieuw te ontwikkelen 
Bedrijvenpark A1 en 
(eventuele) conclusies 
vanuit gebiedsgerichte 
verkenningen. Er is gewerkt 
aan het projectplan, het 
schetsontwerp en de 
onderzoeken.  

Voor alle 
projecten heeft 
projectleiding 
plaatsgevonden. 
Resultaten van 
projectleiding 
staan vermeld 
bij realisering 
van de 
doelstelling. 

Verdiencapaciteit 
optimaliseren 

Winstafdracht aan 
Reserve 
Gemeentebrede 
Investeringen conform 
vastgoedrapportage 
2007 

€ 4,6 miljoen winstneming 
in 2007 

 Nee.  Winstneming bij VJN 2007 
naar € 8,3 miljoen. Op 
basis van actualisatie 
winstprognoses 
locatieontwikkeling en 
winstnemingsmomenten. 

 

Financiële positie 
vastgoedportefeuille 

Vergroten 
transparantie in wijze 
van afdekking risico’s, 
waardering bezit en 
relatie projectrisico’s 
en risico totaal 
vastgoed-(projecten)-
bezit. 

Aangepaste nota 
grondbeleid inclusief 
beheersverordening 
Aangescherpte 
systematiek 
risicomanagement. 

Voorbereiden. Nee. Product 13. Bestaande financiële 
spelregels grondbedrijf 
geven transparantie. 
Verbeteringen volgen in 
2008. 

 

Strategische 
verwervingen 

Versterken 
regiefunctie in 
toekomstige 
plangebieden 

Naar behoefte. Aankoop via 
fiatteringcommissie 
strategische 
verwervingen. 

Nee. Programma 
6 RO. 

Er is onderzoek gedaan 
naar mogelijkheden om 
strategisch te verwerven. 

Er is niet tot 
concrete 
verwervingen 
overgegaan. 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten en 

jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie 

met 
product 

Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van 
de activiteiten 

Rendement 
onroerend goed 
portefeuille 

Rendement 
optimaliseren van 
stedelijk en erfpacht 
onroerend goed. 

Minimaal sluitende 
exploitatie na 
winstafdracht uit hoofde 
van 
bezuinigingstaakstelling 
(€ 60.000) en na 
afschrijving conform  
richtlijn activeren en 
afschrijven (2005). 

Huurverhogingen 
kostenbesparingen 
verkoop objecten 

Nee.  De doelstelling is gehaald. Daar waar 
mogelijk zijn de 
huren verhoogd. 
In 2007 is 
begonnen de 
uitvoering van 
kostenbesparende 
maatregelen. 
Nadere uitwerking 
zal in de komende 
jaren 
plaatsvinden. 
Vrijgekomen 
woningen zijn 
verkocht of 
verkooptransacties 
zijn opgestart. 

 
Bezuinigingen 
 
Onderwerp Doelstelling Resultaat en jaartal Activiteiten in 2007 Vastgesteld Relatie met product Realisering van de 

bezuiniging 
 
Niet van toepassing       
 
Structurele taken 
 
Nr. Product Omschrijving Doel/prestatie Realisatie van structurele taken 
 
6 Sociaal 

Economisch 
Beleid 

Adviseren: Gevraagd en 
ongevraagd adviseren over 
sociaal economisch beleid, 
zowel intern als extern. 

Ontwikkelen van economisch beleid.  

6  Sociaal 
Economisch 
Beleid 

Toerisme:  
Bevorderen recreatieve en 
toeristische functie van 
Deventer. 
 

Subsidiering VVV; 
Deelname Project Hanzesteden. 
 
Deelname Stichting Stadsmarketing. 
Stimuleren evenementen en promotie. 
Adviseren externe en interne partners. 
Uitvoeren plattelandstoerisme. 
5% meer dagbezoeken ten opzichte van 2006 op basis van 
continu vakantieonderzoek 2007; 
5% meer overnachtingen ten opzichte van 2006 op basis 
van opgave toeristenbelasting. 

Subsidie in 2007 structureel verhoogd met € 70.000. 
Conform afspraken subsidie meerjarig vastgesteld tot en met 2010. 
Tussenrapportage naar college en raad. 
Conform afspraken. 
Conform afspraken. 
Stijging dagbezoekers ten opzichte van 2006. 
 
Geen resultaten meetbaar op deze activiteit vanwege afschaffen 
toeristenbelasting in 2006. Wel aantal aanbod. Door opening 
IJsselhotel wederom toename aantal hotelbedden. 
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Nr. Product Omschrijving Doel/prestatie Realisatie van structurele taken 
6 Sociaal Economisch 

Beleid 
Plattelandstoerisme:  
Promotie zuidwest Salland en 
bijdrage aan behoud vitaliteit en 
aantrekkelijkheid platteland. 

Ontwikkeling producten en promotie van buitengebied 
Deventer en zuidwest Salland op het gebied van 
verblijfstoerisme en recreatieroutes. 
Ondersteunen Sallands Bureau voor Toerisme; 
Leveren sociaal economische bijdrage reconstructie. 
Bijdrage aan verantwoorde economische invulling 
vrijkomende grond en agrarische bedrijfsgebouwen. 

Conform afspraken. Invoeren fietsroute (knooppunten)netwerk 
vanaf 2008 operationeel. 
 
Conform afspraken advisering via LOP en rechtstreeks aan 
projecten. 
Conform afspraken advisering in BOF. 

6 Sociaal Economisch 
Beleid 

Economische kennisbank: 
Actuele informatie en gegevens 
over de economische situatie 
van Deventer. 

Monitoren arbeidsmarkt, economie en binnenstad; 
Registreren aanbod, vraag en invulling ruimte voor 
bedrijvigheid (kantoren en bedrijven). 

Sociale Economische barometer 2007 komt begin 2008 uit. 

11 Vastgoedontwikkeling Beleidsadvisering vastgoed:  
onder meer beleidsadvisering 
B&W vastgoedeconomisch 
beleid, vastgoedrapportage, 
juridische advisering inzake 
bestaand onroerend goed, 
advisering in verbetering 
bedrijfsvoering van 
gemeentebrede trajecten inzake 
projectplanning en 
plankostenbudgettering en 
grafische automatisering. 

Opstellen Vastgoedrapportage 2007. 
Advisering B&W. 
Doorontwikkelen planeconomische processen; 
Doorontwikkelen financieel beheer. 
Doorontwikkelen plankostenbudgettering. 
Uitbreiding toepassingsmogelijkheden grafische 
automatisering (GIS). 

Vastgoedrapportage en Projectenrapportage opgeleverd. B&W 
adviezen uitgevoerd.  
 

11 Grondexploitaties Projectmanagement: 
Managen van projecten op het 
gebied van 
vastgoedontwikkeling en 
stedelijke investeringen. 

Leiding geven aan projecten; 
Ondersteunen projecten (financiën, planning, 
secretariaat). 
Ontwikkeling projectmatig werken inclusief afstemming 
met andere eenheden. 

Afstemming met bestuur, management en externe partners. Het 
traject professionaliseringsslag gebiedsontwikkeling is opgestart. 
 
Zie voor resultaten van projectleiding projectgewijze toelichting 
van alle projecten binnen product 11. 

13 Beheer onroerend 
goed 

Huisvesten maatschappelijke 
functies:  
Het aankopen van onroerende 
goederen in het stedelijk gebied. 

Aankoop naar behoefte. Er is geen onroerend goed aangekocht ten behoeve van 
huisvesting maatschappelijke functies. 

13 Beheer onroerend 
goed 

Beheren en exploiteren Stedelijk 
OG, agrarisch bezit, 
erfpachtgronden. Verkopen 
restkavels afgesloten 
complexen. 

Beheer en exploitatie van panden en gronden. 
 
Beheer en exploitatie van agrarisch bezit. 
 
 
Beheer en exploitatie van erfpachtgronden. 
 
 
 
 
Verkoop van percelen grond. 

De eenheden zijn conform de doelstellingen beheerd en 
geëxploiteerd. 
Het dagelijks beheer is opgedragen aan de Stichting 
IJssellandschap en zij hebben het beheer en de exploitatie 
conform de met hen gesloten beheersovereenkomst uitgevoerd. 
De eenheden zijn conform de doelstellingen beheerd en 
geëxploiteerd.  
Daar waar mogelijk zijn erfpachtcanons aangepast. Met 2 
erfpachters is een koopovereenkomst voor het aan hen in erfpacht 
uitgegeven perceel gesloten. 
In 2007 zijn 4 kavels verkocht in genoemde gebieden. 
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Wat heeft het gekost? 
 
 
Prioriteiten en bezuinigingen 
 
Kosten alle bedragen x 
€1.000 

Vervat in programma 
totaal 

2007 Toelichting 

 
Prioriteiten:    
Ontwikkelen 
woningbouw 

Ja 15.610  

Verbeteren vestigings- 
en ondernemingsklimaat 

Ja 3.636  

Bereikbaarheid Ja 740  
Detailhandel Ja 198 Budget exploitatie en Actieplan 
Verbeteren kwaliteit 
binnenstad 

Ja 528 Krediet DBP 

GSB specifiek Ja 208 GSB budget programma EDW 
 

(bedragen x € 1.000) 
 

 2007 2007 2007 2007 
Exploitatie 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 32.946 29.536 30.489 953 
Baten 33.673 33.011 32.788 -223 
Saldo 727 3.475 2.299 -1.176 
 
De overschrijding op de lasten wordt gedekt door direct gerelateerde inkomsten. 
 

 2007 2007 2007 2007 
Resultaatbestemming 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Stortingen in reserves 5.160 14.779 9.979 -4.800 
Puttingen uit reserves 2.855 9.006 5.201 -3.805 
Saldo -2.305 -5.773 -4.779 994 
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 2007 2007 2007 2007 

Voorzieningen 
 

Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Uitgaven 174 174 269 95 
Inkomsten 146 145 472 327 
Saldo -28 -29 203 232 
 

Analyse van de verschillen in de exploitatie tussen begroting na wijziging 2007 en rekening 2007: 
 
Bedragen € 1.000 Lasten Baten Saldo 
    
Verschil tussen begroting en rekening 953 -223 -1.176 
 
Af/Bij:    
1.(de)compensatie van de dienst met betrekking tot de dienst aanwezige 
budgetten 

0 0 0 

    
Subsaldo 953 -223 -1.176 
    
2.bedragen die moeten worden overgeheveld naar het volgend dienstjaar 35 0   -35 
    
Saldo 988 -223 -1.211 
 
Kolommen lasten/baten: lagere lasten/baten in rekening t.o.v. begroting = - 
Kolom saldo: -=nadelig saldo 
 

Toelichting op het verschil in de exploitatie tussen begroting 2007 na wijziging en rekening 2007 na analyse: 
 
De specificatie dient men als volgt weer te geven: 
 
     
Omschrijving Bruto bedrag Storting in 

Reserves 
Putting uit 
Reserves 

Netto bedrag 

Over-/onderschrijding lasten     
1. Voor accountmanagement is  85.000 doorbelast (raming 48.000). 37   37 
2. Aan de kermis is voor 27.000 meer aan uren besteed. 27   27 
3. Er is 31.000 minder uitgegeven aan stimulering bedrijvigheid. -31   -31 
4. Door vacatures zijn een aantal werkzaamheden niet uitgevoerd:    0 
a.Nota Detailhandel (31.000), Elektronisch bedrijvenloket (20.000)  -51   -51 
b.,Mismatch arbeidsmarkt (27.000), Breedband (57.000), -84   -84 
c. Knooppuntensysteem (93.000), planontwikkeling RBS (20.000) -113   -113 
d. Econ. promotie en barometer (39.000),Accountmanagement (25.000). -64   -64 
e. Samenwerking kennisontw bedrijfsleven (5.000) en -5   -5 
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Omschrijving Bruto bedrag Storting in 

Reserves 
Putting uit 
Reserves 

Netto bedrag 

f. Kantoren en bedrijvennota (23.000). -23   -23 
g. Voor de kermis en reclame werden minder kosten gemaakt (16.000).   -16   -16 
h. Programma EDW is afgekocht (80.000). Aan inhuur werd 68.000 besteed. -12   -12 
i. Meer subsidie uitgekeerd aan: Parkmanagement 2.500, Hanzesteden 1.000, Stichting 
Promotie Deventer 1.265 en afrekeningen VVV 4.854 voor de jaren 2004 t/m 2006 

10 
  

 10 
 

j. Verrekening van 36.000 voor het evenemententerrein R.Holstlaan . -36   -36 
k. Afkoop krediet Sallcon, nadeel  van 142.000.  142   142 
5. In de volgende jaren vallen de kapitaallasten vrij.    0 
De kapitaallasten voor vliegveld Teuge 7.000 en aanbodgerichte initiatieven 77.000 te hoog 
geraamd. -85  

 
-85 

6. Overheveling budgetten ICT, Fietsroutenetwerk en Prog. EDW. 35   35 
7. Woningbouw in exploitatie. 2.600 -3.849  -1.249 
8. Woningbouw niet in exploitatie. 152   152 
9. Bedrijventerreinen. -4.222   -4.222 
10. Interne doorboekingen naar investeringen, met name voor verkopen.  2.498   2498 
11. Aanleg evenemententerrein R.Holstlaan.  285   285 
12. Verkoop panden in 2006 ( hierdoor boekwaarde per 1-1-2007 omlaag), waardoor er 
minder rente is geactiveerd. -49  

 
-49 

13. Door verkoop panden minder huuropbrengsten (20% van de huuropbrengsten wordt in de 
voorziening gestort). -10  

 
-10 

14. De verkopen Spanjaardsdijk 68 en Fesevurstraat/Ijsselstreekterrein hebben niet in 2007 
plaatsgevonden. 

 -924  -924 

15.Storting exploitatiesaldi in reserve verhuurde oz en onroerende zaken.  -146  -146 
16. Vrijvallende reserve Vjn 2006 van reserve OZ naar RGI  niet uitgevoerd.  119  119 
     
Totaal lasten overschrijding/onderschrijding 1.281 - 5.501  0 -4.220 
 
 
Over-/onderschrijding baten     
     
1. Voor reclameobjecten 15.000 en kermis 59.000 meer ontvangen. 74   74 
2. Restitutie bijdragen breedband 2006 van Zutphen en Apeldoorn. -140   -140 
3. Provinciale bijdragen voor Parkmanagement 2.300. 2   2 
4. Verschuiving in het kasritme GSB door het ministerie. -115   -115 
5. Doorboekingen GSB Stadsmarketing. -60   -60 
6. Op een aantal projecten waarbij de dekking plaatsvond via de reserve SEB zijn minder of 
geen kosten gemaakt dan begroot: 

   0 

a. Programma EDW 80.000, Knooppuntensysteem 10.000 (reserve SEB)   -90 -90 
b. Fietsroutenetwerk 17.000 en Programmamanagement EDW 18.000 (reserve overlopende 
uitgaven). 

  -35 -35 

7. Woningbouw in exploitatie. -1.653  -2.835 -4.488 
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Omschrijving Bruto bedrag Storting in 

Reserves 
Putting uit 
Reserves 

Netto bedrag 

8. Bedrijventerreinen. 911   911 
9. Toevoeging  grondexploitatie aan voorraad balans. -1.742   -1.742 
10. Meer opbrengsten  uit de pachten en benzineverkooppunten. 42   42 
11.Transaktie Keizer Karellaan (Sportpark) heeft nog niet plaatsgevonden.   -220 -220 
12. Bijdrage  reserve grondexploitatie voor Kleine Poot is 30.000 te laag geraamd.   30 30 
13. Puttingen en stortingen reserves exploitatiesaldi verhuurde o.z. en reserve onroerende 
zaken uitgevoerd via storting in reserves (nettering). 

  -656 -656 

14. Dit is de oorspronkelijke  verrekening met de balans en bestaat uit:     
De doorboeking van de verkoop Maalderijstraat  315.000 en de nog te verkopen gronden 
1.814.000 (inclusief afsluiting Bergweide 3). 

2.129   2.129 

Aflossing lening Maalderijstraat 2-18 in verband met verkoop. 329   329 
     
Totaal baten overschrijding/onderschrijding -223    -3.806   -4.029 
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Programma  : 9 Werk en inkomen 

 
 
Portefeuillehouder : J.J.T. Fleskes 

Eenheid  : Stadthuis 

 
 

Korte omschrijving van het programma 
 
Vanuit het motto “werk boven inkomen”, de inkomensvoorziening aan die burgers dié daadwerkelijk zijn aangewezen op een gemeentelijke uitkering, waarbij 
getracht wordt om deze burgers (inclusief niet-uitkeringsgerechtigden en WAO-ers) te activeren naar blijvende zelfredzaamheid. Hierbij worden de producten 
re-integratie, inkomen en armoedebestrijding ingezet. 
 

Wat wilden wij bereiken? 
 
Wat wilden we bereiken? 
 
Afname van het aantal personen waarvoor de aansluiting tot de arbeidsmarkt ontbreekt. 
Afname van het aantal personen waarvoor de WWB het laatste vangnet is. 
Afname van het aantal huishoudens dat in (langdurige) armoede verkeert. 
Afname van het aantal huishoudens dat met problematische schulden kampt. 
 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 
Nota Wet Werk en Bijstand in de gemeente Deventer (2004) 
Inzake de nieuwe beleidslijnen en –regels met betrekking tot het verstrekken van uitkeringen, terugvordering en verhaal en minimabeleid, gebaseerd op de 
met ingang van 2004 van kracht zijnde Wet Werk en Bijstand. 
Armoedenota 2005 (nov 2004) 
Inzake de voortzetting van het bestaande armoedebeleid in 2005 tot en met 2007, aangepast op de Wet Werk en Bijstand en uitgebreid met nieuw beleid 
betreffende stimulering van deelname aan sport- en cultuuractiviteiten en het bevorderen van maatschappijkennis en informatieontsluiting. 
Armoedenota Meedoen met Deventer 2008-2010 (dec. 2007) 
Evaluatie van vigerend armoedebeleid. Dit beleid wordt (nagenoeg) ongewijzigd voortgezet. 
Beleidsnotitie De Gemeente Deventer & Integraal Arbeidsmarktbeleid 
Inzake het te voeren arbeidsmarktbeleid in de toekomst en het oprichten van een Lokaal Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (LPOA). 
B&W-nota overdracht ambtelijke beleidsverantwoordelijkheid WSW van EV naar SV (okt 2004) 
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Inzake de overdracht van de ambtelijke beleidsverantwoordelijkheid WSW, die zich beperkt tot de advisering aan de gemeentelijke bestuursleden van de GR, 
belangenbehartiging van de gemeentelijke WSW-verantwoordelijkheid in bovenlokale overlegstructuren en het leveren van een contactfunctionaris voor de 
Sallcon organisatie.  
B&W-nota Uitvoering Kinderopvang (okt 2004) 
Inzake de overheveling van de uitvoering wet kinderopvang van WCO naar SV met ingang van 2005. 
Nota P en D-jobs (2005-23893 13 december 2005) 
Notitie uitwerking D- en P-jobs (maart 2006) 
Re integratiebeleidsplan 2007-2008 (oktober 2007) 
Allocatiekader voor re-integratie middelen, instrumenten en doelgroepen. 
Nota overeenkomst gemeente Deventer - Sallcon nieuwe instroom 2007-2008 (2007-43965 21 december 2007) 
 
Actuele beleidscontext 
 
In het kader van het Innovatie Programma Wet Werk en Bijstand-project marketing heeft de gemeente Deventer subsidie gekregen om de nieuwe 
positionering van de gemeentelijke sociale dienst te onderzoeken. Denken, Durven, Doen kent als doelstelling: In 2010 is Deventer een excellente 
dienstverlener, in een gastvrije Hanzestad, gebruikmakend van de kracht van de stad. Het programma Werk en Inkomen heeft met het marketingproject – 
Relatie als Nieuwe Waarde – een verdere invulling gegeven aan dit gemeentebrede uitgangspunt. 
Voor het programma Werk en Inkomen is een nieuwe strategie ontwikkeld, resulterend in 3 issues: 

- het economisch klimaat in Deventer verbetert 
- het maatschappelijk klimaat in Deventer wordt versterkt 
- de kracht van Deventer wordt optimaal benut 

Met het in Werk Loont ontwikkelde instrumentarium is in 2007 gewerkt aan het realiseren van deze issues. Afhankelijk van de individuele mogelijkheden wordt 
met cliënten ingezet op werk, empowerment of zorg.  
In het label werk wordt gewerkt met startbanen, leerwerkbanen en uitzendconstructies. Daarnaast is in 2007 gestart met het verlonen van nieuwe aanvragers 
van een uitkering bij Sallcon. 
Het label empowerment wordt met name in de Rivierenwijk en Keizerslanden uitgevoerd. 
Zorgtrajecten worden ingezet in samenhang met de werkwijze die in Regizorg opgebouwd wordt.  
 
In het kader van de verplichte eenmalige uitvraag van gegevens is in 2007 het Digitaal Klant Dossier opgebouwd dat per 1-1-2008 operationeel is. 
 
De uitvoering van bancaire taken is in het Budget Adviesbureau geïmplementeerd. Bewindvoerders Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) zijn 
opgeleid en aangesteld. 
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Wat deden we daarvoor in 2007? 

 
Prioriteiten 
 
Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

 
Ondersteuning 
minimum-inkomens 

Armoedebeleving 
verlagen in de 
gemeente Deventer. 
 
Voorkomen en 
bestrijden van 
maatschappelijk 
isolement. 

Gebruik van regelingen 
binnen de doelgroep in 
aantal huishoudens 
(Duurzame 
gebruiksgoederen, 
bijdrageregelingen, 
Langdurigheidstoeslag 
en Rechtop!) meer dan 
25% van de doelgroep; 
Deelname aan 
Rechtop! meer dan 
15% van circa 5.000 
huishoudens = 750; 
Bekendheid van de 
regeling Rechtop! bij 
de doelgroep groter 
dan 80%. 

Uitbreiden 
toepassingen naar 
brede maatschappelijke 
beweging in gemeente; 
mediacampagne 
nieuwe lay-out. 

 Sportbeleid (240). Het gebruik  van de 
financiële 
regelingen is 
gestegen. Op deze 
posten is er veelal 
sprake van een 
(lichte) 
overschrijding ten 
opzichte van de 
begroting. 
 
De bekendheid van 
de regeling 
Rechtop! is 
vergroot door 
middel van 
uitzendingen op 
Deventer TV. 
 
Cijfers met 
betrekking tot 
bekendheid komen 
beschikbaar bij de 
volgende 
armoedemonitor.  

Voor de uitvoering 
van Rechtop! is een 
nieuw contract 
afgesloten. Dit 
contract bevat 
resultaatafspraken 
met betrekking tot 
voorlichting en het 
werven van 
deelnemers aan 
Rechtop!. 
 
Dit contract is in juli 
2007 afgesloten. 
Tevens is het 
nieuwe 
armoedebestrij-
dingsbeleid 2008-
2010 vastgesteld. 
 
In deze nota wordt 
de toegankelijkheid 
van enkele 
regelingen 
(Langdurigheidtoe-
slag en 
bijdrageregeling) 
vergroot. 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

Schuldhulpverlening Minder armoede als 
gevolg van schulden. 

Afname aantal 
huishoudens met 
problematische 
schulden; aantal 
geslaagde 
schuldregelingen meer 
dan 70%. 
Snelheid van de 
afhandeling 
hulpaanvraag (intake) 
terugbrengen naar 
maximaal 2 weken 
(motie Groen Links), 
volgens nieuwe norm. 
Verhoging 
bewustwording 
potentiële doelgroep 
van het risico van het 
maken van schulden. 

Armoedemonitor 
uitvoeren. 
 
Ontwikkelen van een 
alternatief proces 
schuldhulpverlening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontwikkelen van 
digitale zelfdiagnose. 
 
 
Ontwikkelen van een 
telefoon Helpdesk. 
 
 
Groepsgewijze 
voorlichting tijdens de 
intake. 

 Jeugdbeleid (215). Aantal geslaagde 
schuldregelingen 
65%. 
 
 
 
 
Gerealiseerd 
snelheid in 
afhandeling 
aanvraag van 
gemiddeld 6,5 
week. 
 
 
 
 
Lesbrief in het ROC 
in 2007 succesvol 
afgerond. 
Afname van 
deelname aan 
trainingen. 
In 2007 456 
personen in traject 
budget beheer. 

De armoedemonitor 
wordt uitgevoerd.  
 
Voor nieuwe 
werkwijze is 
aangesloten bij 
landelijke 
ontwikkelingen. 
Implementatie 
ultimo 2009. 
Met de introductie 
van bancaire taken 
en bewindvoerder-
schap zijn 
processen meer 
klantgericht en 
efficiënt 
georganiseerd. 
 
Digitaal aanvraag 
formulier is in 
ontwikkeling. 
 
Telefonische 
hulpverlening 
aanwezig. 
 
Niet gerealiseerd. 
Prioriteit gegeven 
aan 
inloopspreekuur. 
 
Budgettrainingen 
gegeven. 

Sociale 
kredietverstrekking en 
bewindvoerderschap 
Wet Schuldsanering 
Natuurlijke Personen 
(WSNP) 

Bereiken van integrale 
schuldenregelingen 
inclusief het 
verstrekken van 
leningen. 

WSNP: 250 
huishoudens Sociale 
kredieten: 220 x met 
ongeveer € 1.500. 

Het jaar 2007 zal in het 
teken staan van de 
ontwikkeling van het 
uitvoeren van bancaire 
taken en het 
bewindvoerderschap 
WSNP. 

  WSNP:  
55 aanvragen 
toegewezen aan 
bewindvoerders 
BAD. 

Bancaire taken 
geïmplementeerd. 
Functie 
bewindvoerders 
geïmplementeerd. 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

Arbeidstoeleiding  Aantal personen in de 
meetperiode van wie 
de uitkering is 
beëindigd  
2006 begroot € 1.000 
2007 begroot € 1.000. 

Consolidatie van Werk 
Loont-trajecten (W.L.) 
van alle 
bijstandscliënten.  
Het realiseren van het 
verlagen van het 
gemiddeld 
cliëntenbestand met 
8% ten opzichte van  
2006 ( 5% ten gunste 
van Werk Loont en 3% 
ten gunste van 
economische groei). 

  8% vermindering 
van gemiddeld 
aantal cliënten ten 
opzichte van het 
gemiddelde in 2006 
is gerealiseerd. 
 
705 uitkeringen 
beëindigd in 2007. 

Werk Loont 
trajecten doorgezet. 
Meer aandacht op 
label werk, 
waardoor directe 
uitstroom wordt 
gerealiseerd.  
Direct in Dienst en 
Nieuwe Instroom 
gestart in 2007. 
Verlaging 
gemiddeld aantal 
cliënten 
gerealiseerd. 

Maatschappelijke 
isolatie voorkomen 

Voorkom / bestrijd 
maatschappelijke 
isolatie zoveel mogelijk. 

% van de doelgroep 
dat deelneemt aan 
sociale activering. 
2006 50% v.600 
2007 100% van 600. 

Het op een 
activeringstraject zetten 
van 600 
bijstandscliënten in 
2007 conform Werk 
Loont principe. 

  249 
activeringstrajecten 
gestart. 

Type trajecten 
verder 
gedifferentieerd 
naar werk, 
empowerment en 
zorg. Meer nadruk 
op werk gelegd. 

Zorgtrajecten Voorkomen 
maatschappelijke 
isolatie. 

Het opstarten van 500 
zorgtrajecten. 

In samenhang met 
stedelijk netwerk 
zorgtrajecten opzetten 
en volgen. 

  148 zorgtrajecten 
gestart 

In samenhang met 
Regizorg met name 
geïnvesteerd op 
veelplegers en dak- 
en thuisloze 
verslaafden. 
Daardoor 
kwantitatief minder 
trajecten 
gerealiseerd. 

 
Bezuinigingen 
 
Onderwerp Doelstelling Resultaat en jaartal Activiteiten in 2007 Vastgesteld Relatie met product Realisering van de 

bezuiniging 
 
Uitvoering Vermindering formatie en 

daarmee 
samenhangende 
faciliteiten 

Terugdringen 
apparaatskosten met € 
26.000 vanaf 2006 
€ 86.000 vanaf 2007 

Gerealiseerd Mei 2006 Re-integratie (405) € 86.000 onderdeel van 
totale personele 
taakstelling Stadthuis 
met dekking uit vacature-
ruimte. 
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Structurele taken 
 
Nr. Product Omschrijving Doel/prestatie Realisatie van structurele taken 
 
401 Inkomen Waar nodig het conform 

geldende wet- en regelgeving 
doelmatig en rechtmatig 
verstrekken van 
bijstandsuitkeringen aan 
personen die (nog) niet in hun 
eigen levensonderhoud kunnen 
voorzien. 

Tijdelijke inkomensondersteuning tot vastgesteld 
bijstandsniveau, in afwachting van de realisatie 
uitkeringsonafhankelijkheid. 
Inkomensondersteuning tot sociaal minimum. 
Het rechtmatig verstrekken van uitkeringen aan inwoners 
van de gemeente Deventer en andere gemeenten, 
(waarvoor sociale recherche taken worden uitgevoerd), die 
een Wet Werk en Bijstand-uitkering hebben aangevraagd of 
ontvangen. 

Inkomensondersteuning 100% rechtmatig en doelmatig uitgevoerd. 

 Bestandontwikke-
ling 

Bestandsontwikkeling ten 
opzichte van 2006. 

Aantal personen met uitkering levensonderhoud <65 jaar 
met 8% te verminderen ten opzichte van het gemiddeld 
aantal cliënten <65 jaar in 2006. Gemiddeld aantal 2006 = 
2031. Gemiddeld aantal 2007=1826. In najaarsrapportage 
is het te realiseren gemiddelde in 2007 bijgesteld naar: 
1885 cliënten.   

Daling van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden is ruim 8 %. 
Gemiddeld aantal cliënten in 2007 is 1.855. 

 Rechtmatigheid-
uitkering 

Geen onrechtmatig verstrekte 
uitkering. 

Minder dan 1% ten onrechtmatig verstrekte uitkeringen 
verstrekken.  

Norm is gerealiseerd. 

 Financiën Uitgaven inkomensdeel binnen 
budget. 

Uitgaven inkomensdeel versus budget. Uitgaven inkomensdeel blijven binnen het budget. Het voordelig 
resultaat is €  1.164.500. 

404 Armoedebestrij-
ding 

Het financieel ondersteunen van 
huishoudens met een 
(langdurig) laag inkomen. 

Het direct en indirect voorkomen en bestrijden van 
financiële en sociaal-maatschappelijke armoede van 
huishoudens met een laag inkomen. 

Conform uitgevoerd. 

407 Schuldhulpverle-
ning 

Integrale schuldhulpverlening. Het terugdringen van schuldenproblematiek onder burgers 
van Deventer en aangesloten regiogemeenten. 

Over 2007 zijn minder aanvragen schuldhulpverlening ontvangen 
dan in 2006, namelijk . 

405 Re-integratie Het bevorderen van structurele 
financiële zelfredzaamheid door 
middel van activiteiten en 
faciliteiten welke zijn gericht op 
een vergroting van de 
inpasbaarheid in de huidige en 
toekomstige arbeidsmarkt. 

Het laten uitstromen van cliënten naar de arbeidsmarkt 
door middel van het wegnemen van belemmeringen en het 
bieden van ondersteuning door gebruikmaking van een 
divers instrumentarium aan faciliteiten.  

Ultimo 2007 is 70% van de cliënten in traject. In het label werk 
wordt gericht ingezet op directe uitstroom naar de arbeidsmarkt. 
 

 Gesubsidieerde 
arbeid 

Gesubsidieerde arbeid is een 
middel om uit te stromen naar 
werk. 

In 2007 ten hoogste 7 deelnemers in de WIW en 132 in de 
ID.  

4 personen in de WIW en 117 personen in de ID 

 Financiën Uitgaven binnen budget 
werkdeel. 

Uitgaven re-integratie versus werkdeel. Uitgaven werkdeel blijven niet binnen het budget. In 2007 is ingezet 
op het verlagen van het aantal cliënten in de Wet Werk en Bijstand, 
door deels gebruik te maken van het overschot op het Wet Werk en 
bijstand werkdeel in voorgaande jaren. Deze inzet is onder andere 
gerealiseerd door in zetten op direct in dienstname, waardoor 
cliënten direct uitstromen uit  de uitkering. Het project nieuwe 
instroom, gestart eind 2007, maakt hier onderdeel vanuit. De inzet 
in 2007 overstijgt hierdoor het beschikbare budget in 2007 met bijna 
€ 1,6 miljoen. De meerkosten zijn direct ten laste van de 
voorziening gebracht.  
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Wat heeft het gekost? 
 
 
Prioriteiten en bezuinigingen 
 
Kosten alle bedragen x 
€1.000 

Vervat in programma 
totaal 

2007 Toelichting 

 
Bezuinigingen:    
Uitvoering 
arbeidsmarktoeleiding 

Ja -267 Verlaging apparaatslasten 

 
(bedragen x € 1.000) 

 
 2007 2007 2007 2007 

Exploitatie 
 

Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 50.296 51.436 51.544 108 
Baten 39.739 41.605 41.547 -58 
Saldo -10.557 -9.831 -9.997 -166 
 
De overschrijding op de lasten wordt gedekt door direct gerelateerde inkomsten. 
 

 2007 2007 2007 2007 
Resultaatbestemming 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Stortingen in reserves 0 600 600 0 
Puttingen uit reserves 1.054 1.965 1.734 -231 
Saldo 1.054 1.365 1.134 -231 
 

 2007 2007 2007 2007 
Voorzieningen 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Uitgaven 4 4 1.995 1.991 
Inkomsten 35 413 681 268 
Saldo 31 409 -1.314 -1.723 
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Analyse van de verschillen in de exploitatie tussen begroting na wijziging 2007 en rekening 2007: 

 
Bedragen € 1.000 Lasten Baten Saldo 
    
Verschil tussen begroting en rekening 108 -58 -166 
 
Af/Bij:    
1.(de)compensatie van de dienst met betrekking tot de dienst aanwezige 
budgetten 

   

- Eenmalige rijksbijdrage schuldhulpverlening (motie Noorman-den Uyl  181 181 
- Eenmalige rijksbijdrage WSW (wegwerken wachtlijsten)  159 159 
    
Subsaldo 108 282 174 
    
2.bedragen die moeten worden overgeheveld naar het volgend dienstjaar    
- inkomsten trajecten wajongers 60 60 - 
- Project leren & werken 104 104 - 
- project Relatie als nieuwe Waarde 299  -299 
    
Saldo 571 446 -125 
 
Kolommen lasten/baten: lagere lasten/baten in rekening t.o.v. begroting = - 
Kolom saldo: -=nadelig saldo 
 

Toelichting op het verschil in de exploitatie tussen begroting 2007 na wijziging en rekening 2007 na analyse: 
 
De specificatie dient men als volgt weer te geven: 
 
Omschrijving Bruto bedrag Storting in Reserves Putting uit Reserves Netto bedrag 
Over-/onderschrijding lasten     
Apparaatskosten 
De voormalige sector sociale voorziening had nog een personele taakstelling van 
€ 374.000, op te lossen door dekking uit het wwb werkdeel voor € 300.000. In 2007 is dit 
voor € 749.000 gerealiseerd, zodat ook een bijdrage geleverd wordt aan de algemene 
personele taakstelling van de eenheid Stadthuis. 

-717   -717 

Uitkeringen en bijkomende kosten 
De betaalde uitkeringen vallen hoger uit. Ondanks de daling van het aantal cliënten 
WWB jonger dan 65 jaar van 1954 naar 1755  zijn de uitkeringslasten gestegen.  Door 
het project nieuwe instroom en de extra inzet op  
Direct in Dienst in de 2e helft van 2007, heeft de uitstroom met name in de laatste 
maanden plaats gevonden.  De uitkeringen Bbz zijn hoger doordat meer starterkredieten 
zijn verstrekt. 

200   200 
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Omschrijving Bruto bedrag Storting in Reserves Putting uit Reserves Netto bedrag 
Fraudebestrijding 
Kosten uitvoering 

20   20 

GROS 
Uitvoering Bbz regiogemeenten 

43   43 

Minimabeleid 
De kosten voor minimabeleid vallen hoger uit. In de loop van 2007 is steeds rekening 
gehouden met een onderschrijding. Voor € 191.000 is budget overgeheveld voor de 
opvang AMA’s. Daarnaast zijn de hogere kosten voor Rechtop! gedekt uit het overschot 
op de uitkeringen bijzondere bijstand, duurzame gebruiksgoederen en bijdrage regeling. 
De uitkeringen vallen nu toch hoger uit, met name de uitkeringen dzgg en 
bijdrageregeling, per saldo € 59.000. De overschrijding op Rechtop! bedraagt € 100.000. 
De uitkeringen langdurigheidtoeslag zijn € 41.000 lager dan geraamd. Op de overige 
onderdelen zijn de afwijkingen marginaal. 

120   120 

Schuldhulpverlening incl. uitvoering wsnp en bancaire taken 
In de najaarsrapportage 2007 is aangegeven dat de formatie schuldhulpverlening moet 
worden vergroot om de wachttijd beperkt te houden. Vanaf 2006 worden de tijdelijke 
middelen op grond van de motie Noorman-den Uyl en Verburg hiervoor ingezet. In de 
voorjaarsnota 2008 wordt een nader voorstel gedaan. In afwachting van dit voorstel zijn 
de betreffende middelen ad € 181.000 voor 2007 gestort in de voorziening geoormerkte 
rijksbijdragen. 

264   264 
 

Wwb werkdeel 
De uitgaven ten laste van het Wwb werkdeel zijn hoger als gevolg van hogere bijdragen 
van het Rijk en derden. 

283   283 

Kinderopvang 
Op de uitvoering van de wet kinderopvang is een overschrijding gerealiseerd van 
€ 119.000. Voor het grootste deel is dit het gevolg van de toename van de kinderopvang 
voor sociaal medisch geïndiceerden. Het beroep op deze regeling neemt als gevolg van 
vaak structurele belemmeringen toe , terwijl het budget niet is aangepast. In steeds meer 
gevallen wordt niet meer een bijdrage aan de ouders verstrekt, maar wordt de geleverde 
kinderopvang direct aan de aanbieders hiervan vergoed. 

119   119 

Projecten en overige kosten 
Voor meerjarige projecten zijn m.n. hogere vergoedingen ontvangen dan begroot, die 
vervolgens in de voorziening geoormerkte rijksbijdragen zijn gestort. Het betreft in alle 
gevallen meerjarige projecten op het gebied van arbeidsmarktverbetering en re-
integratie, die in meerdere jaren worden gerealiseerd ten laste van de voorziening. 

239 
 

  239 

     
Totaal lasten overschrijding/onderschrijding 571   571 
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Omschrijving Bruto bedrag Storting in Reserves Putting uit Reserves Netto bedrag 
Over-/onderschrijding baten     
     
Personele taakstelling 
De dekking voor de personele taakstelling is bij de ombouw van de begroting na de 
organisatiewijziging voor € 224.000 op product 996 – calculatieverschillen terecht 
gekomen. 
Vanuit de voormalige sector sociale voorziening stond er nog een personele taakstelling 
van € 300.000, op te lossen door dekking uit het wwb werkdeel.   

-524   -524 

Uitkeringen 
De rijksvergoeding voor uitkeringen is per saldo hoger, met name door het aanpassen op 
meer recente gegevens en de hogere uitkeringen bbz. 

164  34 198 

Gros (regionale samenwerking Bbz) 
Het Gros, de regionale samenwerking Bbz, heeft in 2007 verder vorm gekregen. De 
opbrengsten voor de regionale uitvoering zijn hoger dan geraamd. Het voordelig verschil 
komt ten gunste van de personele taakstelling van de eenheid Stadthuis. 

77   77 

Fraudebestrijding  
De inzet van een medewerker in de werkgroep “Verbinden Schakels  Regionaal 
Coördinatiepunt Centrum Fraudebestrijding is voor € 38.000 vergoed. 
In 2007 zijn de inkomsten fraudebestrijding hoger door een grotere inzet voor de 
regiogemeenten 

134   134 

Minimabeleid 
Hoger tekort uitvoering armoedebeleid. 

  121 121 

Schuldhulpverlening 
De lager inkomsten hangen samen met de lagere lasten. Door de invoering van WSNP 
en bancaire taken in 2007 zijn niet alle lasten en baten conform begroting uitgevallen. 

185  -80 105 

Wwb werkdeel 
De rijksvergoeding WWB werkdeel 2007 is € 12.038.000, dit is € 38.000 hoger dan 
geraamd. Daarnaast zijn trajecten verrekend met ander instanties en gemeenten voor 
een bedrag van € 134.000. In de begroting is hier geen rekening gehouden. 

172   172 

Pojecten en overige onderdelen 
Voor meerjarige projecten zijn hogere vergoedingen ontvangen dan begroot. Het betreft 
in alle gevallen meerjarige projecten op het gebied van arbeidsmarktverbetering en re-
integratie, waanvoor de realisatie via de deze voorziening in meerdere jaren wordt 
gerealiseerd. 

238  -306 -68 

     
Totaal baten overschrijding/onderschrijding 446  -231 215 
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Programma  : 10 Opvang en zorg 

 
 
Portefeuillehouder : J.J.T. Fleskes 

Eenheid  : Ruimte en Samenleving 

 
 

Korte omschrijving van het programma 
 
Het zorgdragen voor de realisering en instandhouding van een doelmatig, samenhangend en op de maatschappelijke vraag afgestemd aanbod van 
voorzieningen op het gebied van: 
Algemeen maatschappelijk werk; 

• Maatschappelijke opvang en verslavingszorg in de regio Midden IJssel; 
• Volksgezondheid; 
• Voorzieningen gehandicapten; 
• Gehandicaptenbeleid; 
• Huishoudelijke verzorging (HV); 
• Informatie en advies op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning. 

Laatste 4 gebieden zijn per 1-1-2007 opgenomen in de nieuw uit te voeren Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
 

Wat wilden wij bereiken? 
 
Wat wilden we bereiken? 
 
Effecten Algemeen Maatschappelijk Werk: 
Mensen in Deventer met een achterstand of uitval op een van de vier dimensies van sociale integratie:  

• De sociaal economische positie; 
• De deelname aan institutionele netwerken; 
• De beschikking over persoonlijke en relatienetwerken; 
• Zelfstandigheid en zelfredzaamheid; 

krijgen vanuit het algemeen maatschappelijk werk ondersteuning met als doel weer te kunnen deelnemen aan de samenleving. 
 
Effecten maatschappelijke opvang en verslavingszorg: 

• Het bieden van een begeleidingstraject voor verslaafden met meervoudige problematiek; 
• Het bieden van een huiskamer en gebruikersruimten voor geregistreerde verslaafden; 
• Het bieden van arbeidsgewenning; 
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• Het bieden van verschillende preventieprogramma’s (mogelijke overheveling ziektekostenverzekeraar in 2007). 
• Het bieden van opvang en woonbegeleiding voor thuisloze mannen en vrouwen en verslaafden variërend van 24-uurs crisisopvang tot begeleid 

wonen projecten. 
 
Effecten Volksgezondheid: 
Algemene Gezondheidszorg: 

• Specifiek op de doelgroep jongeren gerichte gezondheidsvoorlichting en –opvoeding; 
• Voorkomen verspreiding besmettelijke ziekten; 
• Samenwerking en afstemming met de verschillende ketenpartners binnen de openbare geestelijke gezondheidszorg; 
• Elke burger in Deventer die geconfronteerd wordt met huiselijk geweld kan terecht bij het advies- en steunpunt huiselijk geweld in Deventer; 
• De convenantpartners binnen het project huiselijk geweld vormen gezamenlijk een sluitende keten met daarin een centrale functie voor de 

casemanager; 
• Een optimale registratie van huiselijk geweld; 

 
Jeugdgezondheidszorg: 

• Integrale jeugdgezondheidszorg in de regio Stedendriehoek; 
• Optimale afstemming tussen jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg ter versterking van de jeugd(zorg)keten; 
• Logopedie; 
• Vroegtijdig opsporen, voorkomen en behandelen van stoornissen van spraak en taal bij basisschoolleerlingen. 

 
Effecten individuele Wet maatschappelijke ondersteuning voorzieningen: 

• Op adequate wijze en klantgericht binnen de wettelijke termijn van de Wet maatschappelijke ondersteuning (voorheen Wvg) + huishoudelijke 
verzorging en aanvragen Gehandicapten Parkeerkaart (G.P.K.) verstrekken. 

 
Effecten collectieve Wet maatschappelijke ondersteuning voorzieningen: 

• Het realiseren van meer participatie en actieve betrokkenheid van gehandicapten; 
• Bevorderen deelname gehandicapten aan de Deventer samenleving; 
• Het zorgdragen voor goede randvoorwaarden, door goede afstemming en toegankelijkheid van voorzieningen; 
• Gebruikmaken van de kracht van de stad. 

Eigen verantwoordelijkheid burger stimuleren. 
 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 
Programma GSB 2005-2009 
In de pijlers Veiligheid en Sociaal zijn prestatieafspraken gemaakt ten aanzien van: 

• Het verminderen van overlast op straat veroorzaakt door personen; 
• Het verminderen van (herhaling van) huiselijk geweld; 
• Maatschappelijke opvang/ ambulante verslavingszorg: van de straat; 
• Gezond in de stad. 
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Sociale structuurvisie – Sociaal Programma 
De sociale structuurvisie is uitgewerkt middels het sociaal programma. In het sociaal programma zijn de ambities en uitgangspunten voor een nieuwe 
werkwijze in concrete voornemens, activiteiten en benodigde middelen vertaald. Het spoor zorgvragers in dit Sociaal Programma wordt uitgewerkt. In 2005 is 
de visie wonen, zorg en welzijn en de visie Wmo ontwikkeld. Deze twee visie hebben veel raakvlakken met elkaar, alsmede met de nota accommodatiebeleid. 
Adviesrapportage gemeenten, GGD en Thuiszorg regio Stedendriehoek (2004) 
Beschrijving uniforme deel en maatwerkdeel van het Basistakenpakket, organisatie- en communicatiestructuur en elektronisch dossier. 
Kadernota lokaal gezondheidsbeleid 2003 – 2006 'Deventer gezond' 
Strekking: 

• Inwoners hebben gelijke kansen op gezondheid; 
• Toegankelijke en samenhangende zorg op lokaal niveau; 
• Vangnet voor inwoners die buiten het reguliere zorgsysteem vallen. 

Plan van aanpak huiselijk geweld: visie en vervolg 2006-2010 
Strekking: 

• Vanuit integrale aanpak inzetten op preventie, zorg- en hulpverlening en repressie; 
• Uitbreiding casemanagement; 
• Uitbreiding advies- en steunpunt huiselijk geweld; 
• Extra aandacht voor het bereiken van allochtonen; 
• Extra aandacht voor kinderen/jeugd. 

Visie Wet maatschappelijke ondersteuning.  
De visie Wet maatschappelijke ondersteuning wordt geconcretiseerd in een Wet maatschappelijke ondersteuning beleidsplan waarin de 9 Wet 
maatschappelijke ondersteuning-prestatievelden beschreven worden. Dit beleidsplan is medio 2007 gereed. 
Visie Wonen, zorg en welzijn (WZW) 
De visie Wonen, zorg en welzijn biedt een samenhangend kader en geeft richting voor het maken van keuzes bij het aanbod van wonen, zorg en welzijn aan 
de burgers in Deventer. 
De stuurgroep wonen, zorg en welzijn (bestaande uit het platform waar onder zowel, het zorgkantoor en gemeente) heeft een drietal pilots woonservicezones 
aangewezen (Keizerslanden, Rivierenwijk en Bathmen). Voor deze zones zijn projectplannen gemaakt. Op basis hiervan en afgesloten convenanten wordt 
samen met de burgers en organisaties voor wonen, zorg en welzijn in de drie woonservicezones een diensten- en voorzieningenpakket op maat ontwikkeld. 
Wmo-Verordening en Wmo-Verstrekkingenbesluit Deventer 
Basis voor verstrekking woonvoorzieningen, vervoervoorzieningen, rolstoelen aan gehandicapten, alsmede huishoudelijke verzorging. 
Verordening adviesraad Gehandicaptenbeleid (2002) 
Basis voor gevraagd en ongevraagd advies door de Gehandicaptenraad over het integrale gehandicaptenbeleid (wonen, verkeer, voorzieningen). 
 
Actuele beleidscontext 
 
+Algemeen Maatschappelijk Werk 
De afdeling algemeen maatschappelijk werk van Carinova en de afdeling maatschappelijk beleid van de gemeente Deventer zijn in januari 2005 gestart met 
een traject beleidsgestuurde contractfinanciering. Resultaten: beschrijving missie, functie en basistrajecten AMW de twee beleidsvelden ‘hulpverlening en 
advies’ en ‘hulpverlening aan kinderen en/of ouders’ zijn vertaald in resultaatverwachtingen met hieraan gekoppeld de benodigde fte’s. Op hoofdlijnen zijn 
producten benoemd met hieraan gekoppeld de prijs per eenheid. 
Wmo 
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De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning is per 1 januari 2007 ingevoerd.  De nieuwe wet vervangt  de WVG, de Welzijnswet en deels de AWBZ. 
Het gehele jaar heeft voor een groot deel van de organisatie in het teken gestaan van de ontwikkelingen rond de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo).  
 In 2007 zijn vanuit Wmo en het Sociaal Programma thema zorgvragen o.a. de volgende activiteiten uitgevoerd: 

• Een operationeel Mo-ket in Keizerslanden voor informatie en advies; 
• Vastgestelde  Wmo-verordening , financieel besluit en verstrekkingenboek; 
• Overeenkomsten afgesloten met diverse organisaties (CIZ, CAK, SVB, zorgkantoor Salland); 
• Deelname aan WMO-benchmark; 
• In 2007 is met diverse instellingen en burgers (interactief) een conceptnota WMO-beleidsplan opgesteld en op 18 december 2007 door het college 

van B&W vastgesteld. 
Wmo, Prestatievelden 7: Maatschappelijke Opvang en huiselijk geweld, 8: OGGZ en 9: Verslavingszorg 
De specifieke uitkering voor de Verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang valt per 1 januari 2007 onder de Wmo. Het pakket is uitgebreid met OGGZ-
taken. Hierdoor is een sterkere gemeentelijke regie mogelijk. Tegelijkertijd zijn een aantal wetswijzigingen ingevoerd binnen de AWBZ en zorgverzekering. 
Financieel heeft dit tot gevolg dat het onderdeel OGGZ en AFBZ uit de AWBZ overgeheveld is naar de gemeente. 
Als gevolg van het G-4 plan Maatschappelijke Opvang wil het Ministerie van V.W.S. een ander landelijk financieringsmodel invoeren in het voordeel van de G-
4. Per 1 januari 2009 is de verwachting dat het nieuwe verdeelmodel wordt ingevoerd. 
Qua productontwikkeling zijn er twee belangrijke wijzigingen.  Het experiment medische heroïneverstrekking is gestart. De lobby, op initiatief van de gemeente 
Deventer, heeft geleid tot structurele financiering.  
Tevens is in  samenwerking  met  Zorgkantoor Salland het bedrijfsplan  “Regizorg” gerealiseerd. 
Volksgezondheid 
Met de invoering van de Wmo is ook de OGGZ ondergebracht in de Wmo. Dit betekent een vergroting van taken en versterking van de positie van de 
gemeente op dit terrein. 
In opdracht van de 15 gemeenten binnen de GGD Gelre-IJssel heeft de GGD Gelre-IJssel een format nota lokaal gezondheidsbeleid inclusief 
uitvoeringsprogramma 2007-2010 opgesteld; ‘Gezondheid, werk in uitvoering’. Het lokale deel wordt vanuit het gezondheidsbeleid Deventer ingevuld. 
Speerpunten: 

• Preventiebeleid: Collectieve preventie; Infectieziektebestrijding; Jeugdgezondheidszorg; Preventieprogramma’s; 
• Zorgbeleid: Toegankelijkheid; Bereikbaarheid; Spreiding; Vangnet; 
• Facetbeleid: Welzijn; Milieu; Onderwijs; Ruimtelijke ordening; Verkeer en vervoer. 

Nota is begin 2008 door het college van B&W vastgesteld en zal op 12 maart 2008 op de politieke markt worden besproken. 
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Wat deden we daarvoor in 2007? 

 
Prioriteiten 
 
Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

 
Algemeen 
maatschappelijk werk 

Algemeen 
maatschappelijk werk: 
Vervolgen bcf-traject 
vraag en aanbod beter op 
elkaar afstemmen. 

jun-07 Nadere uitwerking 
producten AMW. 

 200  Op basis van thans 
beschikbare 
informatie conform 
afspraken. 
Definitieve 
inhoudelijke en 
financiële   
verantwoording 
door instelling moet 
nog plaatsvinden 

Regizorg Het bieden van sluitende 
zorgverlening voor de 
doelgroep van dak- en 
thuislozen en verslaafden. 

Nader te bepalen. Realisatie nieuw 
werkmodel. 

Ja, nog niet 
beschikbaar. 

Programma 2, 
product veiligheid 
en 201. 

 Bedrijfsplan 
vastgesteld 
Afgestemde inkoop 
Salland 
Zorgkantoor en 
Gemeente 
Deventer 
-Start pilot justitie. 

Medische 
heroïneverstrekking 

Terugdringen van overlast 
door de doelgroep. Het 
bieden van mogelijkheden 
voor een enigszins 
menswaardig bestaan. 

25 beschikbare 
plaatsen. 

Uitvoeren en 
evalueren. 

Geen. Programma 2, 
product veiligheid 
en 201. 

 Unit is dit jaar 
geopend binnen de 
muren van de 
integrale 
voorziening. 
25 plaatsen zijn 
gerealiseerd. 

Jeugdgezondheidszorg Heldere regievoering door 
de gemeente. Directe 
koppeling tussen inzet 
maatwerk 
jeugdgezondheidszorg en 
de impuls gezins- en 
opvoedingsondersteuning. 
Duidelijke 
productafspraken met 
gesubsidieerde 
instellingen. 

Eind 2007 is er sprake 
van een integrale 
samenwerking tussen 
de GGD Gelre-IJssel 
en Carinova op het 
terrein 
jeugdgezondheidszorg 
met als specifieke 
aandachtspunten: 
sluitende zorgketen 
0-19 jaar en het 
voorkomen en 
aanpakken van 
overgewicht bij 
jeugd/jongeren. 

Evaluatie prestatie-
indicatoren 2006. Op 
basis daarvan 
uitwerking 
productafspraken. 

 215.202  Op basis van thans 
beschikbare 
informatie conform 
afspraken. 
Definitieve 
inhoudelijke en 
financiële   
verantwoording 
door instelling moet 
nog plaatsvinden. 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten en 

jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van 
de doelstelling 

Realisering van 
de activiteiten 

Volksgezondheid Invulling en uitvoering 
uitvoeringsprogramma 
behorend bij de nota 
gezondheid 2007-2010; 
Een goed functionerend 
advies- en steunpunt 
huiselijk geweld met 
hieraan gekoppeld een 
sluitende keten tussen 
politie, justitie en 
hulpverlenings-
instellingen 

jun-07.  
 
 
 
jun-07. 

Uitvoering activiteiten 
op de onderdelen 
preventiebeleid, 
zorgbeleid en 
facetbeleid. 
 
Uitvoering plan van 
aanpak huiselijk 
geweld: visie en 
vervolg 2006-2010. 

 202  Uitbesteding:  
Nota lokaal 
gezondheidsbeleid 
is in het voorjaar 
2008 gereed. 
 

Woon-vervoers- en 
rolstoelvoorzieningen 

Beschikken op aanvragen 
op een zodanige wijze 
waardoor 70% van de 
Wmo klanten een 
waardering 7 of hoger bij 
het klanttevredenheids-
onderzoek scoort. 

Binnen de wettelijke 
afhandelingtermijn worden 
aanvragen afgehandeld, 80% 
binnen de 8 weken na datum 
aanvraag en 20% na advies 
van derden. 

Het vaststellen van het 
Wmo beleidsplan. 

 203 Klantevreden-
heidsonderzoek 
loopt. Midden 2008 
zijn de resultaten 
bekend. 

Op 18-12-2007 is 
het concept Wmo-
beleidsplan  door 
B&W vastgesteld 
en is ter 
vaststelling de raad 
aangeboden. De 
doelstellingen en 
activiteiten worden 
nu uitgewerkt in 
een uitvoerings-
programma. 

Implementatie en 
verstrekken van Wmo-
voorzieningen 
(individuele 
verstrekkingen) 
 
 
Vaststellen van een 
Wmo-beleidsplan voor 
de 9 Wmo-
prestatievelden 

Ontwikkelen en realiseren 
van de activiteiten in de 
sporen:  
Zelfstandig wonen; 
Individuele voorzieningen 
met uitbreiden van AWBZ 
voorziening. 
Collectieve voorzieningen, 
positiebepaling en 
actualisering. 
Vrijwilligerswerk en 
mantelzorg actualiseren. 
Pilot Mo-ket en loket voor 
Wmo + AWBZ 
ontwikkelen en 
implementeren. 

Uitwerken van de 3 WIW-
pilots (Keizerslanden, 
Rivierenwijk en Bathmen); 
Per 1 januari 2007 zijn de 
Wmo verstrekkingen (huidige 
Wvg + HV) operationeel; 
Vastgesteld Wmo-beleidsplan 
voor de 9 Wmo-
prestatievelden; 
Eind 2007 zijn beleid en visie 
ten aanzien van 
vrijwilligerswerk en 
mantelzorg geactualiseerd en 
geïntegreerd in Wmo-
beleidsplan voor de 
9 prestatievelden; 
Pilot Mo-ket en het loket voor 
Wmo en AWBZ aanvragen is 
begin 2007 operationeel. 
Pilot-Mo-ket is operationeel. 

Wmo implementatie. 
Uitvoering geven aan 
Wmo-werkprocessen, 
Op grond van: 
verordening, 
verstrekkingen-besluit, 
Financieel besluit 
Indicatiecriteria; 
Wmo-beleidsplan 
uitvoersnota’s 
ontwikkelen in het 
kader van Wmo en het 
Sociaal Programma; 
Op basis van huidig 
beleid en nulmeting 
beleidsplan 
ontwikkelen; 
Evaluatie Pilot Mo-ket. 

 203 De activiteiten uit 
de diverse sporen 
zijn meegenomen 
in het Wmo-
beleidsplan.  
In Keizerslanden is 
de pilot Mo-ket 
ontwikkelend en 
geïmplementeerd. 

Wmo is 
geimlementeerd en 
wordt op basis van 
de Wmo-
verordening en +/- 
een tweetal 
besluiten 
uitgevoerd. 
Concept Wmo-
beleidsplan is door 
B&W vastgesteld. 
Evaluatie van Pilot 
Mo-ket is afgerond. 
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Bezuinigingen 
 
Onderwerp Doelstelling Resultaat en jaartal Activiteiten in 2007 Vastgesteld Relatie met product Realisering van de 

bezuiniging 
 
Niet van toepassing       
 
Structurele taken 
 
Nr. Product Omschrijving Doel/prestatie Realisatie van structurele taken 
 
200 Algemeen 

maatschap
pelijk werk 

Vanuit het AMW wordt hulp geboden bij problemen, 
binnen het gezin, op het werk, met relaties, met 
eenzaamheid of financiën. Daarnaast wordt 
gespecialiseerd maatschappelijk werk geboden voor 
specifieke doelgroepen: Schoolmaatschappelijk 
werk, Bedrijfsmaatschappelijk werk en Groepswerk. 

Afronden traject beleidsgestuurde contractfinanciering; 
Subsidiebeschikking incl. productafspraken; 
Aantal cliënten op de wachtlijst met 50% 
terugbrengen. 

Op basis van thans beschikbare informatie conform 
afspraken. Definitieve inhoudelijke en financiële 
verantwoording door instelling moet nog plaatsvinden. 

201 Maatschap-
pelijke 
opvang en 
verslavings
-zorg 

Het zorgdragen voor de realisering en 
instandhouding van een doelmatig, samenhangend 
en op de maatschappelijke vraag afgestemd aanbod 
van voorzieningen in het gebied Midden IJssel op 
het gebied van maatschappelijke opvang voor dak- 
en thuislozen en van zorgfuncties voor alcohol-, gok- 
en tabaksverslaving. 

In geval van handhaving huidige financiering: 
Maatschappelijke Opvang in Deventer: 
Sociaal Pension; 
Crisisopvang; 
Beschermd Wonen; 
Begeleid Wonen: 
 
Verslavingszorg in Deventer en deels in Zutphen: 
Casemanagement; 
Huiskamer; 
Preventieprogramma’s; 
Besluitvorming ten aanzien van arbeidstoeleiding; 
Fietsenkelder. 

Op basis van thans beschikbare informatie conform 
afspraken. Definitieve inhoudelijke en financiële 
verantwoording door instelling moet nog plaatsvinden. 

202 Volksge-
zondheid 

Uitvoeren wettelijke taken op het terrein van de 
volksgezondheid en uitvoering aanvullend beleid op 
de volgende terreinen: 
Preventiebeleid: 
Collectieve preventie; 
Infectieziektebestrijding; 
Jeugdgezondheidszorg; 
Preventieprogramma’s. 
Zorgbeleid: 
Toegankelijkheid; 
Bereikbaarheid; 
Spreiding; 
Vangnet. 
Facetbeleid: 
Welzijn; 
Milieu; 
Onderwijs; 
Ruimtelijke ordening; 
Verkeer en vervoer. 

Opsporen van en interventie bij kinderen (0-12 jaar) 
met overgewicht; interventie bij 400 kinderen per jaar; 
80% van de basisscholen in Deventer (100% in 
achterstandswijken) doet mee aan het project 
schoolfruiten (2x per week groente en fruit uitdelen op 
school); 
Huiselijk geweld: uitbreiding bereikbaarheid advies- en 
steunpunt huiselijk geweld, uitbreiding uren 
casemanagement, specifiek aandacht voor 
allochtonen en jeugd. 
Jeugdgezondheidszorg: integrale samenwerking GGD 
Gelre-IJssel en Carinova. 

Op basis van thans beschikbare informatie conform 
afspraken. Definitieve inhoudelijke en financiële 
verantwoording door instelling moet nog plaatsvinden. 
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Nr. Product Omschrijving Doel/prestatie Realisatie van structurele taken 
203 Wmo Geïndiceerde burgers krijgen snel een passende 

voorziening in het kader van de Wmo. 
Ontwikkelen en uitvoeren van het Wmo beleid op de 
9 prestatievelden. 

 Op basis van vastgestelde verordening en een tweetal 
besluiten en na een positieve indicatie worden de Wmo-
voorzieningen verstrekt. 
Wmo-beleidsnota is gerealiseerd en na definitieve 
vaststelling door de raad in maart 2008, zal de uitvoering 
op basis van een uitvoeringsprogramma ter hand worden 
genomen. 

 
 

Wat heeft het gekost? 
 
Prioriteiten en bezuinigingen 
 
Kosten alle bedragen x 
€1.000 

Vervat in programma 
totaal 

2007 Toelichting 

 
Bezuinigingen:    
Efficiency korting Ja -63  
Reductie bijdrage GGD Ja -30  
Goedkopere 
scootmobielen 

Ja -45  

Verstrekking van 
verhoogde toiletpotten 
afwijzen 

Ja -37  

Volume beperkende 
maatregelen vervoers- 
voorzieningen 

Ja -95  

Verhoging eigen 
bijdrage CVV-vervoer 
(Bovenmodaal) 

Ja -100  

Doorberekening 
keuringskosten 
invalidenparkeerkaart 

Ja -55  

GSB:    
Maatschappelijke 
opvang en 
verslavingszorg 

 1.953 t.l.v. GSB III 

Gezondheidsbeleid  25,5 t.l.v. GSB III 
 



 188

 
(bedragen x € 1.000) 

 
 2007 2007 2007 2007 

Exploitatie 
 

Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 11.449 21.969 20.087 -1.882 
Baten 3.617 6.207 5.821 -386 
Saldo -7.832 -15.762 -14.266 1.496 
 

 2007 2007 2007 2007 
Resultaatbestemming 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Stortingen in reserves 0 0 844 844 
Puttingen uit reserves 184 517 387 -130 
Saldo 184 517 -457 -974 
 

 2007 2007 2007 2007 
Voorzieningen 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Uitgaven 2.019 3.337 3.030 -307 
Inkomsten 2.019 3.117 3.136 19 
Saldo 0 -220 106 326 
 

Analyse van de verschillen in de exploitatie tussen begroting na wijziging 2007 en rekening 2007: 
 
Bedragen € 1.000 Lasten Baten Saldo 
    
Verschil tussen begroting en rekening -1.882 -386 1.496 
 
Af/Bij:    
1.(de)compensatie van de dienst met betrekking tot de dienst aanwezige 
budgetten 

0 0 0 

    
Subsaldo -1.882 -386 1.496 
    
2.bedragen die moeten worden overgeheveld naar het volgend dienstjaar 205 75 -130 
    
Saldo -1.677 -311 1.366 
 
Kolommen lasten/baten: lagere lasten/baten in rekening t.o.v. begroting = - 
Kolom saldo: -=nadelig saldo 
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Toelichting op het verschil in de exploitatie tussen begroting 2007 na wijziging en rekening 2007 na analyse: 

 
De specificatie dient men als volgt weer te geven: 
 
Omschrijving Bruto bedrag Storting in Reserves Putting uit Reserves Netto bedrag 
     
Over-/onderschrijding lasten     

1. Apparaatslasten. Door interne doorberekening van inzet uren van de eenheid 
bedrijfsvoering ten behoeve van het project Mo-ket is er een overschrijding op 
de apparaatlasten. De kosten voor het project Mo-ket zijn begroot onder 
goederen en diensten. 

2. Goederen en diensten van derden, subsidies en uitkeringen 

79 
-79 

  79 
-79 

• Onroerend goed. Een deel van de realisatie € 326.000 is geboekt onder subsidies 
en uitkeringen. Dit is niet onder het onderdeel subsidies en uitkeringen begroot. De 
onderschrijding is een gevolg van het aantal aanvragen en de hoogte van de 
vergoeding. Vooraf is het aantal aanvragen en de omvang hiervan moeilijk in te 
schatten. 

-550 
326 

  -550 
326 

• Roerend goed. Een deel van de realisatie € 101.000 is geboekt onder subsidies en 
uitkeringen. Dit is niet onder het onderdeel subsidies en uitkeringen begroot. 

-94 
101 

  -94 
101 

• Individuele vervoerskosten. Een deel van de realisatie € 168.000 is geboekt onder 
subsidies en uitkeringen. Dit is niet onder het onderdeel subsidies en uitkeringen 
begroot.  De overschrijding van € 64.000 is een gevolg van de open eind 
financiering. 

-103 
167 

  -103 
167 

• Collectief Vraagafhankelijk Vervoer. Dit resultaat komt mede tot stand door de 
inachtneming van volume beperkende maatregelen, maximalisatie aantal zones en 
opstapplaatsen. Zie hiervoor ook de opmerkingen in de najaarsmarap 2007. 

-94 
 
 

87 
-21 

  -94 
 
 

87 
-21 

• Verstrekking rolstoelen WVG. Een deel van de realisatie € 21.000 is geboekt onder 
subsidies en uitkeringen. Dit is niet onder het onderdeel subsidies en uitkeringen 
begroot. De overschrijding van € 64.000 wordt veroorzaakt door een 
inschattingsverschil uit 2006 van € 15.000. Het restant wordt grotendeels verklaard 
door een tariefsverhoging in het contract met Welzorg. 

    

• Dit jaar niet ingezette middelen WVG algemeen. -50   -50 
• BBAG (oud WVG, in begroting gecorrigeerd als inkomst. Daardoor lijkt het hier 

overschrijding)  
-60   -60 

• Indicatiestellingen WVG/WMO. Door het zelf indiceren van WMO voorzieningen 
zijn mede hierdoor de indicatiekosten CIZ sterk verminderd. 

-123   -123 
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Omschrijving Bruto bedrag Storting in Reserves Putting uit Reserves Netto bedrag 
• Huishoudelijke verzorging. Binnen de huishoudelijke verzorging zijn grote 

voordelen zichtbaar. In de najaarsmarap is hier al op gewezen. Het totaalvoordeel 
huishoudelijke verzorging is gestort in de reserve WMO huishoudelijke verzorging. 
Gezien de financiële onzekerheid van voor- of nadeelgemeente inzake Wmo voor 
de jaren 2009 en verder, wordt per onderwerp bekeken of structureel danwel 
incidenteel geld gekoppeld moet worden aan de uitvoeringsplannen.  

 
Onderstaand volgt een opsomming met redenen die een relatief groot effect 
hebben gehad op de voordelen. 

a. Het cliëntenbestand is in werkelijkheid veel lager, dan het cliëntenbestand 
vanuit de oude AWBZ, waarop de begroting is gebaseerd. 

b. Er is een verschuiving zichtbaar van het aantal uren verleende zorg HV2 
(duurdere zorg) naar HV1 (goedkopere zorg). 

c. De aanbesteding met een aantal zorgaanbieders heeft een positief effect 
gehad op de kosten. 

d. Diverse uitvoeringskosten hadden betrekking op het invoeringsbudget 
van de WMO en zijn ten laste van dit budget gebracht, met als gevolg een 
voordeel op het uitvoeringsbudget. 

e. Bij de najaarsmarap is er budget ingezet voor diverse uitvoeringskosten. 
De realiteit is dat deze kosten grotendeels in 2008 gerealiseerd zullen 
worden. 

f. De verwachting is geweest dat het cliëntenbestand zou stijgen, terwijl nu 
een lichte daling zichtbaar is. 

De voordelen zijn als volgt uiteen te zetten: 
 
HH1 280         
HH2 301         
PGB 235         
Bbag 32           
Uitvoering 461         
Totaal 1.310     

 

-1.310  
844 

 -1.310 
844 

Diverse kleine verschillen /afwijkingen 47   47 
     
Totaal lasten overschrijding/onderschrijding -1.677 844  -833 
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Omschrijving Bruto bedrag Storting in Reserves Putting uit Reserves Netto bedrag 
Over-/onderschrijding baten     
Toelichting WMO - individuele verstrekkingen: 
1. Rijks- en provinciale bijdragen.  

• De eindafrekening over het collectief vraagafhankelijk vervoer over 2006 en 
deels over 2005 bedraagt € 116.000. In de begroting is hier geen rekening 
meegehouden. 

• BBAG (oud WVG, in begroting gecorrigeerd als inkomst. Had gecorrigeerd 
moeten worden op de uitgaven. Daardoor lijkt het hier overschrijding) 

 

 
 

116 
 
 
 

-60 

   
 

116 
 
 
 

-60 

2. Overige baten 
• Eigen bijdragen WMO 

 
426 

   
426 

Vanwege de situatie dat het cliëntenbestand in werkelijkheid veel lager is, dan 
het cliëntenbestand vanuit de oude AWBZ, waarop de begroting is gebaseerd 
heeft dit negatieve gevolgen voor de eigen bijdragen WMO. 

• Overige WMO HV 
• In verband met de liquidatie van het regionaal indicatie orgaan (RIO) is er een 

opbrengst begroot. Achteraf is gebleken dat deze opbrengst in 2005 al is 
verantwoord en dus onterecht is opgenomen in 2007 

• De overschrijding heeft grotendeels te maken met een inkomst van € 33.000, 
zijnde bijdrage ministerie VWS woonvoorzieningen, waar in 2006 geen 
rekening mee is gehouden  

 
 
 
 
 

40 
-75 

 
 
 
 

41 

   
 
 
 
 

40 
-75 

 
 
 
 

41 
De uitgaven voor Mo-ket zijn niet uitgegeven. De onttrekking aan de reserve heeft 
daarom ook niet plaatsgevonden. (budgetten worden overgeheveld) 

  -100 -100 

Toelichting maatschappelijke opvang en verslavingszorg:     
De rijksbijdragen GSB voor Maatschappelijke opvang en verslavingszorg en voor 
openbare geestelijke gezondheidszorg zijn positief bijgesteld met loon- en 
prijscompensatie. Hiermee is in de begroting geen rekening gehouden. 

 
 

-56 

   
 

-56 
De investering van de medische heroïne behandeleenheid is iets vertraagd. Hierdoor 
zijn de kapitaallasten lager dan geraamd en is ook de dekking uit de reserve bijdrage 
kapitaallasten lager dan geraamd. 

  
 
 
 

 
 

-30 

 
 

-30 

Toelichting volksgezondheid:     
De rijksbijdrage jeugdgezondheidszorg is € 45.000 hoger vastgesteld dan in de 
begroting rekening mee is gehouden, onder andere door loonbijstelling.  De 
rijksbijdrage preventief jeugdbeleid ad € 65.000 was niet in de begroting geraamd. 

 
 

-110 

   
 

-110 
Diverse kleine verschillen/afwijkingen programma 10 -11   -11 
     
Totaal baten overschrijding/onderschrijding 311  -130 181 
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Programma  : 11 Jeugd en onderwijs 

 
 
Portefeuillehouder : I.R. Adema 

Eenheid  : Ruimte en Samenleving 

 
 

Korte omschrijving van het programma 
 
Het programma Jeugd en Onderwijs is gericht op het versterken van de onderwijskundige lijn, ontwikkelen van een gebiedsgerichte lijn en extra inzetten op 
overlastgevende jongeren, ontplooiing van jongeren in hun vrije tijd en op het succesvol afronden van hun schoolloopbaan door minimaal een startkwalificatie 
te halen. 
 

Wat wilden wij bereiken? 
 
Wat wilden we bereiken? 
 
Het beoogde maatschappelijke effect: 

• Verstevigen van schakelmomenten van kinderen met een onderwijsgewicht en realiseren van op elkaar aansluitende voorzieningen; 
• Alle jongeren beschikken over een startkwalificatie; 
• Alle ouders zijn actief betrokken bij de schoolcarrière van hun kind; 
• Het verbeteren van het imago van het VMBO; 
• Het realiseren van verschillende concepten voor de Brede School; 
• Het tegengaan van segregatie in het basisonderwijs; 
• Verminderen van overlast door jongeren van 12-23 jaar behorend tot de harde kern en tot de groep raddraaiers / meelopers; 

Voor alle jongeren is er een aantrekkelijk aanbod op het gebied van vrije tijdsbesteding. 
 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 
De sociale structuurvisie. 
(sluit aan op de Stadsvisie; invulling van de belangrijkste ambities van de gemeente binnen het sociale domein en de wijze waarop gemeente en lokale 
samenleving binnen het sociale domein met elkaar omgaan; is vertaald in het sociaal programma). 
Plan van aanpak peuterspeelzalen (2001). 
Het plan is gericht op de volgende uitgangspunten: kwaliteitsverbetering peuterspeelzaalwerk, een evenwichtige spreiding van peuterspeelzalen en keuze 
voor één subsidiegrondslag. 
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Integraal huisvestingsplan Onderwijs (IHP2000-2004) (2000; gewijzigd 2001). 
(geeft aan welke scholen worden uitgebreid, gerenoveerd, en waar vervangende nieuwbouw plaatsvindt) 
Verordening leerlingenvervoer.  
Op basis van een nieuw contract vanaf schooljaar 2005-2006 met een nieuwe vervoerder worden de volumebeperkende- en efficiencymaatregelen 
gerealiseerd vanaf 2006. 
GOA beleidskader. 
Onderwijsachterstandenbeleid 2006-2009. 
Programma Grote Stedenbeleid Deventer (2005 - 2009). 
Waarin opgenomen het GSB programma Sociaal, met het prestatieveld Jeugd en Onderwijs. Met aandacht voor versterking van de onderwijskundige lijn, het 
ontwikkelen van een gebiedsgerichte aanpak en de aanpak van overlastgevende jongeren. 
 
Actuele beleidscontext 
 
De landelijks politiek zet fors in op de versterking van het lokale jeugd- en onderwijsbeleid. De onderwerpen die hierbij spelen zijn onder andere voor- en 
vroegschoolse educatie, Brede School, Centra voor Jeugd en Gezin en de aanpak van voortijdig schoolverlaten. De gemeente heeft in 2007 geïnvesteerd in 
de vertaalslag van deze landelijke ontwikkelingen naar lokale activiteiten. Daarnaast zijn de reguliere activiteiten op gebied van openbaar primair onderwijs, 
lokaal onderwijsbeleid, onderwijshuisvesting, kinderbeleid en jeugdbeleid tot uitvoering gebracht. 
 

Wat deden we daarvoor in 2007? 
 
Prioriteiten 
 
Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

 
Personeelsbeleid Verder uitbouw van het 

Integraal 
personeelsbeleid, 
waaronder ontwikkeling 
van competenties. 

Opleveren 
rapportages. 

Houden van een 
personeelstevreden-
heidsonderzoek. 
Verbeteren 
opleidingsfunctie. 

 210 
 
 

In uitvoering 
volgens planning. 

personeels-
tevredenheids-
onderzoeken zijn 
afgerond; 
een digitaal 
bekwaamheids-
dossier tbv 
compentieonder-
delen is gereed 
alle medewerkers 
werken aan een 
POP 
concept-Handboek 
personeelsbeleid is 
opgesteld 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

Financiën Optimaliseren gezonde 
financiële huishouding. 

Evaluatie 1 augustus 
2007. 
Evaluatie 1 juni 2007 
plan van aanpak 
realisatie reductie 
verlaging 
energielasten. 

Invoeren van LumpSum 
(nieuw 
financieringssysteem). 
Terugdringen 
overschrijding 
energielasten scholen. 

 210 In uitvoering 
volgens planning. 

Handboek 
financieel beleid 
gereed 
Invoering 
LumpSum 
probleemloos 
verlopen 
Afspraken zijn 
gemaakt tussen 
gemeente en 
bestuurscommissie 
over energielasten. 

Huisvesting Optimaliseren van 
onderwijshuisvesting. 

Realisatie eind 2007. Bekostiging nieuwbouw 
dislocatie 
basisonderwijs in de 
Vijfhoek (Spikvoorde). 
Uitbreiding 
nevenruimten 
Andriesseplein ten 
behoeve van 
basisonderwijs; 
Ingrijpend onderhoud 
Nicolaasschool 
Schalkhaar.  

 211 De realisatie van 
deze doelstelling is 
een continu proces. 

In Spikvoorde is in 
oktober 2006 een 
nieuwe dislocatie in 
gebruik genomen. 
De gemeente huurt 
dit pand. 
De uitbreiding van 
het gebouw 
Andriessenplein is 
gerealiseerd. Het 
ingrijpend 
onderhoud van de 
Nicolaasschool is in 
overleg met het 
schoolbestuur een 
aantal jaren 
doorgeschoven. 

Regeling stimulering 
aanpassing brede 
scholen 

Schoolgebouwen 
bouwkundig aanpassen 
in verband met brede 
scholen. 

Door het rijk in het 
kader van deze 
regeling goedgekeurde 
projecten in 2007 
uitvoeren. 

Uitvoeren van 
bouwkundige 
aanpassingen 
schoolgebouwen ter 
vergroting van de 
multifunctionaliteit 
(brede scholen). 

 211 Niet gerealiseerd. Alle ingediende 
verzoeken zijn door 
het rijk afgewezen 

Vervangende 
nieuwbouw Panta 
Rhei/Ambelt (SBO en 
cluster 4 SO) 

Afronding besteksfase 
en aanbesteding. Start 
nieuwbouw. 

Besteksfase gereed 
medio 2007. 
Aanbesteding 
uitvoering. 
start uitvoering medio 
2007. 

Opstellen 
besteksstukken. 
Begeleiden 
aanbesteding 
uitvoering. 
Aanvragen 
vergunningen. 
Start uitvoering. 

 213 Bestekfase is 
afgerond. 
Aanbesteding is 
gedaan, nog niet 
gegund. Start 
uitvoering is 
uitgesteld tot 1e 
kwartaal 2008. 

Bestekfase is 
afgerond. 
Aanbesteding is 
gedaan, nog niet 
gegund. Start 
uitvoering is 
uitgesteld tot 1e 
kwartaal 2008. 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

Jaarprogramma 
onderwijshuisvesting. 

Schoolgebouwen die 
voldoen aan huidige 
wet en regelgeving. 
Verbetering/ adequate 
huisvesting ten 
behoeve van scholen 

Uitvoering van 
jaarprogramma 2007, 
dat eind 2006 wordt 
vastgesteld; 
Opstellen 
jaarprogramma voor 
2008. 

Het uitvoeren van groot 
onderhoud aan diverse 
schoolgebouwen; 
Voorbereiding van het 
uitbreiden van scholen. 

 211 Is een doorlopend 
proces. 

Het in december 
2006 vastgestelde 
programma 
onderwijshuis-
vesting 2007 is in 
het jaar 2007 
uitgevoerd. Een 
aantal projecten 
wordt in 2008 e.v. 
afgerond. 

Masterplan onderwijs-
huisvesting 

Optimaliseren 
huisvestingssituatie 
scholen. 

Realisatie 1e jaarschijf 
masterplan integraal 
huisvestingsplan eind 
2007 gerealiseerd. 

Opleveren van Concept 
> definitief document 
MP 2007-2011; eind 
2006 vaststelling. 

 211 Niet gerealiseerd. In 2007 is geen 
masterplan 
vastgesteld omdat 
nog geen 
overeenstemming 
met de 
schoolbesturen kon 
worden bereikt over 
prognoses en 
aanpak segregatie. 

Wijkvoorzieningencen-
tra 
Herstructureringswijken 

Realiseren van 2 
wijkvoorzieningencentra 
(Keizerslanden en 
Rivierenwijk) door de 
woningbouwcorporaties 
in 2009. 

Eind 2007 is de 
definitiefase  
afgerond. 

Toetsen 
fasedocumenten 
conform bouwprotocol 
onderwijshuisvesting en 
de door de gemeente 
vastgestelde en met de 
corporatie 
overeengekomen 
randvoorwaarden. 

 221 WVC’s worden 
ontwikkeld 
(via Programma 
12). 

Corporaties Ieder1 
en Rentree 
ontwikkelen 2 
Wijkvoorzieningen-
centra 
(via programma 
12). 

Voortijdig 
schoolverlaten 

Vergroten van het 
aantal jongeren dat een 
startkwalificatie behaalt. 

40% van de voortijdig  
schoolverlaters is 
herplaatst 
naar onderwijs of werk. 
30% van de allochtone  
schoolverlaters is 
herplaatst.  
44% van de 
autochtone  
schoolverlaters is 
herplaatst. 
 

Inkopen en evalueren 
van trajecten voor de 
schoolverlaters. 
Implementeren 
registratie / monitoring. 
Meting % jongeren dat 
op 23 jarige leeftijd een 
startkwalificatie bezit. 

250 
 
 
(GSBIII) 

212 Nog lang niet alle 
voortijdige 
schoolverlaters 
worden bereikt en 
van degenen die 
wel worden bereikt 
is het aantal 
herplaatsingen (262 
(13,2%) in het 
schooljaar 
2006/2007) te laag. 
  

Eind 2007 zijn de 
nodige acties 
ondernomen om de 
in het GSB-
convenant 
afgesproken 
prestaties (40% 
herplaatsingen) te 
kunnen realiseren.  
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

Schakelklassen Voorkomen en 
verminderen van taal- 
en 
onderwijsachterstanden. 

215 leerlingen in  
schakelklassen 
11 schakelgroepen.  
 

Subsidieverlenen. 
Uitvoeren pilot Kopklas. 
Uitvoeren diverse 
vormen van 
schakelklassen. 

 212 De jaarlijkse 
monitor laat zien 
dat het aantal 
leerlingen dat de 
laagste scores haalt 
afneemt. 

Er zijn 8 
schakelgroepen 
uitgevoerd. Het 
aantal bereikte 
leerlingen bedraagt 
in totaal 168 
leerlingen. Met nog 
2 jaar te gaan is de 
afgesproken 
doelstelling van 215 
leerlingen goed te 
realiseren. 

VMBO Het verbeteren van het 
imago van het VMBO. 

Basis 2005 ten 
opzichte van situatie 
2007. 
De veiligheidsbeleving 
van  
leerlingen en 
onderwijzers is 
hoger dan in 2006. 
Het aantal 
geweldsdelicten  
op VMBO locaties 
daalt ten opzichte van 
2005. 

Er zijn meer 
(zorg)partners 
betrokken bij de 
zorgadviesteams 
VMBO. 
Meting 
veiligheidsbeleving 
2007. 
Meting geweldsdelicten 
2007. 

  De gemeente heeft 
geen activiteiten 
uitgevoerd ter 
realisatie van deze 
doelstelling. 

Vanuit het 
voortgezet 
onderwijs is een 
zorgstructuur 
ontwikkeld. 

Evaluatie 
opstapplaatsen 

Lokaal schoolvervoer 
wordt tegen lagere 
kosten gerealiseerd. 

Een duidelijk evaluatie 
verslag en 
opstapplaatsen  
met daarin de effect- 
rapportage van deze  
maatregelen, 
beschikbaar  
januari 2007.  

Pilot uitvoeren en 
evaluatieopzet 
ontwikkelen en 
uitvoeren.  

 213 In 2007 heeft er 
een uitbreiding van 
de opstapplaatsen 
van 1 naar 2 
plaatsgevonden. 

De pilot is 
uitgevoerd en 
vanwege de 
positieve 
ervaringen wordt de 
uitbreiding van 
opstapplaatsen in 
2008 verder 
uitgevoerd. 

Brede School Voorkomen en 
verminderen van 
onderwijsachterstanden. 

4 brede scholen die elk 
samenwerken met 
minimaal  
2 andere instellingen 
(gsb,  
jaarlijks t/m 2009). 

In overleg met partners 
verder ontwikkelen en 
uitvoeren pilots brede 
school. 
Uitbreiding Brede 
Scholen met minimaal 
één. 
Uitvoering twee 
jaarlijkse evaluatie (ook 
onder ouders). 

€ 50.000 214 De jaarlijkse 
monitor laat zien 
dat het aantal 
leerlingen dat de 
laagste scores (D , 
E) haalt afneemt. 

Er zijn in 2007 4 
brede scholen 
gerealiseerd (16 
combinatiefuncties 
en 32 
dagarrangementen) 
en er zijn meer 
initiatieven om in 
2008 en de jaren 
daarna brede 
scholen te 
realiseren. 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

Voor- en 
Vroegschoolse 
Educatie (VVE) 

Voorkomen en 
verminderen van 
onderwijsachterstanden. 

Deelname van 400 
peuters  
en kleuters per jaar  
40% van de  
achterstandskleuters 
neemt  
deel, 57% van de  
achterstandspeuters 
neemt  
deel. 
Van de allochtone  
achterstandsleerlingen: 
42% kleuters; 
48% peuters. 
van de autochtone  
achterstandsleerlingen: 
25% kleuters; 
39% peuters. 
 

Kwaliteitsverhoging 
peuterspeelzalen d.m.v. 
inzet Voor- en 
vroegschoolse Educatie 
programma’s. 
Tussenmeting Voor- en 
vroegschoolse Educatie 
monitor. 
Conform wettelijk kader 
worden in overleg met 
peuterspeelzalen en 
onderwijs afspraken 
gemaakt over inzet 
gemeente in 
voorschoolse periode 
en inzet onderwijs in 
vroegschoolse periode. 

  De jaarlijkse 
monitor laat zien 
dat het aantal 
leerlingen dat de 
laagste scores (D, 
E) haalt afneemt. 

Het aantal peuters 
en kleuters is, naar 
verwachting, 
gerealiseerd. De 
definitieve aantallen 
zijn pas eind juni 
2008 bekend 
alsmede het 
percentage 
doelgroepkinderen. 

Zwerfjongeren 
(start/werkhotel) 

Realiseren voorziening 
voor zwerfjongeren. 

10-15 zwerfjongeren 
hebben onderdak en 
worden begeleid. 

Start (tijdelijke 
voorziening voor 
zwerfjongeren). 

  Niet gehaald. De 
mogelijkheden tot 
aansluiting bij de 
BOP academie 
worden momenteel 
onderzocht. 

Er zijn verkennende 
gesprekken / 
activiteiten 
uitgevoerd, maar 
deze hebben nog 
niet tot een 
concrete 
voorziening voor 
zwerfjongeren 
geleid. 

Opvoedondersteuning / 
ontwikkelingsstimule-
ring 

Er is een zorgstructuur 
0-12 jaar met een 
herkenbaar en 
laagdrempelig O&O. 

400 risicogezinnen 
worden bereikt. 

Evaluatie zorgstructuur 
in het kader van 
landelijke impuls 
gezins- en 
opvoedondersteuning 
inclusief voorstel 
continuering na 2007. 

  Doelstelling is 
gerealiseerd. 

Is zijn in 2007 in 
totaal circa 400 
gezinnen bereikt. 

Jongerencentra / 
jongerenruimte 

In iedere wijk een 
jongerencentrum. 

Minimaal 7 
jongerencentra in 
2009. 

Handhaven minimaal 3 
jongerencentra.(wijk 1, 
3 en 5) onderzoek 
mogelijkheid uitbreiding 
in 2 wijken. 

  In uitvoering 
volgens planning. 

Structurele 
subsidiëring 
jongerenorgani-
saties is geregeld. 
Aanbestedings-
procedure extra 
jongerencentrum is 
afgerond. 

Jeugdnetwerken      Er functioneert in 
iedere wijk een 
jeugdnetwerk. 

Er worden 7 
jeugdnetwerken 
uitgevoerd die 
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iedere 4 weken 
bijeenkomen. 

Aanpak harde kern 
jongeren 

Het verminderen van de 
overlast door jongeren 
van 12 tot 23 jaar.  

In 2009 – 25% lager 
dan mij nulmeting (1juli 
2005). 

Tussenmeting 
vermindering overlast 
jongeren 10 tot 23 jaar  

  Rapportage van de 
politie over 2006 
laat een stijging 
zien ten opzichte 
van 2005. 

Er is een nulmeting 
door de politie 
uitgevoerd. Er zijn 
gesprekken 
gevoerd met 
Regizorg om 
ongeveer 50 
jongeren bij 
Regizorg in een 
traject te zetten. 

 
Bezuinigingen 
 
Onderwerp Doelstelling Resultaat en jaartal Activiteiten in 2007 Vastgesteld Relatie met product Realisering van de 

bezuiniging 
 
Niet van toepassing       
 
Structurele taken 
 
Nr. Product Omschrijving Doel/prestatie Realisatie van structurele taken 
 
210 Openbaar primair 

onderwijs 
Ondersteunen van het primair 
openbaar (speciaal) onderwijs 
gericht op een breed 
gedifferentieerd, evenwichtig 
gespreid en continu 
schoolvoorzieningenaanbod van 
het primair onderwijs en speciaal 
voortgezet onderwijs. 

Voeren personeelsbeleid. 
Voeren financieel beleid. 
Huisvestings/onderhoud schoolgebouwen. 
Instandhouding scholen. 

Alle structurele taken, waaronder het personeelsbeleid,  financieel 
beleid, huisvesting en onderhoud zijn uitgevoerd. 

 

211 Huisvesting 
onderwijs 

Onderwijshuisvesting ten 
behoeve van basis en 
voortgezet onderwijs. 

Het beheren, onderhouden en in stand houden van 
onderwijsgebouwen en gymlokalen. 
Huisvestingplanning 
Het prognosticeren van de toekomstige behoefte aan 
onderwijsvoorzieningen. 

Jaarprogramma 2007 is uitgevoerd; tevens is eind 2007 het 
jaarprogramma 2008 vastgesteld. 
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Nr. Product Omschrijving Doel/prestatie Realisatie van structurele taken 
212 Lokaal 

onderwijsbeleid 
en leerplicht / 
RMC 

Lokaal onderwijsbeleid. 
Het versterken van de 
onderwijskundige lijn en de 
ontwikkeling van een 
gebiedsgerichte aanpak. 
 
 
Leerplicht / RMC 
Het team leerplicht/rmc 
(regionaal meld- en 
coördinatiepunt) is 
verantwoordelijk voor het 
uitvoeren en handhaven van de 
leerplichtwet en daarnaast voor 
stimulering van het onderwijs 
aan bovenleerplichtige jongeren 
tot 23 jaar. 

Verlenen van subsidie inzake: 
Onderwijsachterstanden; 
Schoolzwemmen; 
Onderwijsprojecten; 
Godsdienstonderwijs, schoolbegeleiding; 
Onderwijs aan zieke kinderen. 
 
Leerplichtactiviteiten:  
Registratie en monitoren; 
Vroegtijdig signaleren; 
Motiveren van jongeren; 
Handhaven en ingrijpen; 
Sluitend, aansprekend en flexibel aanbod verzorgen; 
Terugdringen schooluitval met 5% per jaar. 

Taken zijn uitgevoerd. 

213 Leerlingenvervoer De uitvoering van de wettelijke 
gemeentelijke taken met 
betrekking tot aanspraken van 
ouders op een gehele of 
gedeeltelijke vergoeding van 
vervoerskosten ten behoeve van 
schoolbezoek van hun 
kind(eren). 

Beslissing op aanvragen leerlingenvervoer. 
Beheer uitvoeringscontract. 

Taken zijn uitgevoerd. 

214 Kinderbeleid Ontwikkelen en (doen) uitvoeren 
van beleid gericht op kinderen 
van 0-12 jaar met bijzondere 
aandacht voor (allochtone) 
kinderen en hun ouders, met 
name in de voorschoolse 
periode. 

Verstrekken van subsidie ten behoeve van 
peuterspeelzaalwerk. 
Verstrekken van subsidie ten behoeve van kinderwerk. 
Verstrekken van subsidie ten behoeve van Brede School. 

Taken zijn uitgevoerd. 

215 Jeugdbeleid Ontwikkelen en (doen) uitvoeren 
van beleid gericht op jongeren in 
de leeftijd van 12 tot 23 jaar. 
Bevorderen van een veilig en 
uitdagend woon-, leef-, sport-, 
cultuur- en uitgaansklimaat. 
Aandacht voor jongeren die 
(dreigen) uit(te)vallen uit gezin, 
school en/of werk. 

Verstrekken van subsidie ten behoeve van (randgroep) 
jongerenwerk: 
Jeugdaccommodaties. 
Activiteiten voor en door jongeren. 

Taken zijn uitgevoerd. 
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Wat heeft het gekost? 

 
 
Prioriteiten en bezuinigingen 
 
Kosten alle bedragen x 
€1.000 

Vervat in programma 
totaal 

2007 Toelichting 

 
Bezuinigingen:    
Efficiencykorting Ja -34  
Verlagen subsidie 
schoolbegeleiding na 
afloop contract 

Ja -50  

Schrappen kleine 
incidentele subsidies 

Ja -16,5  

GSB:    
Jeugdoverlast  180 t.l.v. GSB III 
Brede scholen    50 t.l.v. GSB III 
VSV  250 t.l.v. GSB III 
 

(bedragen x € 1.000) 
 

 2007 2007 2007 2007 
Exploitatie 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 32.983 35.396 38.294 2.898 
Baten 20.376 21.314 24.733 3.419 
Saldo -12.607 -14.082 -13.561 521 
 
De begrotingsoverschrijdingen van de lasten passen gezien ook de hogere baten binnen het door de gemeenteraad vastgesteld beleid.  
De lasten bevat een mutatie van verwerking balans BCOO. 
 

 2007 2007 2007 2007 
Resultaatbestemming 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Stortingen in reserves 0 0 357 357 
Puttingen uit reserves 1.370 2.009 2.059 50 
Saldo 1.370 2.009 1.702 -307 
 
De putting uit de reserve bevat een mutatie van verwerking balans BCOO.
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 2007 2007 2007 2007 

Voorzieningen 
 

Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Uitgaven 1.997 4.477 4.023 -454 
Inkomsten 2.236 2.999 3.553 554 
Saldo 239 -1.478 -470 1.008 
 

Analyse van de verschillen in de exploitatie tussen begroting na wijziging 2007 en rekening 2007: 
 
Bedragen € 1.000 Lasten Baten Saldo 
    
Verschil tussen begroting en rekening 2.898 3.419 521 
 
Af/Bij:    
1.(de)compensatie van de dienst met betrekking tot de dienst aanwezige 
budgetten 

 
0 

 
0 

 
0  

    
Subsaldo 2.898   3.419 521 
    
2.bedragen die moeten worden overgeheveld naar het volgend dienstjaar 364 114 -250 
    
    
Saldo 3.262 3.533 271 
 
Kolommen lasten/baten: lagere lasten/baten in rekening t.o.v. begroting = - 
Kolom saldo: -=nadelig saldo 
 

Toelichting op het verschil in de exploitatie tussen begroting 2007 na wijziging en rekening 2007 na analyse: 
 
De specificatie dient men als volgt weer te geven: 
 
Omschrijving Bruto bedrag Storting in Reserves Putting uit Reserves Netto bedrag 
     
Over-/onderschrijding lasten     
Toelichting openbaar primair onderwijs:     
1. De afwijkingen op de diverse componenten van de 
budgetopbouw worden met name veroorzaakt, doordat in 2007 de 
definitieve jaarrekeningcijfers 2006 van de Bestuurscommissie 
openbaar primair onderwijs (BCOO) zijn verantwoord.  
De werkelijke cijfers over het jaar 2007 van de BCOO zijn nog niet 
bekend. Daarom zijn de geraamde cijfers 2007 verantwoord 
conform de systematiek voorgaande jaren. 

 
 
 
 
 
 

2.466 

   
 
 
 
 
 

2.466 
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Omschrijving Bruto bedrag Storting in Reserves Putting uit Reserves Netto bedrag 
2. Naar aanleiding van de verwerking van de definitieve rekeningcijfers 2006 van BCOO 
heeft een storting in de reserve BCO algemeen in verband met  nascholing plaats 
gevonden. Dit is de belangrijkste oorzaak van de afwijking. 

  
 

357 

  
 

357 
Toelichting lokaal onderwijsbeleid:     
3. Aan apparaatlasten is via tijdschrijven (uren x tarief) minder toegerekend aan dit 
product dan volgens de oorspronkelijke capaciteitsraming. 

  
-106   

     
-106   

4. In 2007 zijn de kosten van de interim-manager programma jeugd en onderwijs 
toegerekend. 

 
44 

   
44 

5. De terugstorting door stichting brede school van € 550.000 is gestort in de voorziening 
Deventer Breed de dag door. 

 
550 

   
550 

6. Diverse kleine verschillen programma 11 15   15 
7. Mutatie verwerking BCOO 293   293 
Totaal lasten overschrijding/onderschrijding 3.262 357  3.619 
 
Over-/onderschrijding baten     
Toelichting openbaar primair onderwijs:     
1. De afwijkingen op de diverse componenten van de budgetopbouw worden met name 
veroorzaakt, doordat in 2007 de definitieve jaarrekeningcijfers 2006 van de 
Bestuurscommissie openbaar primair onderwijs (BCOO) zijn verantwoord.  
De werkelijke cijfers over het jaar 2007 van de BCOO zijn nog niet bekend. Daarom zijn 
de geraamde cijfers 2007 verantwoord conform de systematiek voorgaande jaren. 

2.804   2.804 

2. De geraamde onttrekking in 2007 aan de reserve bco algemeen is op rekeningsbasis 
niet gedaan, maar conform BBV-voorschriften genetteerd met de storting. 
( zie lastenkant).  

  -23 -23 

Toelichting huisvesting onderwijs:     
3. Vergoeding goederen en diensten: Door teruggave BTW op gymlokalen, niet 
geraamde opbrengst verzekeringsmaatschappijen (agv schade)  en hogere opbrengst 
huur gymlokalen bestaat er een voordeel van € 117.000 ten opzichte van de raming. 

117   117 

4. Het saldo van uitgaven en inkomsten van huisvesting onderwijs wordt geëgaliseerd 
middels de reserve decentralisatie huisvesting onderwijs. De onttrekking is € 100.000 
lager dan geraamd. 

  -100 -100 

Toelichting lokaal onderwijsbeleid:     
5. In het kader van het project Deventer Breed de dag door is van de stichting brede 
school € 550.000 (terug)ontvangen. 

550   550 

6. De rijksbijdrage GSB voor VVS (VVE en schakelklassen) is in verband met  loon- en 
prijsontwikkelingen positief bijgesteld.  

39   39 

7. Het projectplan Mozaïek, aanpak segregatie, is in 2007 niet uitgevoerd. Er is daarom 
ook niets onttrokken uit de reserve eenmalige problematiek. (Zowel uitgaven als 
inkomsten zijn overgeheveld). 

  -100 -100 

8. Diverse kleine verschillen programma 11 23  -20 3 
9. Verwerking mutatie BCOO   -293 -293 
Totaal baten overschrijding/onderschrijding 3.533  50 2.997 
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Programma  : 12 Samenlevingsopbouw 

 
 
Portefeuillehouder : J.J.T. Fleskes 

     A.P. Heidema (internationaal beleid en coördinatie wijkaanpak) 

Eenheid  : Ruimte en Samenleving 

 
 

Korte omschrijving van het programma 
 
Dit programma is er op gericht dat alle burgers kansen aangeboden krijgen voor persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie en dat zoveel 
mogelijk burgers die kansen ook pakken. Daarnaast beoogt dit programma dat burgers zelf initiatieven nemen en verantwoordelijkheid dragen voor het 
verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving en de leefbaarheid in de eigen buurt. Het bevat de volgende onderdelen: De Deventer Wijkaanpak; buurtwerk; 
inburgering; educatiebeleid; ouderenbeleid; integratiebeleid; asielbeleid; vrijwilligersbeleid en internationaal beleid. 
 

Wat wilden wij bereiken? 
 
Wat wilden we bereiken? 
 
- Bewoners van Deventer leveren een actieve bijdrage aan de leefbaarheid in eigen leefomgeving;  
- De algemene waardering voor de wijkaanpak en de ondersteuning is 75% (meting 3-jaarlijks bewonersonderzoek wijkaanpak); 
- Sterkere sociale verbanden in buurten en wijken, wat leidt tot een score van 6,4 of hoger op de perceptie van burgers over de sociale kwaliteit van de 

woonomgeving (meting L&V-monitor); 
- Burgers zijn betrokken bij politieke agendavorming, en gemeentelijke planvorming zoals de inrichting van wijken en buurten in het kader van 

herstructureringsprogramma’s; 
- Burgers die daartoe in staat zijn pakken hun kansen voor sociaal-maatschappelijke positieverbetering; 
- In herstructureringsbuurten neemt 50% van de bewoners actief deel aan het wijkvernieuwingsproces; 
- In herstructureringsbuurten ervaart 70% van de bewoners een verbetering op sociaal-maatschappelijk gebied (wonen, veiligheid, leefbaarheid, gezin of 

arbeid/opleiding); 
- 80% van de deelnemers aan inburgerings- en educatietrajecten bereikt het doelperspectief professionele, educatieve of sociale redzaamheid zodat zij op 

het gebied van werk, onderwijs en sociale omgeving mee kunnen doen in de Deventer samenleving; 
- Verbetering van de leefsituatie van gezinnen met kinderen en (vitale)ouderen in de herstructureringsgebieden zowel voor activiteiten als voor 

voorzieningen en overige maatregelen; 
- Asielzoekers krijgen ondersteuning, wonen gedeconcentreerd in woningen in de stad; 
- Legaal in Nederland verblijvende (uitgeprocedeerde) asielzoekers hebben woonruimte en/of leefgeld; 
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- Vergroten van de onderlinge betrokkenheid in de stad (integratie moet van twee kanten komen); de samenwerking tussen verschillende organisaties, 
groepen en/of individuen in de stad neemt toe door implementatie van de nieuwe subsidieregels (alleen activiteiten die de integratie bevorderen komen in 
aanmerking voor subsidie); 

- Naleven van de gemaakte afspraken met de commissie PaVEM (Participatie allochtone vrouwen uit etnische minderheidsgroepen) (12tal). Realiseren van 
projecten op het gebied van taal, werk, maatschappelijke dialoog en het lokale Participatieteam (30 succesvolle vrouwen); 

Allochtone zelforganisaties ontvangen geen structurele subsidie meer; incidentele subsidies worden beschikbaar gesteld voor activiteiten die een bijdrage 
leveren aan het bevorderen van de integratie in de stad (toetsingsinstrument: subsidieregels integratiebevorderende activiteiten). 
 
 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 
De sociale structuurvisie (2005) 
Sluit aan op de Stadsvisie; invulling van de belangrijkste ambities van de gemeente binnen het sociale domein en de wijze waarop gemeente en lokale 
samenleving binnen het sociale domein met elkaar omgaan. 
Het sociaal programma (2005) 
Uitwerking van de sociale structuurvisie. 
Sociaal Programma Ontwikkelingsgebieden (2003) 
Visie op inzet sociaal beleid in wijkontwikkeling. 
Ontwikkelingsvisie voor wijk 4: de kroon van Deventer en de ontwikkelingsvisie Rivierenwijk, 
Visies voor wijkontwikkeling opgesteld voor wijk 4 (alleen door de gemeente) en de Rivierenwijk (opgesteld door Rentree en de gemeente). 
Notitie Deventer Wijkaanpak (2005) 
Notitie ten behoeve van Politieke Markt van 8-2-2006 over doelen, evaluaties, motie raad met betrekking tot bewonersonderzoek, wijkindeling, wijkaanpak 
dichter bij bewoners en besluitvorming over wijkprogramma’s.  
Notitie onderzoeken Wijkaanpak (2006)  
Notitie met bevindingen, commentaar, conclusies en aanbevelingen met betrekking tot onderzoek onder betrokken bewoners, betrokken beroepskrachten en 
niet-betrokken bewoners over bekendheid, waardering, betrokkenheid, resultaten, wijkindeling, werkwijze en communicatie middelen.  
Inburgeren in Deventer (2002) 
Visie op inburgeren en beschrijving aanpak. 
Ouderennota Pluspunt (2001) 
Visie op ouderenbeleid en beschrijving speerpunten/activiteiten. 
Nota integratiebeleid Deventer 2004-2009 ‘Variatie biedt inspiratie” 
Beschrijving visie en speerpunten. 
Projectplan Stimuleringsproject Amazones Deventer (2005) 
Lokale Participatieagenda gemeente Deventer en commissie PaVEM (2005) 
Deventer vrijwillig actief (2001), 
Beschrijving van vrijwilligerswerk met activiteiten door relevante organisaties. 
Deventer internationaal (2005) 
Visie op internationaal beleid met beschrijving speerpunten en inzet in geselecteerde gebieden. 
Programma Grote Stedenbeleid Deventer (2005-2009) 
Waarin opgenomen het GSB programma Sociaal met de prestatievelden Educatie, Inburgering, Sociale programmering in de herstructurering en Gezondheid. 
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Nota sociale perspectieven Stedendriehoek 
Kader voor sociaal beleid in de stedendriehoek. Vastgesteld in 2005, 
Visie Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)(2006) 
In deze visie wordt geschetst hoe in Deventer de Wmo vormgegeven wordt. 
Visie voor wonen, zorg en welzijn (2006) 
In Deventer wordt ernaar gestreefd – binnen woonservicegebieden - verschillende niveaus van wonen, zorg en welzijn aan te (laten) bieden, waardoor 
burgers zo lang mogelijk zelfstandig zullen wonen. 
 
Nieuwe nota’s: 
Kadernota Wet inburgering Deventer  2007 
Verordening Wet inburgering Deventer  2007 
Plan van aanpak Wet inburgering Deventer 2007 
Handhavingsbeleid Wet inburgering Deventer  2007 
Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2007 
Uitvoeringsschetsen accommodaties en voorzieningen in Deventer 2007 
 
Actuele beleidscontext 
 
Sociale structuurvisie 
De visie wordt uitgevoerd middels het sociaal programma. Het spoor zorgvragers wordt uitgewerkt. In 2005 is de visie op wonen, zorg en welzijn ontwikkeld. 
De visie heeft raakvlakken met de Wmo en de nota accommodatiebeleid. 
Inburgering en educatie 
Het rijksbeleid op het terrein van inburgering en educatie verandert ingrijpend.  
Te verwachten is dat per 1-1-2007 een nieuw inburgeringsstelsel in werking treedt. De rol van de gemeente op het terrein inburgering en educatie zal hierdoor 
veranderen. Bovendien is de verwachting dat per 1-1-2007 een deel van de Wet Educatie Beroepsonderwijs middelen (WEB) wordt overgeheveld naar de 
begroting van Vreemdelingenzaken en Integratiebeleid.  
Buurtwerk 
Als onderdeel van het Sociaal Programma is de nota accommodatiebeleid opgesteld. Deze vormt de basis voor de uitvoering van bezuinigingen op 
buurtaccommodaties en herpositionering van accommodaties voor de toekomst (in relatie tot jeugdbeleid, WMO, Wozowel). Uitwerking van de nota vindt 
plaats in 2006, de start van de uitvoering in 2007. Dit moet leiden tot een betere spreiding en gebruik van buurtaccommodaties in de gemeente. 
Verder wordt de inzichtelijkheid van het resultaat van welzijnswerk vergroot, o.a. door toepassing van Beleidsgestuurde Contract Financiering en 
gestandaardiseerde productdefinities in de subsidierelatie met welzijnsinstellingen. 
Herstructurering 
De regie op de uitvoering van sociaal beleid in herstructureringsbuurten wordt overgedragen aan woningcorporaties. In 2006 zijn hiertoe sociale kaders 
opgesteld waarin doelstellingen, resultaten en procesafspraken zijn opgenomen. De corporaties nemen de uitvoering ter hand. 
Integratiebeleid 
De activiteiten en projecten die worden ontwikkeld en uitgevoerd in het kader van de nota integratiebeleid zijn in 2005 gebundeld in een 
uitvoeringsprogramma (monitor, analyse van de uitvoering, plan van aanpak 2006). Met ingang van 2006 wordt dit programma gebruikt als 
voortgangsrapportage (monitoring).  



 207

Zowel landelijk als lokaal gaat er extra aandacht uit naar de positie van allochtone vrouwen. Gemeente Deventer heeft reeds (13 april 2005) met de 
commissie PaVEM (Participatie allochtone vrouwen uit etnische minderheidsgroepen) afspraken gemaakt. Deze afspraken en de projecten die opgezet 
worden als instrument om de positie van de allochtone vrouwen te verbeteren, lopen ook in het jaar 2007 door. Het jaar 2006 was een overgangsperiode in 
verband met de herziening subsidies zelforganisaties. De vertaalslag van het accommodatiebeleid zal vooral in 2007 plaatsvinden en de nodige impact 
hebben op de zelforganisaties vallend onder integratiebeleid en de nodige aandacht vragen.  
Asielbeleid 
Landelijk gezien neemt het aantal asielzoekers sterk af. In Deventer zien wij deze trend eveneens en dit zal zijn weerslag gaan krijgen op termijn voor 
gemeente en organisaties. Vanaf 15 april 2005 zijn de voorzieningen van asiel voor uitgeprocedeerde ex-AMA’s 18+ stopgezet. Het COA heeft formeel de 
bevoegdheid gekregen om terugkeergesprekken te voeren en voor ex-AMA’s de voorzieningen stop te zetten. Om tegemoet te komen aan de behoefte aan 
juridische en maatschappelijke begeleiding van deze groep jongeren wordt in samenwerking tussen Overijsselse gemeenten en de provincie naar 
oplossingen gezocht.  
Internationaal beleid 
Aandacht gaat uit naar de betrokkenheid daar en hier van burgers, maatschappelijke organisaties, instellingen en bedrijven, de relatie daartussen en een 
daarop gerichte passende werkwijze (City-wide approach). De mogelijkheden van het gebruik van bovenlokale middelen o.a. ten behoeve van de verbetering 
van de kwaliteit van maatschappelijke organisaties en het lokaal bestuur in de partnersteden worden in beeld gebracht. Publieksevenementen daar en hier 
zijn van belang voor het draagvlak voor internationale samenwerking.  
Wijkaanpak  
Uit de onderzoeken over de Wijkaanpak blijkt een hoge waardering en bekendheid van de Wijkaanpak, zowel bij bewoners en professionals die betrokken zijn 
bij de Wijkaanpak, als bij bewoners die niet zijn betrokken. Ten aanzien van de werkwijze tekenen zich twee trends af, te weten minder bijeenkomsten op 
wijkniveau en meer bijeenkomsten op buurtniveau én meer aandacht voor de sociale invalshoek. Aan deze trends zal bij de vormgeving van de nieuwe 
wijkprogramma’s 2007-2009 uitwerking worden gegeven. De stedelijke thema’s wijkaanpak uit de vorige periode zijn overgedragen aan de reguliere 
ambtelijke organisatie. Thema’s die in de nieuwe periode aandacht krijgen hebben betrekking op buurten die niet tot de herstructureringswijken horen, maar 
wel extra aandacht nodig hebben. Dit in het kader van het grotestedenbeleid  
Grote stedenbeleid 2005 - 2009 
Het programma Sociaal van het GSB maakt onderdeel uit van de begroting. Over de te realiseren prestaties uit het Prestatieconvenant grotestedenbeleid, is 
in 2006 een eerste monitor opgesteld. De aandachtspunten hebben vooral betrekking op de wijze van registratie en nog minder op de realisatie van de 
prestaties die eind 2009 moeten zijn bereikt. Deze verbeterpunten zullen bij de monitor grotestedenbeleid 2007 zijn opgelost. 
Stedelijk netwerk stedendriehoek 
In Stedendriehoekverband is de nota sociale perspectieven vastgesteld. In 2006 is een aantal programmapunten uit deze nota uitgewerkt. (onder andere 
sociale paragraaf bestemmingsplannen, afstemming zorginstelling zorgbehoevenden, samenwerking Wmo, aansluiting arbeidsmarkt, voortijdig 
schoolverlaten). Een aantal projecten komen in het Regionaal Uitvoeringsplan Stedendriehoek (RUPS). 
Visie Wmo.  
De visie Wmo wordt geconcretiseerd in een Wmo beleidsplan waarin de negen prestatievelden beschreven worden. Dit beleidsplan is medio 2007 gereed. 
Wonen, zorg en welzijn 
De stuurgroep wonen, zorg en welzijn (bestaande uit het platform wozowel, het zorgkantoor en de gemeente) heeft drie pilots woonservicezones aangewezen 
(Keizerslanden, Rivierenwijk en Bathmen). Voor deze zones zijn projectplannen gemaakt. Op basis hiervan en op basis van afgesloten convenanten wordt 
samen met de burgers en organisaties voor wonen, zorg en welzijn in de drie woonservicezones een diensten- en voorzieningenpakket op maat ontwikkeld. 
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Wat deden we daarvoor in 2007? 

 
Prioriteiten 
 
Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

 
 
Implementatie Wet 
Inburgering  

Implementatie van de 
nieuwe wet 

Verordening Wet 
inburgering Deventer  
2007. 
Plan van aanpak Wet 
inburgering Deventer 
2007. 
Handhavingsbeleid 
Wet inburgering 
Deventer  2007. 
 

Invoering van de Wet 
Inburgering. 
Afbouw Bureau 
Inburgering bij Stichting 
Vluchtelingenwerk.  
Klantmanagement 
Inburgering naar de 
Gemeente Deventer 
Aanbesteding van de 
inburgering. 

  Conform de 
kadernota 
Inburgering en plan 
van aanpak Wet 
Inburgering 
gerealiseerd. 

Genoemde 
activiteiten zijn 
gerealiseerd. 

Laaggeletterdheid Bestrijding van de 
laaggeletterdheid in 
Deventer 

Aanvalsplan 
laaggeletterdheid in 
Deventer 2007 - 2011  

Expertmeeting 
Laaggeletterdheid. 
Opstellen Plan van 
Aanpak. 

   Plan van aanpak is 
vastgesteld. 

Sociaal beleid 
herstructurering 

Verbetering van de 
sociale kwaliteit van de 
leefomgeving in 
herstructureringswijken; 
Verbetering van de 
sociaal-
maatschappelijke 
positie van bewoners in 
herstructureringswijken. 

1000 sociale APK 
bezoeken  
(gsb, totaal eind 2009). 
1 intensief 
zelfredzaamheidproject
. 
2 minder intensieve 
zelfredzaamheidproject
en (gsb, per jaar, tot en 
met 2009). 
Uitvoering van sociale 
programma’s van 2005 
– tot en met 2009 door 
corporaties in 
Rivierenwijk en 
Keizerslanden. 
Ontwikkeling van 2 
wijkvoorzieningencentr
a;  
(1 in Rivierenwijk en  
1 in Keizerslanden).  
Oplevering in 2009. 

Overleg, monitoring en 
tussenevaluatie van de 
uitvoering van het 
sociaal kader door de 
corporaties. 
Toetsen van producten 
van corporaties op 
basis van 
gemeentelijke kaders. 

Nee 221 Corporaties Ieder1 
en Rentree voeren 
de sociale 
programma’s voor 
Keizerslanden en 
Rivierenwijk uit, en 
ontwikkelen 2 
Wijkvoorzieningen-
centra. Gemeente 
heeft 
kaderstellende en 
toetsende rol.  
Op dit moment zijn  
nog geen recente 
gegevens 
beschikbaar over 
het aantal 
uitgevoerde 
huisbezoeken. 
Er zijn 2 
zelfredzaamheid 
projecten in 
uitvoering. 

Uitgevoerd 



 209

 
Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten en 

jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

Taakgroepondersteu-
ning Bathmen 

Realiseren van extra 
capaciteit voor taakgroep- 
ondersteuning in Bathmen 
(in het kader van de 
wijkaanpak). 

Intensieve ondersteuning van 
3 taakgroepen en 
ondersteuning ‘op afstand’ van 
circa 10 taakgroepen, vanaf 
2007. 

Opnemen in reguliere 
subsidieafspraken. 

€ 18.000  221 Gerealiseerd. Gerealiseerd. 

Buurtbemiddeling Het structureel maken van 
het project 
Buurtbemiddeling. 

Vanaf 2007 is 
buurtbemiddeling een 
structurele voorziening 

Opnemen in reguliere 
subsidieafspraken. 

€ 28.000  221 Gerealiseerd. Gerealiseerd. 

Sociale kader 
herstructurering 

Later uitvoeren van het 
sociaal programma door 
de corporaties, waarbij het 
volgende van belang is:  
Ondersteunen bewoners 
bij het verbeteren van hun 
leefsituatie op het gebied 
van onderwijs, werk, 
inkomen,  
Opvoedingsondersteuning, 
Integratie. 

50 sociale APK bezoeken (gsb, 
in 2007). 
1.000 sociale APK bezoeken 
(gsb, totaal eind 2009). 
1 intensief 
zelfredzaamheidproject. 
2 minder intensieve 
zelfredzaamheidprojecten;(gsb, 
per jaar, tot en met 2009). 

Overleg, monitoring en 
tussenevaluatie van de 
uitvoering van het sociaal 
kader door de corporaties. 

Nee 221  Zie hierboven onder  
Sociale beleid 
herstructurering. 

Sociaal programma 
Deventer GSB III 

Verbeteren sociale 
kwaliteit van de 
leefomgeving. 

Evalueren accommodatieplan 
in 2007. 

Opstellen van een 
accommodatieplan onder 
andere over het 
voorzieningenniveau op 
het gebied van zorg, 
welzijn, onderwijs en 
veiligheid in de 
herstructureringsgebieden. 
Speciale aandacht uitgaan 
voor de inrichting van 
woonzorgzones en 
ontwikkeling van Brede 
Scholen en/of 
multifunctionele 
accommodaties die gericht 
zijn op 
ontwikkelingskansen van 
kinderen en jongeren. 

€ 30.000 221 In 2007 is de nota 
Uitvoeringsschetsen 
accommodaties en 
voorzieningen 
opgesteld. 

Uitvoeringsschetsen 
accommodaties en 
voorzieningen in 
Deventer 
vastgesteld in 
september 2007. 
Uitvoering is 
gestart. 
Er zijn 3 pilots voor 
woonservicezones 
gestart. 
Er worden 2 
Wijkvoorzieningen-
centra ontwikkeld. 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

Bathmen Introductie en 
ontwikkeling wijkaanpak 
in Bathmen. 

Bewoners Bathmen zijn 
tevreden over 
ondersteuning en 
resultaten eind 2006. 

Activiteiten op basis 
van op te stellen plan. 

€ 80.000 222 Gerealiseerd. In het kader de 
evaluatie van 
wijkprogramma’s 
2005-2006 is ook 
dorpsprogramma 
Bathmen 
geëvalueerd. 
Hieruit blijkt dat 
resultaten zijn 
behaald en er 
tevredenheid is 
over het proces. 

Gebiedsteams Vorming van 
gemeentelijke 
gebiedsteams 
wijkgericht werken ten 
behoeve van 
afstemming signalering, 
oplossing. 

De gebiedsteams zijn 
gevormd en 
operationeel. 

Activiteit in het kader 
van traject 
organisatieontwikkeling. 

 222 Gerealiseerd. In uitvoering. 

Thema’s wijkaanpak 
GSB III 

Inhaalslag leefbaarheid 
en bewoners-
betrokkenheid in onder 
andere Gerard ter 
Borch, Rode Dorp, 
Burgersdijk en Sluiswijk 
o.a. door meer fysieke 
aanwezigheid van 
wijkpartijen in de 
buurten. 

Concrete resultaten 
sociaal en fysiek 
beheer en 
bewonersbetrokkenheid 
worden in overleg met 
wijkpartijen in 2007 
opgesteld. 

Activiteiten worden in 
overleg met bewoners 
bepaald. 

€ 78.000 222 Loopt door tot en 
met 2009.  

Actieplan 
Aanpakbuurten 
2007-2008  in 
uitvoering.  

Stedelijke thema’s 
wijkaanpak GSB III 

Structurele verbetering 
eind 2006 met 
betrekking tot 
Jongeren, 
Verkeersveiligheid en 
Hondenpoep (conform 
Bewonersmanifest). 

Realisatie resultaten 
conform plan van 
aanpak. 

Conform plan van 
aanpak. 

€ 78.000 222 Afgerond in 2006 Afgerond in 2006 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

Ouderenbeleid Ouderen nemen zo 
lang mogelijk actief deel 
aan de samenleving. 

Realiseren in 2007 van 
reguliere activiteiten 
middels subsidiering 
SOD, flankerend 
ouderenbeleid  en 
project alarmering. 
Afronding van de pilot, 
die gericht is op 
tegengaan van sociaal 
isolement, c.q. 
verbeteren psycho-
sociale gezondheid 
ouderen, is afgerond 
eind 2007. 
Ontmoetingsruimte 
senioren binnenstad 
wordt gecontinueerd 
en er is meer 
beleidsmatige 
samenhang rond 
Wonen, Zorg, Welzijn 
en rond de gevolgen 
van de Wmo. 

Doorontwikkeling van 
een aanpak gericht op 
samenhang rond 
Wonen, Zorg en 
Welzijn en de Wet 
maatschappelijke 
ondersteuning. 
Uitvoeringsplan pilot in 
het Landsherenkwartier 
gericht op 150 ouderen 
75+ ter doorbreking van 
het sociaal isolement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€ 25.500 

223 Activiteiten dragen 
bij aan het behalen 
van de doelstelling 

Reguliere 
activiteiten 
gerealiseerd  
middels 
subsidiering van de 
Stichting 
Ouderenwerk 
Deventer, het 
project 
persoonsalarmering 
van Carinova. 
Tevens is het 
projectplan 
allochtone ouderen 
opgesteld en in 
uitvoering genomen 
door de Stichting 
Vluchtelingenwerk 
en Nieuwkomers. 
Diverse projecten 
gesubsidieerd 
middels het 
flankerend 
ouderenbeleid.   
Meer beleidsmatige 
samenhang middels 
de Wmo en Wonen, 
Zorg, Welzijn 
aangebracht.  

Asielbeleid/Generaal 
Pardon 

Implementatie Regeling 
Generaal Pardon. 

Vastgesteld Plan van 
aanpak. 

Plan van Aanpak 
opstellen. 

  Gerealiseerd, loopt 
door tot 2009. 

Project is in  
uitvoering conform 
plan van aanpak 
Generaal Pardon.  

Vrijwilligersbeleid Deventer burgers zijn 
meer dan gemiddeld 
(ten opzichte van 
landelijke cijfers) actief 
in het vrijwilligerswerk. 

18.000 inwoners zijn 
actief in het 
vrijwilligerswerk 
(meting via 
bewonersonderzoek). 

Uitwerking en 
uitvoering Wmo 
uitgangspunten; 
Ontwikkelen visie op 
vrijwilligersbeleid in 
relatie tot participatie en 
burgerschap. 

 203 en 225 Het aantal burgers 
in Deventer dat in 
2007 actief was als 
vrijwilliger (35%) lag 
licht boven het 
landelijk 
gemiddelde van 
2005, nl. 31% 
(geen recentere 
gegevens 
beschikbaar) 

Circa 25.000 
burgers in Deventer 
van 18 jaar en 
ouder actief als 
vrijwilliger (meting 
bewonersonderzoek 
2007) 
Nieuw beleid 
vrijwilligerswerk 
wordt meegenomen 
in Wmo-beleidsplan 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

Internationaal beleid Realiseren 
programma’s 
versterking lokaal 
bestuur in Roemenië en 
Turkije plus mogelijk 
een ontwikkelingsland. 
Realiseren van 
Hollandhuis Sibiu.  
Realiseren van 
Nederlandse inbreng in 
Sibiu, culturele 
hoofdstad van Europa 
2007. 
Realiseren van een 
aantal evenementen en 
debatten. 

Vijf VNG LOGO EAST 
programma’s 
opgesteld en in 
uitvoering. 
Deelname aan het 
Partner voor Water 
Programma Sibiu. 
Realisatie met derden 
van een pand 
afhankelijk van 
besluitvorming eind 
2006. 
Inbreng in het 
evenement Culturele 
Hoofdstad in Sibiu.  
Muziekserie Deventer. 
Internationale debatten 
in samenwerking met 
derden. 
Een 
Publieksevenement. 

Drie tot vijf 
programma’s in 
uitvoering Projectplan 
Youth in Europe in 
uitvoering.  
Plan van aanpak en 
concrete voorziening 
realiseren.  
Deelname  
15 concerten 
volksmuziek 3 
debatten. 
1 evenement. 

 226 2 VNG LOGO-EAST 
programma’s met 
Roemenie (gemeente en 
provincie Sibiu) 
uitgevoerd. 
2 VNG LOGO-EAST 
programma’s met Turkije 
(Edirne en Luleburgaz) 
uitgevoerd. 
1 VNG LOGO-SOUTH 
programma met 
Palestina/Israel 
ontwikkeld. 
deelname aan het Partner 
voor Water Programma 
Sibiu 
Inbreng culturele 
hoofdstad gerealiseerd 
middels het evenement 
“Young in Europe: Sibiu 
meets Deventer” in de 
periode 10-20 augustus 
2007  in Sibiu. 
Muziekserie Deventer 
Internationaal: 15 
concerten georganiseerd. 
1 lezing over voorlichting 
georganiseerd. 
6 debatten over conflicten 
voorbereid; de uitvoering 
hiervan vindt in 2008 
plaats. 
2 publieks-presentaties in 
het kader van het project 
“Young in Europe: Sibiu 
meets Deventer” 
georganiseerd. 

Alle activiteiten zijn 
uitgevoerd in het 
kader van de vier 
VNG LOGO-EAST 
programma’s. 
 

 



 213

Bezuinigingen 
 
Onderwerp Doelstelling Resultaat en jaartal Activiteiten in 2007 Vastgesteld Relatie met product Realisering van de 

bezuiniging 
 
224 Minderhedenbeleid Subsidie 

zelforganisaties. 
€ 50.000 vanaf 2007  Juni 2004   

221 Buurtwerk Intensieve benutting 
buurtaccommodaties. 

€ 150.000 vanaf 2007 en 
€ 300.000 vanaf 2008 en 
verder. 

Voorbereidingen starten. 
Een ruime voorbe-
reidingstijd is nood-
zakelijk om de gevolgen 
van sluiting van 
accommodaties te 
begeleiden. Het sociaal 
programma vormt de 
basis voor keuzes die 
gemaakt moeten 
worden. 

  Op basis van 
uitvoeringsschetsen 
accommodaties en 
voorzieningen in 
Deventer (september 
2007) gefaseerde 
uitvoering van 2008 tot 
en met 2010. 

 
Structurele taken 
 
Nr. Product Omschrijving Doel/prestatie Realisatie van structurele taken 
 
 
220 Inburgering en 

educatie 
Het inkopen van duale trajecten 
ten behoeve van inburgeraars 
(nieuwkomers en oudkomers), 
educatiedeelnemers en 
voortijdige schoolverlaters 
gericht op educatieve, 
professionele of sociale 
redzaamheid. 
Regievoeren over de 
ketenpartners die betrokken zijn 
bij inburgerings- en 
educatietrajecten om de 
samenhang te bevorderen en 
om de rapportageverplichtingen 
gerealiseerd te krijgen. 

80% van alle deelnemers aan inburgerings- en 
educatietrajecten bereikt zelfredzaamheid op het gebied 
van werk, scholing en sociale participatie. 
Realisatie van (goede) managementinformatie van ROC en 
Bureau Inburgering in 2007, 3 x per jaar. 

Productovereenkomst afgesloten met ROC. 
ROC heeft ondergerealiseerd, met name laagopgeleiden zijn 
onvoldoende bereikt. 
Als gevolg van de late besluitvorming aanbesteding geen 
inburgeringstrajecten gestart in 2007,  Inhaalslag vindt plaats in 
2008. 
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Nr. Product Omschrijving Doel/prestatie Realisatie van structurele taken 
221  Buurtwerk Buurtwerk 

Mede uitvoering geven aan de 
wijkaanpak. 
Het ondersteunen en activeren van 
bewoners(groepen) ten behoeve van 
maatschappelijke participatie en 
leefbaarheid. 
Ruimte en faciliteiten bieden aan 
bewonersgroepen, stichtingen en 
verenigingen ten behoeve van 
bewonersparticipatie, activering, 
ontmoeting, educatie, persoonlijke 
ontplooiing, vrije tijdsbesteding en 
dergelijke. 
 
Buurtbemiddeling 
Het voorzien in een laagdrempelige, 
voor de burger kostenloze manier van 
conflictoplossing tussen burgers door 
bemiddeling van medeburgers. 
 
Speeltuinwerk 
Het openstellen van speeltuinen en 
organiseren van activiteiten voor 
kinderen en de omliggende buurt in de 
sfeer van vrijetijdsbesteding en 
ontmoeting. 
 
Herstructurering 
Door middel van het (laten) uitvoeren 
van projecten en activiteiten komen tot 
een algehele sociale 
kwaliteitsverbetering in 
herstructureringsbuurten. Vooral 
gericht op positieverbetering van 
ouderen en gezinnen met kinderen. 
 
Stedelijk netwerk Stedendriehoek 
Deelnemen aan de beleidsgroep 
management/bestuurlijk overleg van 
de sociale pijler van het stedelijk 
netwerk. 

Buurtwerk 
(Prestatie-indicatoren worden nog concreet gemaakt in 
2006/2007). 
X. bewoners nemen actief deel aan activiteiten ter 
bevordering van de leefbaarheid in hun directe 
leefomgeving. 
X. bewoners ervaren een verbetering van de eigen positie 
op de ‘maatschappelijke ladder’. 
 
 
 
 
 
 
 
Buurtbemiddeling 
Aantal aanmeldingen is 100 per jaar. 
60% van de aanmeldingen wordt succesvol opgelost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herstructurering 
Uitvoering van 1 sociaal programma in de Rivierenwijk en 1 
in Keizerslanden. 
De ontwikkeling en realisatie van 1 
wijkvoorzieningencentrum in Keizerslanden en 1 in 
Rivierenwijk. 
 
De Deventer inbreng voor de sociale pijler Stedendriehoek. 

Subsidieovereenkomst met Raster afgesloten, activiteiten zijn 
uitgevoerd, maar er zijn nog geen prestatiegegevens beschikbaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buurtbemiddeling is vanaf 2007 een structurele voorziening 
geworden. Nog geen prestatiegegevens over 2007 beschikbaar.  
 
 
 
 
 
 
Subsidiering speeltuinwerk gerealiseerd. 
 
 
 
 
 
 
 
Sociale programma’s herstructurering worden uitgevoerd door 
wooncorporaties Ieder1 en Rentree, periode 2005-2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerealiseerd. 
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Nr. Product Omschrijving Doel/prestatie Realisatie van structurele taken 
222 Wijkaanpak Wijkaanpak is een instrument 

dat beoogt voorwaarden te 
scheppen voor bewoners om 
snel resultaten te bereiken op 
het gebied van de leefbaarheid; 
het heeft een intermediaire 
functie tussen bewoners en 
gemeente (partnerorganisaties). 

Doel: 
Bewoners nemen zelf initiatieven voor leefbaarheid in eigen 
buurt en bereiken daarmee concrete resultaten. Gemeente 
en partnerorganisaties ondersteunen dit proces waar 
mogelijk en stemmen eigen dienstverlening af op vragen 
van bewoners. 
 
Prestatie-indicator: 
Bewoners zijn tevreden over wijkaanpak, de verleende 
ondersteuning en de bereikte resultaten (vergeleken met 
waarderingsonderzoek 2006, eerstvolgende peiling 2010). 

Gerealiseerd. 

223 Ouderenbeleid Ontwikkelen en (doen) uitvoeren 
van gemeentelijk beleid voor 
ouderen met aandacht voor 
participatie, een goede 
informatievoorziening, zorg op 
maat en toegankelijke 
voorzieningen.  

Regie van het platform wonen, zorg en welzijn. Gerealiseerd. 

224 Minderhedenbe-
leid 

Integratiebeleid 
Ontwikkelen en (doen) uitvoeren 
van gemeentelijk beleid gericht 
op: 
Verkleinen van sociaal-
economische achterstanden van 
allochtone vrouwen. Hierbij ligt 
het accent op de thema’s 
onderwijs en arbeid. 
Stimuleren van de onderlinge 
betrokkenheid c.q. de 
maatschappelijke binding in de 
stad (integratie moet van twee 
kanten komen). Hierbij ligt het 
accent op het thema 
samenleven. 
Herziening subsidiëring 
allochtone zelforganisaties. 
 
Asielbeleid 
Inrichting en beheer van de 
woningen van het COW-project. 
Het bieden van juridische en 
maatschappelijke begeleiding 
aan asielzoekers. 
De instandhouding van het 
informatiepunt uitgeprocedeerde 
asielzoekers. 
Het continueren van de subsidie 
aan Stichting STAD. 

Uitvoeren plan van aanpak 2006 en monitoren. 
Vergroten van de participatie van allochtone vrouwen. 
 
 
 
 
 
 
Heldere afspraken met de zelforganisaties die structureel 
op de gemeentelijke begroting staan met betrekking tot: 
afbouw structurele subsidie (overgangsregeling). 
subsidieverstrekking op basis van nieuwe 
subsidiesystematiek. 
 
 
 
 
 
 
Coördinatie en beheer van de gedeconcentreerde opvang 
van asielzoekers in woningen. 
Bieden van juridische en maatschappelijke begeleiding aan 
asielzoekers en (ex)-AMA’s 18+. 
 
Het bieden van bed, brood en bad aan legaal in Nederland 
verblijvende asielzoekers zonder recht op opvang. 

 
15 projecten met integratiebevorderende activiteiten toegekend 
21 projecten ten behoeve van de participatie allochtone vrouwen 
Lokale P-Team en Project Amazones gekoppeld  
Projectplan Transferpunt voor Participatie en Integratie ter 
ondersteuning van het integratiebeleid. 
Project Rotary Club en P-Team. 
 
 
Gerealiseerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerealiseerd. 
 
Gerealiseerd, project ex-Ama’s loopt door in 2008. 
 
Gerealiseerd, loopt door in 2008, maar afbouw in verband met 
Generaal Pardon. 
 
 
Gerealiseerd. 
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Nr. Product Omschrijving Doel/prestatie Realisatie van structurele taken 
225 Vrijwilligersbeleid Ontwikkelen (en doen uitvoeren) 

van gemeentelijk beleid gericht 
op bevordering van 
vrijwilligerswerk en mantelzorg. 

Subsidiebeheer. 
Waardering van het vrijwilligerswerk. 
Ondersteuning Civil Society. 

Gerealiseerd. Intensivering van beleid in onderdeel Wmo-plan. 

226 Internationaal 
beleid 

Ontwikkelen en (doen) uitvoeren 
gemeentelijk beleid gericht op 
partner(steden) in 
toetredingslanden, 
ontwikkelingslanden en 
herkomstlanden van hier 
wonende minderheden. 

Subsidiebeheer. 
Beheer VNG programma’s. 
Publieksevenementen. 

Gerealiseerd, zie ook onder prioriteiten. 

 
Wat heeft het gekost? 

 
 
Prioriteiten en bezuinigingen 
 
Kosten alle bedragen x 
€1.000 

Vervat in programma 
totaal 

2007 Toelichting 

 
Prioriteiten:    
Wijkaanpak: 
Wijkthema’s 

Ja 78 t.l.v. GSB III Zie ook actuele beleidscontext 

Wijkaanpak: Uitbreiding 
naar Bathmen 

Ja 80 Opvangen binnen integratie begrotingen 

Inzet ouderenadviseurs Ja 25 t.l.v. GSB III 
Sociale projecten / 
activiteiten in de 
herstructurering 

Ja 340 t.l.v. GSB III 

Sociaal programma 
Deventer 

Ja 30 t.l.v. GSB III 

Bezuinigingen:    
Efficiencykorting Ja -116  
Intensievere benutting Ja -150  
Subsidies aan 
zelforganisaties 

Ja -50  
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(bedragen x € 1.000) 

 
 2007 2007 2007 2007 

Exploitatie 
 

Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 10.122 12.018 10.865 -1.153 
Baten 4.394 5.150 4.820 -330 
Saldo -5.728 -6.868 -6.045 823 
 

 2007 2007 2007 2007 
Resultaatbestemming 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Stortingen in reserves 0 2.958 1.564 -1.394 
Puttingen uit reserves 327 4.156 2.351 -1.805 
Saldo 327 1.198 787 -411 
 
 

 2007 2007 2007 2007 
Voorzieningen 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Uitgaven 2.158 4.392 1.959 -2.433 
Inkomsten 2.188 4.282 4.356 74 
Saldo 30 -110 2.397 2.507 
 

Analyse van de verschillen in de exploitatie tussen begroting na wijziging 2007 en rekening 2007: 
 
Bedragen € 1.000 Lasten Baten Saldo 
    
Verschil tussen begroting en rekening -1.153 -330 823 
 
Af/Bij:    
1.(de)compensatie van de dienst met betrekking tot de dienst aanwezige 
budgetten 

 
0 

 
0 

 
0 

    
Subsaldo -1.153 -330 823 
    
2.bedragen die moeten worden overgeheveld naar het volgend dienstjaar 542 90 -452 
    
    
Saldo -611 -240 371 
 
Kolommen lasten/baten: lagere lasten/baten in rekening t.o.v. begroting = - 
Kolom saldo: -=nadelig saldo 
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Toelichting op het verschil in de exploitatie tussen begroting 2007 na wijziging en rekening 2007 na analyse: 

 
De specificatie dient men als volgt weer te geven: 
 
Omschrijving Bruto bedrag Storting in Reserves Putting uit Reserves Netto bedrag 
     
Over-/onderschrijding lasten     
Toelichting inburgering en educatie:     
1. Er is een eenmalige onderschrijding op lokale scholingsmiddelen.  
Met dit budget werd in het verleden extra educatietrajecten bij het  
ROC ingekocht. Vanaf 2007 is dit niet meer het geval.  
De middelen worden voortaan ingezet voor aanvullend beleid op  
terrein van inburgering en educatie. Het aanvullende beleid is  
echter nog niet tot uitvoer gebracht 

-216   -216 

Toelichting buurtwerk:     
2. Conform BBV-voorschriften worden mutaties (stortingen en puttingen) in  
en reserve op rekeningbasis genetteerd. Dit is het geval bij de reserve  
bijdrage kapitaallasten Dorpshuis Braakhekke, hetgeen ten opzichte van  
de raming een voordeel oplevert. ( zie ook batenkant). 

 -413  -413 

3. Het restantbedrag van de geraamde storting in de reserve bijdrage 
kapitaallasten Dorpshuis Braakhekke is niet uitgegeven in verband met 
vertraging van de investering. (bedrag wordt overgeheveld) 

 -1.022  -1.022 

4. Op de investering planontwikkeling centrumaccommodatie  
Bathmen wordt niet in 2007, maar in 2008 voor het eerst  
afgeschreven. De kapitaallasten worden gedekt uit de reserve  
bijdrage kapitaallasten. De uitgestelde afschrijving levert hier een  
voordeel op. (zie ook batenkant). 

-163   -163 

5. Met name door hogere onderhoudskosten  van de welzijns- en culturele  
gebouwen is vanuit de hulpkostenplaats WCO-gebouwen meer aan het  
product buurtwerk toegerekend dan was voorzien. 

77   77 

Toelichting wijkaanpak:     
6. Egalisatie budgetten wijkaanpak  41  41 
Toelichting minderhedenbeleid:     
7. Aan apparaatlasten is via tijdschrijven (uren x tarief) meer 
 toegerekend aan dit product dan volgens de oorspronkelijke 
capaciteitsraming. 

154   154 

8. De huisvestingskosten Centrum Deventer zijn veel lager dan geraamd 
door afname van het aantal op te vangen asielzoekers.  
( zie ook batenkant afname bijdrage COA). 

-290   -290 
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Omschrijving Bruto 

bedrag 
Storting in 

Reserves 
Putting uit 
Reserves 

Netto bedrag 

9. Achteraf blijkt de extra subsidie van € 100.000 in 2007 aan stichting  
STAD niet nodig te zijn. Het aantal op te vangen asielzoekers bleek ten 
opzichte van de bij de voorjaarsnota 2007 bekende prognoses mee 
 te vallen. Het bedrag valt daarom eenmalig vrij. 

-100   -100 

10. De subsidierelatie met Raster SOBD is met ingang van 1 november 2007 komen 
te vervallen. Hierdoor is minder subsidie uitbetaald. 

-29   -29 

11. Diverse kleine verschillen /afwijkingen programma 12. -44   -44 
Totaal lasten overschrijding/onderschrijding -611 -1.394  -2.005 
 
Over-/onderschrijding baten     
Toelichting buurtwerk:     
1. Conform BBV-voorschriften worden mutaties (stortingen en puttingen) in een 
reserve op rekeningbasis genetteerd. Dit is het geval bij de reserve kapitaallasten 
Dorpshuis Braakhekke, hetgeen ten opzichte van de raming een nadeel oplevert. (zie 
ook lastenkant). 

  -415 -415 

2. Het restantbedrag van de geraamde storting in de reserve bijdrage kapitaallasten 
Dorpshuis Braakhekke is niet uitgegeven in verband met vertraging van de 
investering. De onttrekking uit de reserve kapitaallasten Centrumplan Bathmen heeft 
daarom ook niet plaatsgevonden.(bedrag wordt overgeheveld) 

  -1.022 -1.022 

3. Op de investering planontwikkeling centrumaccommodatie Bathmen wordt niet in 
2007, maar in 2008 voor het eerst afgeschreven.  
De kapitaallasten worden gedekt uit de reserve bijdrage kapitaallasten.  
Door de uitgestelde afschrijvingslasten is in 2007 ook minder geput uit  
genoemde reserve, hetgeen hier een nadeel oplevert. (zie ook lastenkant). 

  -163 -163 

4. De subsidie aan stichting Raster, voor ID-banen zijn begrotingstechnisch gedekt uit 
de reserve WWB, in werkelijkheid worden de lasten geacht te zitten binnen het 
financieel kader. 

  -64 -64 

Toelichting minderhedenbeleid:     
5. Door afname van het aantal op te vangen asielzoekers is de bijdrage van het COA 
ook veel lager dan geraamd. ( zie ook lastenkant). 

-239   -239 

Toelichting internationaal beleid:     
6. De OR van NUON heeft een paar jaar geleden een bedrag beschikbaar gesteld tbv 
de training van het management, specialisten en werkers op de vloer in de 
gehandicaptenzorg in het district Sibiu, Roemenie (partner van Deventer). Deze 
bijdrage is destijds gestort in de reserve mondiaal beleid. Doordat de uitvoering van 
het programma is vertraagd worden de uitgaven overgeheveld en daaraan gekoppeld 
ook de onttrekking aan de  reserve mondiaal beleid. 

  -122 -122 

7. Diverse kleine verschillen/afwijkingen programma 12 -1  -19 
 

-20 

Totaal baten overschrijding/onderschrijding -240  -1.805 -2.045 
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Programma  : 13 Kunst en cultuur 

 
 
Portefeuillehouder : G.A.J. Berkelder 

Eenheid  : Ruimte en Samenleving 

 
 

Korte omschrijving van het programma 
 
Het programma omvat de bijdrage aan een levendig cultureel klimaat door ontwikkeling en instandhouding van de culturele infrastructuur in de gemeente 
Deventer en door het behouden en presenteren van het cultuurhistorische erfgoed. Hieronder vallen de producten Archeologie en Monumentenzorg, Kunst en 
Cultuur en Bibliotheekwerk. 
 

Wat wilden wij bereiken? 
 
Wat wilden we bereiken? 
 
Een (cultuur) historisch aantrekkelijk woon- en verblijfsklimaat, voorzien van goed functionerende culturele instellingen met een breed en vernieuwend aanbod 
dat inwoners en bezoekers uitnodigt om deel te nemen en een goed productieklimaat voor de verschillende kunstdisciplines. 
 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 
De toekomst van de monumentenzorg (1996) 
Taakverdeling tussen plaatselijke monumentenzorg en het rijksbeleid van de monumentenzorg. 
Zo groot mogelijke eigen verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor archeologie wordt beleid in het vooruitzicht gesteld in afwachting van wetgeving op 
basis van het Verdrag van Valletta. 
Toekomst voor de Collectie Deventer, hoofdlijnen gemeentelijk museumbeleid 2001 – 2005 (2000) 
Doelen voor het museum- en erfgoed beleid voor de komende jaren: 
- realiseren van een evenwichtige opbouw van het museale aanbod; 
- het vergroten van het maatschappelijke, cultureel en toeristische rendement van de collecties; 
- het verbeteren van het beheer. 
Ontwikkelingsplan 2001 - 2006 Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek (SAB) 
Betreft: Archief voor de gemeente Deventer, historische stadsbibliotheek, bibliotheek met wetenschappelijke steunfunctie voor de provincie Overijssel (WSF), 
Saxion bibliotheek (Deventer, Enschede, Apeldoorn), bedrijfsbibliotheek gemeente Deventer. Speerpunten in deze periode zijn: 
- digitalisering en digitale presentatie van archief- en bibliotheekcollecties; 
- realisering van optimale (externe) informatievoorziening voor gemeentelijk apparaat; 
- verdere afstemming van bibliotheek- en informatiediensten en het onderwijs. 
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Meerjarenbeleidplan 2000 – 2003 Openbare Bibliotheek Deventer 
Functieverandering van de bibliotheek: meer nadruk op informatiedienstverlening.  
Stelselherziening van het openbare bibliotheeknetwerk. Nadruk ligt op samenhang en kwaliteitsverbetering. Naast organisatieontwikkeling, lokale en 
bovenlokale samenwerkingsverbanden is ook de voorbereiding van de nieuwe huisvesting van de centrale vestiging van de openbare bibliotheek opgenomen 
in het meerjarenbeleidplan. 
Programma Beeldende Kunst en Vormgeving 2002 - 2004 
Voornemens op het terrein van het beeldende kunst beleid en het kunstenaarsbeleid. Versterken van de rol van het Centrum Beeldende Kunst en de 
visieontwikkeling en opdrachtbeleid voor de Kunst in de openbare ruimte. Nadruk op het atelierbeleid. 
‘Kwaliteit voor ogen’ beeldkwaliteitplan beschermd stadsgezicht Deventer (1998) 
Richtlijnen en aanbevelingen voor de beeldkwaliteit van de binnenstad. Uitgangspunten m.b.t. winkelpuien, gevelreclame, rolluiken en rolhekken, 
zonneschermen en markiezen, uitstallingen, terrassen, kleur- en materiaalgebruik bij monumenten en de inrichting van de openbare ruimte. Tevens 
uitgangspunten m.b.t. de aansluiting van nieuwbouw op oude gebouwen in de monumentale binnenstad. 
Passie voor de Centen, verbetering bedrijfsvoering culturele instellingen (2003) 
Stedenbouwkundige visie binnenstad-Zuid (2004) 
In deze visie heeft de raad de voormalige schouwburglocatie aan het Grote Kerkhof aangewezen als nieuwbouwlocatie voor de Openbare Bibliotheek en voor 
de Nieuwe Markt als eerste optie een culturele functie genoemd. 
Sociale Structuurvisie (de Sociale Kracht van Deventer) en Sociaal Progr. 2005 – 2009 (‘Passie voor de Mensen’)  
 
Actuele beleidscontext 
 
Monumenten en Archeologie  
Archeologie 
In september is nieuwe wetgeving voor archeologie inwerking getreden. De gevolgen hiervan voor de gemeentelijke taken zijn grotendeels in kaart gebracht. 
Er zijn extra middelen beschikbaar om de taken uit te voeren. Punt van aandacht blijft de beschikbare capaciteit en de eventuele hoge kosten van 
archeologisch onderzoek die niet voor rekening van de bodemverstoorder kunnen worden gebracht. We hebben een start gemaakt met de archeologische 
onderzoeksagenda. Deze zal in de loop van voorjaar 2008 beschikbaar komen.  
Monumenten 
Grote monumentenrestauraties blijven veel aandacht vragen. De restauratie van de Bolwerksmolen is afgesloten. Dat geldt ook voor het IJsselhotel, terwijl, 
mede dankzij de bijdrage van de raad, gestart kon worden met de restauratie van de gewelfschilderingen in de Lebuïnuskerk. We hebben wederom een 
aanvraag ingediend voor een rijkssubsidie voor de restauratie van de Lebuïnustoren en van de Bakkerij/3 Haringen. Medio 2008 wordt uitsluitsel verwacht. 
Het denken over de betekenis van de cultuurhistorie in ruimtelijke ontwikkeling is aan het veranderen. Landelijk wordt gesproken over veranderingen in het 
monumentenstelsel.  Wij zullen binnenkort een start maken met het formuleren van nieuwe kaders voor het gemeentelijk monumentenbeleid. 
Cultuur 
In de Sociale Structuurvisie is aangegeven dat een visie wordt ontwikkeld op culturele-educatieve-leisurevoorzieningen die een bijdrage kunnen betekenen 
van het culturele en creatieve klimaat in de stad. In de loop van 2007 heeft de raad de nota Investeren in Cultuur vastgesteld.  
In 2007 is gestart met haalbaarheidsonderzoeken voor het filmtheater aan de Nieuwe Markt als eerste invulling van het cultuurplein, en voor de nieuwe 
huisvesting van de verschillende collecties van de Deventer Musea onder één dak. De rentelasten voor de N.V. Cultureel Centrum zijn verlaagd zodat samen 
met de schouwburg plannen voor de verbouw kunnen worden uitgewerkt. 
De financiële positie van een aantal instellingen is kwetsbaar. In de meerjaren bedrijfsplannen maken we afspraken met betrekking tot versterking van de 
bedrijfsvoering.  
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In 2007 is uitwerking gegeven aan enkele door de raad gekozen oplossingsrichtingen in de nota Investeren in Cultuur. 
Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek 
Het SAB wordt bedrijfsbibliotheek voor de gemeentelijke organisatie, zoals het ook in Overijssel, onder meer via Internet, informatiediensten biedt. Het oud-
archief van Bathmen wordt aan de collectie toegevoegd. 
De digitalisering van de collecties van SAB gaat onverminderd door. De website www.deventergeschiedenis.nl wordt aanzienlijk uitgebreid; het eerste deel 
van het boek over de Deventer geschiedenis verschijnt in 2008. 
Er vindt samenwerking plaats op het gebied van bibliotheekautomatisering en het ontwikkelen en aanbieden van informatiediensten met hogescholen en 
universiteiten, in het bijzonder met de Universiteit Twente. 
Musea 
De restauratie van de Waag is voltooid. Het functioneren van de musea nieuwe stijl met de ambitie die er is vraagt om extra financiële impulsen. Zo ook voor 
een herinrichting van het Speelgoedmuseum. 
Openbare bibliotheek 
Begin dit jaar is de bibliotheek begonnen met de reorganisatie en financiële gezondmaking zoals in 2006 is afgesproken. Er is hard gewerkt aan de opstelling 
van het nieuwe bedrijfsplan. Tegelijkertijd is de bibliotheek nauw betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwbouw van de centrale vestiging aan het Grote 
Kerkhof en bij de invulling van maatschappelijke clusters in wijkvoorzieningencentra en in de dorpen. De fusie met de stichting Openbare Bibliotheek Bathmen 
is in goede samenspraak afgerond. 
Centrumplan Bathmen  
In 2006 zal de renovatie van de gymzaal worden uitgevoerd, en is gestart met de voorbereidingen voor de renovatie/verbouw van Braakhekke. Ontwerp- en 
bestektraject zullen in de eerste helft van 2007 worden afgerond waarna aanbesteding en uitvoering in tweede helft van 2007 zullen plaats vinden.  
 

Wat deden we daarvoor in 2007? 
 
Prioriteiten 
 
Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

 
Archeologie en 
monumenten 
 
 
 
 
 

Waardenkaarten 
operationeel maken en 
actualiseren. 

Basiskaarten 
raadpleegbaar in 2006. 

Kaarten ontsluiten.    Waardenkaarten 
zijn ontsloten. 
Onderzoeksagenda 
3/4e gereed. 
Voorstel voor 
archeologiefonds 
niet gerealiseerd 
vanwege uitblijven 
rijkshandreiking en  
aansluiting bij 
exploitatie-
wetgeving. 

http://www.deventergeschiedenis.nl/
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

Investeren in Cultuur Vatstellen kaders en 
prioriteiten voor het 
gemeentelijk 
cultuurbeleid . 

In mei 2007 door raad 
vastgesteld. 

Voorbereiden besluit.  
Uitvoeren acties. 

 260 
 

Conform. Onderdelen uit nota 
in uitvoering 
genomen: lokale 
omroep, 
bedrijfsvoering, 
onderzoek Film-
theater, onderzoek 
musea. 
Tijdelijke locatie 
leeuwenkuil 
Deventer-Oost. 

Lokale Omroep 
 

Adviesrapport 
Commissie lokale 
omroep Deventer 
presenteren. 

Raadsbesluit. Rapport presenteren 
aan betrokken partijen 
en raad om zienswijze 
vragen. 

€ 75.000 104 en 306 Conform 
presentatie 
adviesrapport in  
PM. 
Besluit in raad op 4 
december. 
 

Na presentatie en 
zienswijze in 
politieke markt 
heeft de raad op 4-
12 besloten het 
advies te onder 
schrijven en € 
75.000 beschikbaar 
te stellen voor een 
kosten reorganisa- 
tie en 
kwartiermaker. 

Bergkerk Nieuw exploitatie- en 
beheersconcept. 

Sluitende meerjaren 
exploitatie. 

Bergkerk start op 
1 januari 2007 met 
nieuwe programmering. 
Met de nieuwe 
beheersorganisatie 
worden afspraken 
gemaakt over 
programmering en 
exploitatie.  

€ 20.000 230  Conform 
raadsbesluit van 
januari is overeen 
komst gesloten met 
VVV over beheer 
en sluitende 
exploitatie 2007-
2011. 
Aanvraag voor 
verbouwing en 
inrichting in 
behandeling 
genomen. 

Broedplaats 
Havenkwartier 
 

Broedplaats voor 
creatieve bedrijvigheid.  

In 2007 is een 
beheersstichting actief 
en zijn afspraken met 
gebruikers over 
programmering van 
activiteiten. 

Vaststellen condities 
voor gebruik en 
programmering. 
Subsidieafspraken 
maken met de stichting. 
Stimuleren 
netwerkvorming 
economie – cultuur.  

 
 
 
€ 100.000 

230  Broedplaats is 
gestart; 
subsidieafspraken 
met Stichting 
gemaakt. 
 
Project Creatieve 
Kracht gestart met 
bijdrage provincie. 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

Bedrijfsbibliotheek 
 

Gefaseerde invoer van 
bedrijfsbibliotheek. 
 

Start in 2005; 2 
sectoren zijn eind 2006 
aangesloten; volledige 
realisatie in 2007. 

Collectievorming en 
beschikbaar stellen. 

   Volledige realisatie 
conform planning 
2008. 

Deventer geschiedenis 
 

Boek en website over 
Deventer geschiedenis. 

Website is 31 dec. 
2006 gedeeltelijk 
operationeel en 
gedeeltelijk in 
ontwikkeling. 

Boek schrijven en 
samenstellen/ 
operationeel stellen van 
webpagina’s. 

   Publicatie eerste 
deel in 2008. 

Tentoonstellen 5 tijdelijke 
tentoonstellingen. 
 
 
1 heringerichte zaal. 

3 tijdelijke 
tentoonstellingen in 
Historisch Museum 
Deventer. 
2 tijdelijke 
tentoonstellingen in 
Speelgoedmuseum 
Deventer. 
1 zaal 
Speelgoedmuseum 
Deventer heringericht 
(op voorwaarde dat 
extern sponsorgeld kan 
worden gevonden). 

Publicatie over politicus 
Duymaer van Twist. 
Kunstproject 
‘Kunstzappen’ voor 
basisonderwijs en 
vmbo. 
Educatieve publicatie 
Deventer 10.000 jaar 
Deventer. 
Dagelijks 2 
rondleidingen in 
Historisch Museum 
Deventer. 
Wekelijks activiteiten-
programma Speelgoed-
museum Deventer. 

 260 (archeologie)  Conform 
gerealiseerd. 
 
Totaal aantal 
bezoekers boven 
60.000. 

Collectiebeheer Conserveren en 
registreren van het 
erfgoed. 

Registreren 750 
verworven 
museumvoorwerpen. 
Digitaliseren 1.500 
voorwerpen. 
Restauratie en 
conservering 5 
voorwerpen 
Stadhuiscollectie. 
Stadhuiscollectie 
geregistreerd, 
gedigitaliseerd en 
getaxeerd. 

Behoud collectie.    Conform 
gerealiseerd. 
 

Educatie Het onderwijs 
betrekken in het 
programma. 

30 schoolklassen 
volgen een educatief 
project. 

    Conform 
gerealiseerd. 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

Huisvesting museum Exacte informatie over 
nieuwe huisvesting 
museum. 

Rapport ‘Pronken & 
Lonken’ actualiseren 
en laten doorrekenen. 

Onderzoeken en 
rapporteren en inhuren 
externe capaciteit. 

€ 50.000   Onderzoek gestart 
in najaar 2007. 

Nieuwbouw openbare 
bibliotheek 

Een goede en 
eigentijdse 
accommodatie voor de 
openbare bibliotheek. 

Planvorming is 
afgerond begin 2007. 

Voorbereiding 
bouwplan. 

 233  Is onderdeel 
planontwikkeling 
nieuwbouw 
stadskantoor. 

Centrumplan Bathmen Realisatie Cultuurplein 
zodat behoud 
voorzieningenniveau 
van Bathmen 
gewaarborgd is. 

Verbouw Dorpsschool  
2006; verbouw 
gymzaal en 
peuterspeelzaal: 
afronding voor 31-12-
2006. Verbouw 
dorpshuis Braakhekke 
afronding in  2008. 

Besluiten over verbouw 
dorpshuis en invulling 
bibliotheekfunctie. 
Planvorming 
nieuwbouw bibliotheek 
plan is vertraagd.  
Bijstellingen worden in 
2008 afgerond 

   In voorbereiding 
binnen 
planontwikkleing 
dorpskom 
Bathmen. 

 
Bezuinigingen 
 
Onderwerp Doelstelling Resultaat en jaartal Activiteiten in 2007 Vastgesteld Relatie met product Realisering van de 

bezuiniging 
 
Niet van toepassing       
 
Structurele taken 
 
Nr. Product Omschrijving Doel/prestatie Realisatie van structurele taken 
 
5 Monumentenzorg De zorg voor de historische 

kwaliteit van de stad en het 
buitengebied en het in stand 
houden en verbeteren daarvan, 
door middel van wetgeving, 
subsidieregelingen, het 
begeleiden van restauraties en 
archeologische en 
bouwhistorisch onderzoek, 
mede gericht op een toeristisch-
recreatief en planologisch beleid 
dat recht doet aan de historische 
betekenis van de gemeente. 

Uitvoering van subsidie-, rijks- en gemeentelijke regelingen. 
Deelname en uitvoering projecten archeologie en 
monumentenzorg. Voorbereiding planvorming 
Rijksmonumenten. 

Restauratie Bolwerksmolen is afgesloten. 
Aanvragen voor rijkssubsidie restauratie Lebuïnustoren, 3 Haringen 
en Bakkerij ingediend. 
 
Archeologisch onderzoek uitgevoerd/in uitvoering onder meer 
Boreel, Ruimte voor Rivier, vooronderzoek Stadskantoor. 
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Nr. Product Omschrijving Doel/prestatie Realisatie van structurele taken 
230 Cultuur Ontwikkelen en (doen) uitvoeren 

van beleid door middel van het 
verstrekken van subsidies ten 
behoeve van professionele 
podiumkunsten, beeldende 
kunst en kunstzinnige vorming, 
gemeentelijke kunstcollectie en 
voorzieningen ten behoeve van 
presentaties, exposities en 
uitleen van beeldende kunst. 
Verstrekken van subsidies op 
het gebied van amateuristische 
kunstbeoefening en de lokale 
omroep. 

Kunst en cultuur: 
Het versterken van de bedrijfsvoering van de culturele 
instellingen. 
Behoud prestatieniveau afgelopen jaren. 
Schouwburg realiseert huis der kunsten en onderzoekt in 
welke mate verbouw in de Leeuwenbrug kan bijdragen aan 
een versterking van commerciële activiteiten op gebied van 
congressen en symposia. 
Onderzoek realisatie cultuurplein Nieuwe Markt. 
Start broedplaats in het Havenkwartier. 
Evaluatie rol beeldende kunst in de pleinenvisie. 

Beleidsvisie Investeren in cultuur vastgesteld. 
Bedrijfsvoering: nadere voorstellen bij voorjaarsnota 2008  
 
Onderzoek cultuurplein gestart: resultaat 1e helft 2008 
Verbouwplan Schouwburg is in behandeling. 
 
Broedplaats Havenkwartier gestart; evenals Project Creatieve 
kracht van Deventer. 
 
Beeldende kunst: voorstel bijstelling percentage regeling en 
kadernotitie in voorbereiding. 

231 Stadsarchief en 
bibliotheken 

Gemeentelijke zorg voor 
instandhouding en 
toegankelijkheid van 
(historische) documenten en 
(digitale) informatievoorziening 
voor burgers en bedrijven door 
de volgende bibliotheek- en 
archiefvoorzieningen: 
Stadsbibliotheek; 
Stadsarchief; 
Saxion bibliotheek; 
Wetenschappelijke bibliotheek 
provincie Overijssel (WSF); 
Bedrijfsbibliotheek gemeente 
Deventer. 

Collectionering en ontsluiting van 5.000 nieuwe 
informatiedragers. 
Beschikbaarstelling, ook digitaal op afstand (24 uur per 
dag); in 2007 40.000 fysieke transacties. 
Inlichtingen en advies, en beschikbaar stellen databanken 
(120.000 raadplegingen). 
Bevorderen informatievaardigheden, 100 groepsinstructies 
per jaar. 
Digitaliseren, beschikbaar stellen en presentatie cultureel 
erfgoed, 60.000 raadplegingen per jaar. 
Samenwerking openbare bibliotheken en archieven 
Overijssel. 
Beschikbaar stellen van studie- en werkplekken, voor 
55.000 bezoekers. 

Gerealiseerd. 

232 Exploitatie musea Beheer middelen (personeel, 
huisvesting en financiën). 
Werkplekmanagement 
(secretariaat, administratie, 
automatisering). 
Acquisitie, beheer, behoud en 
uitlenen van de collecties. 
Presenteren van de collecties 
via vaste en tijdelijke 
tentoonstellingen. 

750 beschrijvingen en 1.500 afbeeldingen in 
basisregistratie. 
3 tijdelijke tentoonstellingen in Historisch Museum 
Deventer. 
2 tijdelijke tentoonstellingen in Speelgoedmuseum. 
15.000 bezoeken aan Historisch Museum Deventer. 
30.000 bezoeken aan Speelgoedmuseum. 
50 museumvoorwerpen uitgeleend aan 15 musea en 
instellingen. 
15 particuliere schenkers van museumvoorwerpen. 

Gerealiseerd. 
 
Aantal bezoekers in 2007 voor het eerst boven 60.000 als gevolg 
van toonaangevende exposities als LEGO in Speelgoed Museum 
en Duymaer van Twist in het Historisch Museum. 

 Educatie Onderzoeken en openbaar 
maken van de collecties via 
publicaties, internet, lezingen, 
rondleidingen en dergelijke; 
Samenstellen van educatieve 
(onderwijs)programma’s; 
Organiseren van aan het 
museum gerelateerde 
evenementen. 

50 evenementen/activiteiten en 50 rondleidingen; 
30 schoolklassen; 
1 publicatie. 

Gerealiseerd. 
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Nr. Product Omschrijving Doel/prestatie Realisatie van structurele taken 
 PR Onderhouden en uitbreiden van 

contact met de diverse 
doelgroepen en het vinden van 
(financiële) steun in de 
samenleving in de breedste zin 
des woords. 

Ruime uitstraling van de inhoud via internet, publicaties en 
lezingen. 

VVV-Museumwinkel gerealiseerd. 
Overig conform gerealiseerd. 

233 Openbare 
bibliotheek 
Deventer 

In stand houden van een breed 
toegankelijke openbare 
bibliotheekvoorziening ter 
bevordering van het lezen. Het 
bieden van informatie voor de 
inwoners van Deventer. 

Vaststellen bedrijfsplan, waarmee de bibliotheek vanuit een 
gezonde bedrijfsvoering zich voorbereidt op de nieuwe 
huisvesting in 2009; 
Besluitvorming over verdere invulling van het Centrumplan 
Bathmen; 
Samenvoeging bibliotheekorganisaties Bathmen en 
Deventer. 

Aantal bezoekers wordt ruim gehaald. 
Uitleningen net niet; daling is nu gekeerd. 
Bedrijfsplan in concept klaar; besluitvorming begin 2008. 

 
 

Wat heeft het gekost? 
 
 
Prioriteiten en bezuinigingen 
 
Kosten alle bedragen x 
€1.000 

Vervat in programma 
totaal 

2007 Toelichting 

 
Bezuinigingen:    
Efficiencykorting (1%) Ja -228  
Verhogen bruikbaarheid 
Bergkerk 

Ja -50  

Reductie subsidie CKE 
en CMD 

Ja -50  

Subsidie lokale omroep Ja -15  
SAB aanwijzen als 
bedrijfsbibliotheek van 
de gemeente 

Ja -100  

 
(bedragen x € 1.000) 

 
 2007 2007 2007 2007 

Exploitatie 
 

Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 12.516 14.955 14.745 -210 
Baten 1.883 1.987 2.084 97 
Saldo -10.633 -12.968 -12.661 307 
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 2007 2007 2007 2007 

Resultaatbestemming 
 

Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Stortingen in reserves 104 363 147 -216 
Puttingen uit reserves 716 1.487 1.112 -375 
Saldo 612 1.124 965 -159 
 

 2007 2007 2007 2007 
Voorzieningen 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Uitgaven 92 492 680 188 
Inkomsten 120 120 23 -97 
Saldo 28 -372 -656 -284 
 

Analyse van de verschillen in de exploitatie tussen begroting na wijziging 2007 en rekening 2007: 
 
Bedragen € 1.000 Lasten Baten Saldo 
    
Verschil tussen begroting en rekening -210 97 307 
 
Af/Bij:    
1.(de)compensatie van de dienst met betrekking tot de dienst aanwezige 
budgetten  

0 0 0 

    
Subsaldo -210 66 277 
    
2.bedragen die moeten worden overgeheveld naar het volgend dienstjaar 565 262 -303 
    
Saldo 355 328 -27 
 
Kolommen lasten/baten: lagere lasten/baten in rekening t.o.v. begroting = - 
Kolom saldo: -=nadelig saldo 
 

Toelichting op het verschil in de exploitatie tussen begroting 2007 na wijziging en rekening 2007 na analyse: 
 
De specificatie dient men als volgt weer te geven: 
 
Omschrijving Bruto bedrag Storting in Reserves Putting uit Reserves Netto bedrag 
     
Over-/onderschrijding lasten     
     
Kosten archeologie specifieke werken worden niet geraamd.  
(kosten worden doorberekend aan Interne en externe klanten ) 

400   400 
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Omschrijving Bruto bedrag Storting in Reserves Putting uit Reserves Netto bedrag 
Vanwege een verlaging van de kap. Lasten t.b.v. de Vastgoed Mij 
Cultureel centrum van 7,3 % naar 5% ontstaat een voordeel van      
-/- 87.000 
Door het nog niet gerealiseerde deel van de investeringen m.b.t. 
de Bolwerksmolen en de kerkplein Bathmen kennen de 
kapitaallasten over 2007 een voordeel van   -/-  74.000 
De apparaatlasten en interne verrekeningen kennen een 
overschrijding van                                 +   35.000 
Correctie Cultuurmakelaar                            +   20.000 
Subsidie oudheidkunde +  evenementen   +   20.000 

-86   -86 

Apparaatlasten Stads-en Athenaeumbibliotheek geeft een 
onderschrijding van 195.000 voor een groot deel betreft dit 
vacatureruimte          -/- 195.000 
Huisvestingskosten Stads- Athenaeumbibliotheek kennen een 
overschrijding t.a.v. de energiekosten 
Verhuiskosten en de inrichting van:            +100.000 
Apparaatlasten Musea kent een overschrijding voornamelijk 
veroorzaakt door inhuur personeel 
en kosten voormalig personeel                       +70.000 
De kosten voor de tentoonstellingen, beheer 
Gemeentelijke kunstcollectie, museumaankopen 
En het fonds Knecht-Drenth kennen  
overschrijdingen van in  totaal:                    + 60.000,-    

35   35 

Diverse kleine verschillen 6   6 
Storting in reserves 
In 2007 nog geen daadwerkelijke realisatie uitbreiding noodlocatie 
Colmschate  t.b.v. het Centrum voor Kunsteducatie met als 
gevolg ook nog geen storting in de reserve                        -/-   
57.000 
In 2007 nog niet alle geraamde inkomsten ontvangen met als 
gevolg ook geen volledige storting in de reserve kap. Lasten 
t.b.v. Bolwerksmolen                                  -/-   54.000 
t.b.v. Kerkplein Bathmen                            -/-   16.000 
Er hebben  geen stortingen plaatsgevonden t.b.v. reserve 
Deventer Geschiedenis in beeld  -/-   10.000 
 
 
Reserve onderhoud gebouwen ( musea)  -/-   64.000 
Reserve museumaankopen                        -/-     5.000 
Reserve automatisering musea                  -/-     5.000   

 -203  -203 

Totaal lasten overschrijding/onderschrijding 355 -211   144 
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Omschrijving Bruto bedrag Storting in Reserves Putting uit Reserves Netto bedrag 
Over-/onderschrijding baten     
1. De opbrengsten t.b.v. de archeologie werkzaamheden zijn niet 
geraamd. Deze opbrengsten zijn afkomstig van zowel externe als 
interne klanten. 

436 
 

  436 

2. Door een verlaging van de doorrekening van de kapitaallasten 
aan de N.V. Vastgoed Mij Cultureel Centrum van 7,1 % naar 5%  
Ontstaat een nadeel van 87.000. 

-87 
 

  -87 
 

3. Toegangsgelden 2006 t.b.v. musea staan nog ten onrechte op 
een tussenrekening. 
( zie jaarverslag, nog te corrigeren). 

-30   -30 
 

4. Diverse kleine verschillen    9   9 
Puttingen uit reserves 
5. Door een verlaagde uitkering van subsidies in het kader van 
het gevelfonds, valt de putting uit dit fonds met een evenredig 
bedrag lager uit             - /- 17.000 
Door het niet geheel realiseren van de investeringen ultimo 2006 
m.b.t. de Bolwerksmolen , het kerkplein Bathmen en de 
bibliotheek Bathmen  ( beide  onderdeel van het centrumplan 
Bathmen) kennen de kapitaallasten een voordeel van117.000 
Deze hoeven dus ook niet geput te worden uit de reeds gevormde 
reserve kapitaallasten                -/- 117.000  
Vanwege de nog niet gerealiseerde noodvoorziening in 
Colmschate t.b.v. de Leeuwenkuil is de geplande putting ook 
achterwege gebleven.              -/-  58.000 
Hetzelfde geldt voor het haalbaarheidsonderzoek Cultuurplein          
-/-  45.000 
De subsidie’s t.b.v. de ID-banen voor de instellingen Centrum 
voor Kunsteducatie, VVV/Face en voor de Stichting Lokale 
Omroep Deventer  worden op begrotingsbasis gedekt door een 
putting uit de reserve WWB/uitkeringen. Naar nu blijkt dienen 
deze lasten te worden gedekt binnen het financieel kader van RS. 
Voor 2007 levert dit een nadeel op van   -/- 85.000 
 
 
Reserve onderhoud gebouwen ( musea)   -/-  64.000 
Niet geraamde puttingen uit de reserves:  museumaankopen.           
+   8.000 
en Deventer geschiedenis in beeld             +   2.000 

  -375 -375 
 

Totaal baten overschrijding/onderschrijding 328  -375 -47 
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Programma  : 14 Sport 

 
 
Portefeuillehouder : G.A.J. Berkelder 

Eenheid  : Ruimte en Samenleving 

 
 

Korte omschrijving van het programma 
 
Ontwikkelen en (doen) uitvoeren van gemeentelijk sportbeleid. De activiteiten in dit programma zijn gericht op instandhouding binnen- en 
buitensportvoorzieningen, het bevorderen van deelname aan sport en het ondersteunen van sportverenigingen. 
 

Wat wilden wij bereiken? 
 
Wat wilden we bereiken? 
 
Deelname aan sportactiviteiten verhogen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat 43% van de Deventernaren regelmatig sport . Wij streefden ernaar dat in 
2007 45% van Deventernaren regelmatig sport. 
Kwaliteit sportbeoefening verhogen. Streven is dat een breed en gevarieerd sportaanbod aanwezig is voor inwoners van de gemeente en dat dit aansluit bij 
de behoefte en het gewenste niveau van deze inwoners. Dat betekent dat de huidige takken van sport die in Deventer beoefend kunnen worden minimaal 
gelijk blijft en de niveaus waarop deze takken van sport worden aangeboden toeneemt (prestatief, recreatief, competitieverband). 
Kwaliteit sportinfrastructuur verhogen. Streven naar sterke en gezonde sportverenigingen (financieel gezond, kwalitatief en kwantitatief voldoende kader tot 
hun beschikking, en voldoende omvang hebben (leden) om een breed en op diverse niveaus sportaanbod aan te kunnen bieden aan inwoners. Met daarnaast 
goede sportaccommodaties die voldoen aan de huidige eisen en normen van de sportbonden en NOS*NSF. 
 
In 2007 heeft 65% van de bevolking regelmatig gesport, afgaande op de cijfers van 2006. Van de Deventer bevolking blijkt een kwart niet aan sport te doen. 
Elf procent sport incidenteel, terwijl tweederde minimaal eens per maand aan sport doet.  

 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 
Verordening subsidiëring eigen wedstrijdaccommodaties (1999) 
Beter bekend als de zogenaamde 1/3 regeling. Gesubsidieerd wordt de totstandkoming of renovatie van sportaccommodaties die eigendom zijn van 
sportverenigingen (met een maximale subsidie van € 60.000). 
Veldsportaccommodaties (2000) 
Uitwerking van het thema sportaccommodaties uit de sportnota; behoefte aan veldsportaccommodaties in 2010: clustering van veld) sportaccommodaties met 
evenwichtige spreiding en afstemming tussen (toekomstige) vraag en aanbod. 
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Deventer in beweging (2004) 
Beeld van de sportdeelname/sportinfrastructuur en sportaccommodaties, de rol van de gemeente, doelstellingen van het gemeentelijke sportbeleid en de 
thema’s sportmarkt, sport in wijken, maatschappelijke participatie, topsport en sportaccommodaties. 
Sociale structuurvisie (2005) 
Sluit aan op de Stadsvisie, invulling van de belangrijkste ambities van de gemeente binnen het sociale domein en de wijze waarop de gemeente en de lokale 
samenleving binnen het sociaal domein met elkaar omgaan. 
 
 
Actuele beleidscontext 
 
De overheid, zowel gemeente, provincie en rijk, vindt sport belangrijk. Niet alleen omdat het een populaire manier van vrijetijdsbesteding is, maar ook omdat 
sport een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de samenleving. Het ministerie van VWS heeft haar sportbeleid verwoord in de nota Tijd voor Sport en kan 
worden samengevat onder het motto ‘bewegen, meedoen en presteren’. Het programma Samen voor sport vormt de concretisering. Bewegingsachterstanden 
bij jongeren worden aangepakt met de BOS-impuls, in Deventer worden de projecten Kids en TOK uitgevoerd. 
 
- In 2007 heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor de vervangende nieuwbouw van sporthal Zandweerd aan de Willem de Zwijgerlaan; 
- De sportnota 2007-2010  is niet gereed, door omstandigheden heeft de realisatie vertraging opgelopen. De tweede fase aanleg nieuw sportpark 

Schalkhaar is in 2007 afgerond. 



 233

 
Wat deden we daarvoor in 2007? 

 
Prioriteiten 
 
Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

 
 
NV DOS  In de programma 

begroting 2007 zijn 
geen meetbare 
resultaten en jaartallen 
opgenomen! 

NV DOS is gevraagd 
om te komen met een 
meerjarig plan voor 
investeringen in 
vernieuwing. 

 Sportbeleid (240) Deze doelstelling is begin 
2007 aangepast. Er heeft 
een extern onderzoek 
plaatsgevonden naar de 
financiële situatie van de 
NV DOS. Op basis van dit 
onderzoek is de 
doelstelling gewijzigd 
namelijk dat de NV DOS 
een bedrijfsplan opstelt. In 
het plan wordt beschreven 
de visie van de NV DOS, 
haar doelen en hoe deze 
doelen worden bereikt. In 
het bedrijfsplan wordt het 
toekomst- perspectief op 
korte-, middellange- en 
lange termijn 
gepresenteerd. Het 
bedrijfsplan omvat mede 
het financiële kader 
waaruit de investerings- 
behoefte, de 
exploitatieontwikke- 
ling zal blijken en een 
meerjarenbegroting over 4 
jaar. 

De NV DOS heeft 
een onderhouds-
rapportage op laten 
stellen door DION. 
Deze rapportage 
wordt verwerkt in 
het bedrijfsplan. 
Het bedrijfsplan 
wordt naar 
verwachting in het 
1e kwartaal 2008 
voorgelegd aan de 
raad. 

Nieuwbouw sporthal 
Zandweerd 

Afronding besteksfase 
en aanbesteding. 
Start nieuwbouw 
sportaccommodatie 

Besteksfase gereed 
medio 2007. 
Aanbesteding 
uitvoering. 
Start uitvoering medio 
2007. 

Opstellen 
besteksstukken. 
Begeleiden 
aanbesteding 
uitvoering. 
Aanvragen 
vergunningen. 
Start uitvoering. 

 Huisvesting 
onderwijs (211) 

Bestekfase is afgerond. 
Aanbesteding is gedaan, 
nog niet gegund. 

Bestekstukken zijn 
opgesteld, de 
aanbesteding is 
begeleid nog niet 
gegund. 
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Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten en 

jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

Update/nieuwe 
sportnota 

Actualisatie van sportnota 
op basis van behoeftes van 
sportverenigingen en 
partners binnen 
mogelijkheden. 
Duidelijkheid taak/ 
verantwoordelijkheden en rol 
NV DOS. 

In 2007 is een 
geupdate/nieuwe 
sportnota vastgesteld 
door college en raad. 

Bepalen speerpunten/ 
aandachtsgebieden. 
Overleg met klankbordgroep. 
Opstellen en laten vaststellen 
nota. 

  Doelstelling is nog niet 
gerealiseerd. Bij de 
najaarsmarap is gemeld 
dat de sportnota door 
omstandigheden 
vertraging heeft 
opgelopen. De raad heeft 
een nieuwe planning 
toegestuurd gekregen. 

De speerpunten / 
aandachtsgebieden 
voor de nieuwe 
sportnota zijn 
afgestemd met de 
klankbordgroep. 

Breedte sport-
stimulering  

Sportstimuleringsactiviteiten 
aanbieden aan diverse 
doelgroepen. 

De activiteiten en 
doelstellingen van de 2e 
jaarschijf van de BOS-
projecten zijn eind 2007 
gerealiseerd.  

Voeren van regie op de 
uitvoering van het 2e jaar BOS-
impuls. 

 Sportbeleid 
(240) 

Aan verschillende 
doelgroepen zijn 
sportstimulerings-
activiteiten aangeboden. 

Er is regie gevoerd 
op het 2e jaar van 
de BOS impuls. 

Nieuw sportpark 
Schalkhaar  

Realiseren nieuw sportpark 
in Schalkhaar om adequate 
accommodatie te bieden 
aan sportvereniging 
Schalkhaar (voetbal en 
handbal) en de Honk- en 
Softbal-vereniging The 
Eagles. 

Realisatie 1e fase en 2e 
fase is voltooid.  

Voltooiing realisatie 2e fase en 
in gebruik nemen sportpark.  

 Buitensport
acco-
modaties 
(241) 

Doelstelling is 
gerealiseerd. 

Sportpark is in 
augustus 2007 
geopend. 

Opwaarderen 
sportparken 
Borgele en 
Zandweerd 

Renoveren en aanpassen/ 
herinrichten van sportparken 
Borgele en Zandweerd 
zodat deze weer aan de 
eisen van deze tijd voldoen. 

Kleedkamers van 
sportpark Borgele zijn 
eind 2006 gerenoveerd 
en voldoen aan de 
normen van NOC/NSF. 
Plan voor herinrichting 
(ontwerpfase) van 
sportpark Borgele is eind 
2006 gereed. In 2007 is 
de 1e fase van het plan 
uitgevoerd. Eind 2007 is 
de 1e fase van de 
Renovatie van 
kleedkamers sportpark 
Zandweerd gerealiseerd. 

Voorbereiden en uitvoeren van 
renovatie van kleedkamers op 
sportpark Zandweerd. 
Voorbereiden en uitvoeren 
herinrichting sportpark Borgele.  

 Buitensport
acco-
modaties 
(241) 

Doelstelling is nog niet 
gerealiseerd. 

Opwaarderen 
sportpark Borgele is 
nagenoeg gereed. 
In 2008 en 2009 
worden nog 2 
velden 
gerenoveerd. 
 
Planvorming 
sportpark 
Zandweerd is 
tijdelijk stopgezet 
vanwege 
onderzoek om 
sportpark opnieuw 
in te richten. 

GAE  Inzicht in de financiële 
situatie van GAE.  

In 2007 is er inzicht in de 
ontwikkeling van de 
financiële situatie bij GAE. 

Het beoordelen en toetsen van 
kwartaalrapportages en 
begroting en jaarrekening een 
en ander conform de afspraken 
die zijn gemaakt tussen 
gemeente en GAE en 
vastgelegd in een 
overeenkomst in 2005.  

 Buitensport
acco-
modaties 
(241) 

Doelstelling is nagenoeg 
gerealiseerd. 

De  kwartaal- 
rapportages zijn 
beoordeeld. 
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Bezuinigingen 
 
Onderwerp Doelstelling Resultaat en jaartal Activiteiten in 2007 Vastgesteld Relatie met product Realisering van de 

bezuiniging 
 
Niet van toepassing       
 
Structurele taken 
 
Nr. Product Omschrijving Doel/prestatie Realisatie van structurele taken 
 
240 Sportbeleid Ontwikkelen en (doen) uitvoeren 

van gemeentelijk sportbeleid. 
Het stichten, beheren, 
exploiteren en in stand houden 
van binnensportvoorzieningen. 
Het bevorderen en 
ondersteunen van het vrijwillig 
kader van sportverenigingen. 

Uitvoeren subsidieregeling Jeugdsport. 
In stand houden van binnensportaccommodaties (Sport- en 
Recreatiecentrum De Scheg; sporthallen: Keizerslanden, 
Zandweerd, Bathmen, Schalkhaar; zwembaden Borgeler-
bad, Looermar, Lettele). 
Uitvoeren subsidieregeling Opleiding sportkader. 
Subsidiëren Sportservice centrum. 

In 2007: 
is op basis van de jeugdsportregeling voor 9.100 leden een bijdrage 
verstrekt; 

zijn de sportaccommodaties beheert, onderhouden en 
geëxploiteerd volgens planning 
zijn 21 opleidingen op basis van de subsidieregeling opleiding 
sportkader gesubsidieerd (2006-2007); 
heeft het SSC verschillende verenigingen ondersteund en 
sportstimuleringsactiviteiten uitgevoerd. 

241 Buitensportacco-
mmodaties 

Het realiseren, beheren en  
onderhouden van 
buitensportaccommodaties in de 
gemeente Deventer. 
 

Het beheren, onderhouden en in stand houden van 12 
gemeentelijke sportparken; 
Uitvoering van de 1/3 regeling voor het realiseren en in 
stand houden van eigen wedstrijdaccommodaties van 
sportverenigingen. 

In 2007 zijn: 
Ongeveer 45 wedstrijdvelden, 15 trainingsvelden en 90 
kleedkamers in stand gehouden; 
4 aanvragen van verenigingen voor de 1/3 regeling gehonoreerd. 

     
 
 

Wat heeft het gekost? 
 
 
Prioriteiten en bezuinigingen 
 
Kosten alle bedragen x 
€1.000 

Vervat in programma 
totaal 

2007 Toelichting 

 
Bezuinigingen:    
Efficiencykorting Ja -115  
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(bedragen x € 1.000) 
 

 2007 2007 2007 2007 
Exploitatie 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 7.067 7.571 7.432 -139 
Baten 1.213 1.513 1.369 -144 
Saldo -5.854 -6.058 -6.063 -5 
 

 2007 2007 2007 2007 
Resultaatbestemming 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Stortingen in reserves 281 506 168 -338 
Puttingen uit reserves 472 733 129 -604 
Saldo 191 227 -38 -265 
 

 2007 2007 2007 2007 
Voorzieningen 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Uitgaven 100 160 160 0 
Inkomsten 202 252 252 0 
Saldo 102 92 92 0 
 

Analyse van de verschillen in de exploitatie tussen begroting na wijziging 2007 en rekening 2007: 
 
Bedragen € 1.000 Lasten Baten Saldo 
    
Verschil tussen begroting en rekening -139 -144 -5 
 
Af/Bij:    
1.(de)compensatie van de dienst met betrekking tot de dienst aanwezige 
budgetten 

0 0 0 

    
Subsaldo -139 -144 -5 
    
2.bedragen die moeten worden overgeheveld naar het volgend dienstjaar 56 0 -56 
    
Saldo -83 -144 -61 
 
Kolommen lasten/baten: lagere lasten/baten in rekening t.o.v. begroting = - 
Kolom saldo: -=nadelig saldo 
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Toelichting op het verschil in de exploitatie tussen begroting 2007 na wijziging en rekening 2007 na analyse: 

 
De specificatie dient men als volgt weer te geven: 
 
Omschrijving Bruto bedrag Storting in Reserves Putting uit Reserves Netto bedrag 
     
Over-/onderschrijding lasten     
1. 2 maal in de begroting opgenomen bedrag ten behoeve van meerjareninvestering 
accommodatiebeleid.  

- 50   -50 
 

2. Boete Sporthal Schalkhaar ( BTW –afdracht ).  27   27 
3. Kosten energie en Onroerend zaak belastingen 
Zijn door diverse omstandigheden meer gestegen dan in de raming is opgenomen . o.a. 
nabetalingen over 2006, kosten van compensatie aan de sport  verenigingen over 2006 
en 2007. 

42   42 
 

4. De kapitaallasten van het sportpark Schalkhaar en de renovatie van de sportvelden 
Borgele kennen een onderschrijding van 90.000 aangezien deze ultimo 2006 nog in 
ontwikkeling waren.   

-90 
 

  -90 
 

5. Diverse kleine verschillen. -12   -12 
6. Stortingen in reserves: 
Door voorschriften in het kader van de BBV kunnen  binnen een product geen stortingen 
en puttingen plaatsvinden binnen een bepaalde reserve. 
Begrotingstechnisch gebeurt dit wel . 
Op grond hiervan genereert dit een voordeel voor 
Reserve knelpunten in de sport             17.000 
Reserve investeringen buitensport      235.000 
Reserve bijdrage kap. lasten                 84.000 
Niet geraamde storting 1/3 regeling    -/- 8.000   

 -338 
 

 -338 
 
 

Totaal lasten overschrijding/onderschrijding -83 -338  -421 
 
Over-/onderschrijding baten     
1. Per abuis 2 maal in de begroting opgenomen bedrag ten behoeve van 
meerjareninvestering accommodatiebeleid. 

-50   -50 

2. De vergoedingen voor het gebruik van de Sporthal de Uutvlog, voor huur en energie 
van de gemeentelijke sportvelden bleven achter bij de verwachting. 
In 2008 zal onderzocht worden of deze problematiek structureel/ of incidenteel is. 

-38 
 

  -38 
 

3. De geraamde lasten voor de stormschade aan de sportvelden ad. 70.000 vallen bij 
nader inzien mee, veelal zijn lasten meegenomen in het reguliere onderhoud van deze 
sportvelden, idem voor de entourage sportvelden door G.I.B. 
De uitkering van de stormschade wordt hierdoor ook nadelig beïnvloed zodat de 
uiteindelijke uitkering  een bedrag van 20.000 wordt in plaats van de geraamde 
70.000 ( zie  najaarsrapportage ). 

-50   -50 
 

4. Diverse kleine verschillen. -6   -6 
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Omschrijving Bruto bedrag Storting in Reserves Putting uit Reserves Netto bedrag 
5. Puttingen uit reserves 
Door voorschriften in het kader van de BBV kunnen binnen een product geen stortingen 
en puttingen plaatsvinden binnen een bepaalde reserve. 
Begrotingstechnisch gebeurt dit wel. 
OP grond hiervan genereert dit\een nadeel voor: 
Reserve knelpunten in de sport               51.000 
Reserve investeringen buitensport        420.000 
Reserve bijdrage kap. lasten                 109.000 
Reserve 1/3 regeling sport                         3.000 
Het opstellen van een meerjareninvesteringsplan accommodatiebeleid wordt gedekt door 
een putting uit de reserve investeringen buitensport. 
Aangezien de werkelijke uitgaven in 2007 ruim 20.000 lager liggen, is de putting 
logischerwijze met hetzelfde bedrag aangepast                                   21.000. 

  -604 -604 
 

Totaal baten overschrijding/onderschrijding -144  -604 -748 
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Programma  : 15 Algemene dekkingsmiddelen 

 
 
Portefeuillehouder : G. Hiemstra 

Eenheid  : Dienst Middelen 

 
 

Korte omschrijving van het programma 
 
Het programma algemene dekkingsmiddelen omvat de producten die bijdragen aan dekking van de lasten, zoals die opgenomen zijn in de programma’s 1 tot 
en met 14 (producten 900 tot en met 906). Tevens zijn de budgetten in het programma opgenomen, die om technische of beleidsmatige redenen zijn “gestald” 
in afwachting van nadere voorstellen door de eenheden (product 908). Tenslotte bevat het programma nog het budget onvoorzien (product 907) en de 
budgetten, die door eenheden niet zijn toe te rekenen aan één product (producten 990 tot en met 997). 
 

Wat wilden wij bereiken? 
 
Wat wilden we bereiken? 
 
Hoofddoelstelling is een sluitende meerjarenbegroting 2007-2011 in het algemeen en een sluitende begroting 2007 in het bijzonder. 
 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 
Begroting 2007-2011 
Voorjaarsnota 2007 
 
Actuele beleidscontext 
 
 

Wat deden we daarvoor in 2007? 
 
Prioriteiten 
 
Onderwerp Doelstelling Meetbare resultaten 

en jaartal 
Activiteiten in 2007 Meerkosten Relatie met 

product 
Realisering van de 
doelstelling 

Realisering van de 
activiteiten 

 
Niet van toepassing        
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Bezuinigingen 
 
Onderwerp Doelstelling Resultaat en jaartal Activiteiten in 2007 Vastgesteld Relatie met product Realisering van de 

bezuiniging 
 
Niet van toepassing       
 
 

Wat heeft het gekost? 
 
 
Prioriteiten en bezuinigingen 
 
Kosten alle bedragen x 
€1.000 

Vervat in programma 
totaal 

2007 Toelichting 

 
Niet van toepassing    

 
 

(bedragen x € 1.000) 
 

 2007 2007 2007 2007 
Exploitatie 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 18.782 14.379 9.827 -4.552 
Baten 112.826 124.446 129.715 5.269 
Saldo 94.044 110.067 119.888 9.821 
 

 2007 2007 2007 2007 
Resultaatbestemming 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Stortingen in reserves 3.710 11.985 24.494 12.509 
Puttingen uit reserves 6.569 14.757 11.728 -3.029 
Saldo 2.859 2.772 -12.766 -15.538 
 

 2007 2007 2007 2007 
Voorzieningen 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Uitgaven 0 900 974 74 
Inkomsten 0 241 326 85 
Saldo 0 -659 -649 10 
 
 
 



 241

 
Analyse van de verschillen in de exploitatie tussen begroting na wijziging 2007 en rekening 2007: 

 
Bedragen € 1.000 Lasten Baten Saldo 
    
Verschil tussen begroting en rekening -4.552 5.269 9.821 
 
Af/Bij:    
1.(de)compensatie van de dienst met betrekking tot de dienst aanwezige 
budgetten 

557 377 -180 

    
Subsaldo -3.995 5.646 9.641 
    
2.bedragen die moeten worden overgeheveld naar het volgend dienstjaar 3.009 0 -3.009 
    
Saldo -986 5.646 6.632 
 
Kolommen lasten/baten: lagere lasten/baten in rekening t.o.v. begroting = - 
Kolom saldo: -=nadelig saldo 
 

Toelichting op het verschil in de exploitatie tussen begroting 2007 na wijziging en rekening 2007 na analyse: 
 
De specificatie dient men als volgt weer te geven: 
 
Omschrijving Bruto bedrag Storting in Reserves Putting uit Reserves Netto bedrag 
     
Over-/onderschrijding lasten     
1. Storting in de voorziening/fuwa (de dekking hiervan is de lastenstelpost accres). 60   60 
2. Kosten en kwijtscheldingen OZB- zie ook 3. baten. 56   56 
3. Lagere onvoorziene lasten. -30   -30 
4. Diverse restant-stelposten- zie ook bij baten- bij de Zomer-/Najaarsmarap was al 
uitgegaan van een voordeel van € 366.000. 

-1.474   -1.474 

5. Overheveling budget ondersteuning mantelzorg- de daar tegenover staande bate 
is begrepen in de hoger algemene uitkering. 

205   205 

6. Hogere lasten voormalig /bovenformatief personeel 59   59 
7. Lagere storting in de voorziening verplichtingen WAO (ook lagere baten) -99   -99 
8. Lasten inzake de 5% ten laste van de gemeente blijvende compensabele BTW 
(staat een putting uit de reserve BTW compensatiefonds tot het zelfde bedrag 
tegenover).-afwikkeling “oude” jaren. 

11   11 

9. Diverse kleine afwijkingen/afronding. -2   -2 
10. Verrekening geraamde stortingen in reserves met negatieve puttingen uit die 
reserves  in de rekening - zie ook 10. baten. 

 -60  -60 
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Omschrijving Bruto bedrag Storting in Reserves Putting uit Reserves Netto bedrag 
11. Hogere storting in de egalisatiereserve rente in verband met een hogere 
bijdrage van de kostenplaats kapitaallasten (hoger batig saldo renteresultaat). 

 3.242  3.242 

12. Grotere toevoeging aan de reserves van de gehele dienst  in verband met een 
hogere bespaarde rente van deze reserves (zie ook baten). 

 47  47 

13. Het op peil brengen van de “voorziening”voor dubieuze debiteuren. 175   175 
14. Calculatieverschillen eenheden. 53 -23  30 
Totaal lasten overschrijding/onderschrijding -986 3.206 0 2.220 
 
Over-/onderschrijding baten     
1. Hogere bijdrage van de kostenplaats kapitaallasten (hoger batig saldo 
renteresultaat)- zie ook 12. lasten. 

3.242   3.242 

2. Hogere bespaarde rente van reserves van de gehele dienst- zie ook 13 lasten. 47   47 
3. Onroerende zaakbelastingen (OZB) – zie ook 2. lasten. 113   113 
4. Precariobelastingen. 66   66 
5. Hogere algemene uitkering- zie ook 5. lasten. 766   766 
6. Hogere ontvangst van de eenheid Stadthuis in verband met BTW. 905  -905 0 
7. Diverse restant-stelposten/ontv. USZO mbt loonsom dienst – zie ook 4. lasten. -280   -280 
8. Lagere ontvangst  in verband met WAO-verplichtingen (zie ook 7. lasten). -99   -99 
9. diverse kleine afwijkingen. 21   21 
10. Verrekening geraamde stortingen in reserves met negatieve puttingen uit die 
reserves in de rekening- zie ook 10. lasten. 

  -60 -60 

11. Putting uit de reserve BTW compensatiefonds in verband met de ten laste van 
de gemeente blijvende compensabele BTW- zie ook 8. lasten. 

  621 621 

12. Aflossing achtergestelde lening Vitens NV. -124  124 0 
13. Extra interim-dividend Essent december 2007. 776   776 
14. Enkele hogere baten product 902. 41   41 
15. Calculatie verschillen eenheden. 176  -2.200 -2.024 
Totaal baten overschrijding/onderschrijding 5.650 0 -3.030 2.620 
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Programma  : 16 Resultaatbestemming 

 
 
Portefeuillehouder : G. Hiemstra 

Eenheid  : Bedrijfsvoering 

 
 

Korte omschrijving van het programma 
 
Het programma resultaatbestemming omvat alle stortingen in en puttingen uit de reserves, die ten laste respectievelijk ten gunste komen van de exploitaties. 
Voorts is in dit programma alle rente, die wordt toegevoegd aan de reserves  opgenomen. 
 

Wat wilden wij bereiken? 
 
Wat wilden we bereiken? 
 
Een zo zuiver mogelijk beeld geven van het resultaat waarna bestemming via reserves plaatsvindt ten laste of ten gunste van de programma’s 1 t/m 15. 
 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 
Begroting 2007-2011 
Voorjaarsnota 2007 
 
Resultaatbestemming 
Voor een specificatie van de puttingen en stortingen in de diverse reserves wordt verwezen naar Bijlage 5 van de Jaarrekening. 
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Wat heeft het gekost? 

(bedragen x € 1.000) 
 
 

 2007 2007 2007 2007 
Resultaatbestemming 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Toevoeging rente aan reserves 2.950 2.949 2.996 47 
Stortingen in reserves 6.351 29.067 27.615 -1.452 
     
Puttingen uit reserves 21.712 44.002 31.351 12.651 
Saldo 12.411 11.986 740 11.246 
 
 

Analyse van de verschillen tussen begroting na wijziging 2007 en rekening 2007: 
 
 
Bedragen € 1.000 Lasten Baten Saldo 
    
Verschil tussen begroting en rekening 1.405 12.651 11.246 
Af/Bij:    
1.(de)compensatie van de dienst met betrekking tot de dienst aanwezige 
budgetten 

0 0 0 

    
Subsaldo 1.405 12.651 11.246 
    
2.bedragen die moeten worden overgeheveld naar het volgende dienstjaar 1.022 6.158 5.136 
    
    
Saldo 2.427 18.809 16.382 
 
Kolommen lasten/baten: lagere lasten/baten in rekening t.o.v. begroting = - 
Kolom saldo: -=nadelig saldo 
 
 
Voor een specificatie van de puttingen en stortingen in de diverse reserves wordt verwezen naar Bijlage 5 van de jaarrekening. 
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Hoofdstuk 4  Paragrafen   
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4.1 Paragraaf Lokale heffingen 
 
4.1.1  Algemeen 
 
Begripsbepaling 
De lokale heffingen zijn onder te verdelen in twee categorieën:  
- de belastingen  
- rechten  
 
 
Belastingen zijn heffingen waar geen aanwijsbare tegenprestatie van de 
overheid tegenover staat. Onze lokale belastingen zijn daarmee bijdragen 
in de algemene kosten van de gemeente en hebben derhalve een 
budgettaire functie. Doel ervan is niet anders dan via de belastingen 
inkomsten te verwerven.  
 
Rechten zijn heffingen voor het gebruik van bepaalde werken of 
inrichtingen van de overheid. Tegenover de heffing aan de burger staat 
een tegenprestatie van de overheid. Rechten zijn in feite 
bestemmingsheffingen.  
 

 
Met betrekking tot de belastingen en rechten zijn de beleidsuitgangspunten 
verschillend.  
 
Beleidsuitgangspunt belastingen 
Bij de belastingen staat de budgettaire functie voorop. De tarieven van de 
onroerende- en roerende zaakbelastingen zijn in 2007 verhoogd met 1,5% 
en de tarieven voor de overige belastingen met 1,0%, met uitzondering 
van het rioolrecht (geen stijging), de hondenbelasting (geen stijging) en de 
afvalstoffenheffing (stijging 3,0%). 
 
Beleidsuitgangspunt rechten 
Door het karakter van de rechten als bestemmingsheffing is er een 
duidelijke relatie tussen de opbrengst van de rechten en de kosten van de 
door de gemeentelijke overheid te leveren tegenprestatie. 
Beleidsuitgangspunt is om die reden de kostendekkendheid van de 
betrokken tegenprestatie c.q. het overheidsproduct. De 
kostendekkendheid bepaalt in principe het in rekening te brengen tarief 

aan de inwoner. Het bepalen van de kostendekkendheid van 
overheidsproducten is geen eenvoudige kwestie omdat de wijze van 
kostentoerekening een rol speelt. Per programma of - op lager niveau - per 
product kan die kostentoerekening anders uitvallen. De tarieven van de 
verschillende rechten zijn in 2007 met 1,0% verhoogd. Voor bepaalde 
legesonderdelen geldt dat deze in 2007 met 3% zijn verhoogd. 
 
Kwijtscheldingsbeleid 
Het kwijtscheldingsbeleid is vastgelegd in de Leidraad invordering. De 
kwijtschelding betreft de belastingen betreffende OZB / RZB , de 
hondenbelasting, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. De gestelde 
criteria zijn afgeleid van de rijksregelgeving. In 2007 zijn circa 4.173 
kwijtscheldingsverzoeken gemeentelijke belastingen gehonoreerd. 
 

Belasting/heffing Kwijtschelding 
2006 in € 

Kwijtschelding 
2007 in € 

Verschil 
in € 

Verschil 
in %  

Belastingen 
OZB/RZB 

€         31.000 €          34.764 €       3.764 + 12,1 %

Hondenbelasting €           9.000         €          10.661 €       1.661 + 18,5 %
Afvalstoffenheffing €       734.000 €        914.673 €   180.673 + 24,6 %
Rioolrecht €       432.000 €        533.506 €   101.506 + 23,5 %
Totaal €    1.206.000 €     1.493.604   €   287.604 + 23,9 %
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Woonlasten 2007 
De tariefstijgingen 2007 leiden voor wat betreft de belangrijkste tarieven tot 
het volgende beeld (uitgegaan is van een woningwaarde van € 180.000).  
 
Woonlasten 2007 eigenaar en gebruiker   
 Tarief /bedrag 2007  

 
OZB / RZB eigenaar €  205,92
OZB/RZB gebruik €  nihil
Afvalstoffenheffing €   269,40
Rioolrecht huishoudens €   150,12

Belangrijkste woonlasten €  625,44
 
Woonlasten 2007 gebruiker 
 Tarief/bedrag 2007 

 
 
OZB/RZB gebruik €  nihil
Afvalstoffenheffing €   269,40
Rioolrecht huishoudens €   150,12
 
Belangrijkste woonlasten €  419,52
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4.1.2    Nadere toelichting belastingen 
 
Belastingen en overigen: 
 
Vergelijkend overzicht 2007 geraamde en werkelijke opbrengsten  
Belasting Tarief Geraamde opbrengst 

in €  
Werkelijke opbrengst 

in € 
Verschil  

in % 
Onroerendezaakbelastingen  De belangrijkste tarieven bedroegen per 

€ 2.500 (door het rijk bepaalde grondslag): 
Woningen: 
Gebruikers:  € nihil 
Eigenaren:  € 2,86 
Niet-woningen: 
Gebruikers:       € 4,34 
Eigenaren:        € 5,41 

€ 15.659.000 € 15.715.747 + 0,4% 

Roerendezaakbelastingen De belangrijkste tarieven bedroegen per 
€ 2.500 (door het rijk bepaalde grondslag): 
Gebruikers:  € nihil 
Eigenaren:  € 2,86 

€         9.000 €          1.110  - 87,7 % 

Hondenbelasting € 40,08  per hond  €     250.981 €      254.469  + 1,4 % 
Parkeerbelastingen Diverse tarieven € 3.429.500 €   3.577.542      + 4,3 % 
Precariobelastingen inclusief marktgelden Diverse tarieven €     366.430 €      427.496    + 16,7 % 
Baatbelastingen Niet van toepassing  €         5.960  €          7.858 Zie toelichting 
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Onroerende en roerende zaakbelastingen 
Voor het belastingjaar 2007 zijn de waarden en de tarieven voor de heffing 
van de OZB opnieuw vastgesteld. Vanaf 2007 vindt dit jaarlijks plaats.  
 
 
De belangrijkste OZB- en RZB-tarieven in 2007  bedragen per  €  2.500. 
(door het rijk bepaalde grondslag):  
 
                                                       Woningen                    Niet-woningen 
 
Gebruikerstarief  :                               €   nihil                              €    4,34 
Eigenarentarief   :                               €   2,86                              €    5,41 
 

 
Onroerende zaakbelastingen 
 

Belasting Geraamde 
opbrengst in € 

Werkelijke 
opbrengst  in € 

Verschil  
in €  

Verschil 
in %  

OZB-opbrengst 
 

€  15.659.600 €  15.715.546 
 

 €  55.946  +0,4 % 

 
 
Het verschil tussen raming en werkelijke opbrengst met betrekking tot het 
gehele product OZB bedraagt € 55.946. De werkelijkheid is hiermee in lijn 
met hetgeen werd verwacht.   
 
Roerende zaakbelastingen 
 

Belasting Geraamde 
opbrengst in € 

Werkelijke 
opbrengst  in € 

Verschil  
in €  

Verschil 
in %  

RZB-opbrengst 
 

€       9.000 €         1.110 
 

 €    - 7.890  - 87,7  % 

 
 
De opbrengst van de roerende zaak belastingen blijft achter. In het jaar 
2007 is nader onderzocht of bij alle objecten nog sprake was van een 

roerend object. Een deel van deze objecten zijn in de zin van de wet 
inmiddels onroerend. Daarnaast zal nog een kohier roerende zaak 
belastingen begin 2008 opgelegd gaan worden. 
 
Hondenbelasting 
 

Belasting Geraamde opbrengst 
in € 

Werkelijke 
opbrengst  in € 

Verschil  
in €  

Verschil in %  

Hondenbelasting
 

€    250.981 €     253.268  €    2.287  + 0,9  %

 
 
De tarieven zijn ten opzichte van 2006 gelijk gebleven. Door het regelmatig 
inzetten van de hondencontroleurs stijgt het aantal aanmeldingen en 
derhalve ook de opbrengst langzaam. 
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Baatbelasting 
 
De gemeente Deventer kent meerdere soorten baatbelasting. Deze vallen 
uiteen in twee categorieën; de baatbelastingen riolering buitengebied en 
wegen Diepenveen en baatbelasting binnenstad. 
 
Riolering buitengebied en wegen Diepenveen 
Deze van oudsher oude belastingsoorten lopen nog enkele jaren. Echter 
gezien de tijdsduur die aan de individuele contracten is verbonden zal de 
gerealiseerde opbrengst verminderen. De in 2007 gerealiseerde opbrengst 
bedraagt € 7.858. De begroting was € 5.960. Een positief resultaat van  € 
1.898. 
 
Baatbelasting binnenstad 
De gemeente heeft wettelijk de mogelijkheid een baatbelasting te heffen 
wanneer onroerende zaken door het aanbrengen van gemeentelijke 
voorzieningen zijn ‘gebaat’. De belasting wordt geheven van de eigenaar 
van het onroerend goed. 
In 2004 zijn contracten verstuurd, gevolgd door aanslagen baatbelasting 
voor de Binnenstad. De totale raming was € 2.614.000. Een aantal 
belastingplichtigen (133) heeft geopteerd voor een aanslag ineens, in 
andere gevallen (84) is gekozen voor een jaarlijkse aanslag. De opbrengst 
via overeenkomsten bedroeg € 195.000. Ontvangen via aanslagen is € 
245.000. Er is op grote schaal bezwaar tegen deze aanslagen 
aangetekend (194 bezwaren bij 217 aanslagbiljetten). In die gevallen waar 
bezwaar is aangetekend is uitstel van betaling verleend (€ 1.565.000).  
De ontwikkelingen rond de baatbelasting zijn ernstig vertraagd als gevolg 
van de situatie rond de baatbelasting in Breda. Landelijk wordt gewacht 
met de verdere uitvoering van de baatbelastingen totdat het Hof Arnhem 
de gewenste duidelijkheid heeft verschaft. De vertegenwoordigers van 
belastingplichtigen zijn hierover geïnformeerd en kunnen zich vinden in 
deze aanpak omdat de ontstane situatie voor hen evenzeer onzekerheden 
met zich meebrengt. 
In 2007 is om rechten in de toekomst te behouden een kohier opgelegd en 
tevens direct de invordering geblokkeerd. Ook hier zijn de 
belastingplichtigen over geïnformeerd.  
 
 
 
 

Parkeerbelasting  
 

Belasting Geraamde 
opbrengst in € 

Werkelijke 
opbrengst  in € 

Verschil 
in € 

Verschil in % 

Parkeerbelastingen
 

€    3.429.500 €      3.577.542 €      148.042 + 4,3  %

 
In het najaar is het Meerjarenperspectief Parkeren (MPP) vastgesteld. 
 
De geraamde opbrengsten zijn ruimschoots overschreden. Weliswaar is 
de toename ten opzichte van 2006 minder spectaculair, maar het ligt wel in 
de lijn van de ramingen uit het MPP. 
 
Bouwleges  
 

Belasting Geraamde opbrengst in 
€ 

Werkelijke opbrengst  in 
€ 

Verschil 
in € 

Verschil in 
%  

Bouwleges 
 

€    2.061.000 €    2.097.000 €   36.000  + 1,7 %

 
De batenraming uit bouwleges, primair begroot op € 2.511.000 is naar 
aanleiding van tegenvallende inkomsten bij de najaarsmarap met 
€ 460.000 neerwaarts bijgesteld. Deze bijstelling is het gevolg geweest 
van het feit dat er minder lichte en reguliere bouwvergunningen zijn 
afgegeven dan oorspronkelijk begroot (begroot: 1.200, gerealiseerd: 
1.027) 
 
Uiteindelijk zijn de werkelijke inkomsten in de laatste maanden van het jaar 
meegevallen zodat er een relatief kleine overschrijding te melden is. 
 
De legesopbrengst in 2007 is circa € 250.000 lager uitgevallen dan in 2006 
(hoewel daarvan een deel verklaarbaar is door niet gerealiseerde 
opbrengsten die ten gunste van 2006 alsnog waren geraamd). De 
legesopbrengst is in zeer hoge mate afhankelijk van een gering aantal 
grote bouwaanvragen en kan daardoor sterk fluctueren.  
 
De kosten zijn in 2007 hoger uitgevallen omdat de gemeente Deventer bij 
het toetsen van bouwvergunningen is aangesloten bij de landelijke CKB-
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normering (Collectieve Kwaliteitsnormering Bouwvergunning). Er is 
daarom een intern onderzoek gestart naar de verwachte meerjarige 
ontwikkelingen van lasten en baten en de samenhang met de 
legestarieven. De uitkomst van dit onderzoek is nog niet voorhanden. 
 
Overige leges 
 

Belasting Geraamde opbrengst in 
€ 

Werkelijke opbrengst  in 
€ 

Verschil 
in € 

Verschil in 
%  

Leges 
 

€    1.947.000 €    1.949.000 €   2.000  + 0,1 %

 
Overige leges bestaan voor het overgrote deel uit leges voor 
reisdocumenten, rijbewijzen, burgerlijke stand, uitreksels uit de GBA en 
leges voor naturalisaties. De opbrengsten zijn in 2007 conform raming.  
 
Precariobelastingen  
 
Precariobelastingen worden geheven voor het hebben van voorwerpen 
onder of boven voor openbaar gebruik bestemde gemeentegrond. De 
marktgelden vormen het belangrijkste onderdeel van het geheel aan 
precariobelastingen.  
Bij de opbrengst aan marktgelden moet niet alleen aan de wekelijkse 
warenmarkten worden gedacht, zoals die dinsdag tot en met zaterdag op 
diverse plaatsen in de stad worden gehouden, maar ook aan evenementen 
als de Goede Vrijdagmarkt, de Boekenmarkt, Deventer op Stelten en het 
Dickensfestival.  
 
 

Belasting Geraamde 
opbrengst in € 

Werkelijke 
opbrengst  in 

€ 

Verschil  
in €  

Verschil 
in %  

Precariobelastingen 
incl. marktgelden 

€   366.430  €   427.495  
 

 €     61.065  + 16,7 % 

w.v. marktgelden €    261.400 €    256.757  €       - 4.643    - 1,8 % 

 

De inkomsten bij marktgelden lopen iets terug doordat de bezetting op de 
markt onder druk staat. Vooralsnog lijkt er nog geen structurele component 
te zijn. 
 
4.1.3 Nadere toelichting rechten 
 
Afvalstoffenheffing 
 

Recht Geraamde 
opbrengst in € 

Werkelijke 
opbrengst  in € 

Verschil 
in € 

Verschil 
in %  

Afvalstoffenheffing €    11.582.000 €    11.702.000 €    120.000 + 1% 

 
In november 2003 heeft de gemeenteraad het afvalplan 2003-2008 
vastgesteld, waarin de hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd. Via 
stapsgewijze verhogingen wordt er naar toe gewerkt om in 2008 een 
kostendekkende exploitatie te laten zien.   
  
Als gevolg van forse meevallers (lagere kosten en hogere opbrengst) is de 
exploitatie van het product afval het afgelopen jaar zeer goed uitgekomen. 
In totaal is € 1,5 miljoen gestort in de voorziening egalisatie tarieven 
verwerking huishoudelijk afval, terwijl begroot was € 841.000. 
  
Rioolrecht 
 

Recht Geraamde opbrengst in 
€ 

Werkelijke opbrengst  
in € 

Verschil  
in €  

Verschil in 
%  

Rioolrecht €  6.595.000 €   6.612.875 €    17.875 + 0,3%

 
Het uitvoeren van de rioolvervangingen gebeurde waar mogelijk in 
combinatie met het verbeteren van de woonomgeving (opgenomen in het 
MJOP 2007). 
De volgende projecten zijn verwezenlijkt in 2007: 
Het vervangen van grote delen van de riolering in de wijk Zandweerd en 
rioolvervanging in de Diepenveenseweg en de Tesschenmacherstraat.  
De aansluiting van de woningen in het buitengebied is in het voorjaar 
opgeleverd. 
De hoogte van de rioolrechten is mede gebaseerd op het gemeentelijke 
rioleringsplan 2005-2010. In 2007 is een putting uit de voorziening 
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egalisatie tarieven riolen/gemalen gedaan van € 82.000 om de exploitatie 
sluitend te krijgen. Er was uitgegaan van een gesaldeerde storting van 
 € 210.000 uit deze voorziening. De begrote opbrengst voor rioolrechten 
“niet woningen” wordt bepaald op basis van het volume en wordt 
naderhand vastgesteld.  
 
 
Haven- en opslaggelden  
 

Recht Geraamde 
opbrengst in € 

Werkelijke 
opbrengst  in € 

Verschil  
in €  

Verschil in % 

Haven- en 
opslaggelden 

€  192.000 €    142.292 €  - 49.709 - 25,9%

 
De werkelijke opbrengst in 2007 is lager dan geraamd doordat het 
resultaat van 2007 een correctie bevat ten aanzien van het resultaat van 
een voorgaand jaar.   
 
Tarieven begraafplaatsen  
 

Recht Geraamde opbrengst in 
€ 

Werkelijke opbrengst 
in € 

Verschil  
in €  

Verschil in 
%  

Begraafrechten €  123.000 €   100.853  €  - 22.147 -18,0%

 
Er is geen sprake van volledige kostendekkendheid van deze exploitatie. 
De gewenste privatisering van de begraafplaatsen vindt geen doorgang. 
De onderhandelingen met de enige kandidaat hebben niet het gewenste 
effect gesorteerd.  
In 2006 werd overigens de raming wel gehaald. Op de voorhand lijkt deze 
onderschrijding incidenteel van aard. 
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4.2 Paragraaf Weerstandsvermogen  
 
4.2.1 Inleiding 
 
Weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële 
tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat de normale bedrijfsvoering 
daardoor wordt aangetast. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie 
tussen de beschikbare weerstandscapaciteit (de middelen waarover de 
gemeente kan beschikken om niet begrote kosten die onverwachts en 
substantieel zijn te dekken) en de benodigde weerstandscapaciteit (de 
risico’s waarvoor geen voorzieningen of verzekeringen zijn afgesloten). In 
de beleidsnota weerstandsvermogen en risicomanagement zijn deze 
zaken nader belicht.  
 
 
4.2.2 Beschikbare weerstandscapaciteit 
 
De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover 
de gemeente beschikt om niet begrote kosten die onverwachts en 
substantieel zijn te dekken. 
Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in incidentele en structurele 
weerstandscapaciteit. Met het eerste wordt bedoeld het vermogen om 
calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen 
zonder dat dit een substantiële invloed heeft op de hoogte van het 
voorzieningenniveau van de programma's. Met de structurele 
weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent kunnen 
worden ingezet om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, 
zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van programma's. 
 
Onderdelen van de beschikbare weerstandscapaciteit zijn: 

• Reserves; 
o algemene reserve* 
o bestemmingsreserve* 

• Onbenutte (flexibele) begrotingsruimte; 
o post onvoorzien* 
o stelpost autonome ontwikkelingen 
o stelpost actuele ontwikkelingen 

• Onbenutte investeringsruimte; 
• Onbenutte belastingcapaciteit; 

• Stille reserves*. 
*) Deze onderdelen betreffen de incidentele weerstandscapaciteit. 
 
Toelichting beschikbare weerstandscapaciteit per onderdeel: 
 
Reserves 
 
Algemene reserve 
Op basis van een analyse van de reserves worden in de jaarrekening twee 
categorieën algemene reserves onderscheiden; 

• Algemene reserve: deze reserves is vrij besteedbaar en kan 
volledig tot de beschikbare weerstandscapaciteit worden 
gerekend; 

• Algemene reserve met bestemd weerstandsmotief: deze reserves 
wordt expliciet aangehouden voor het opvangen van negatieve 
financiële gevolgen van risico's die optreden binnen een specifieke 
activiteit (product). Net als de vorige categorie betreft dit 
beschikbare weerstandscapaciteit maar dan wel voor een 
specifieke groep risico's (bijvoorbeeld grondexploitatie risico's). 

 
Bestemmingreserve 
Aan de bestemmingsreserve is door de raad een specifieke bestemming 
gegeven. Bij het opstellen van de begroting 2008 is een analyse gemaakt 
van de reserves. Op basis van artikel 43 – BBV en aanvullende criteria 
voor het ‘beklemmend’ zijn van de bestemming van een reserve, is een 
nieuwe indeling gemaakt.  
Onder beklemmend moet worden verstaan dat de reserve onlosmakelijk 
met het doel verbonden is waarvoor het is gevormd en dat het 
administratief technisch niet mogelijk is, deze te wijzigen zonder 
substantiële gevolgen voor het gevoerde financiële beleid. 
 
Hierbij worden 3 categorieën bestemmingsreserves onderscheiden; 

• bestemmingsreserve (prestatiegebonden); 
• bestemmingsreserve (prestatie gebonden met rentebeslag); 
• financieel technische bestemmingsreserve (beklemmende 

prestatie). 
 
Op basis van de aangepaste categorisering kunnen de volgende reserves 
tot de beschikbare weerstandscapaciteit worden gerekend; 
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Reserves 
(bedragen x € 1.000) 

Totaalbedrag 
Jaarrekening 2007 

1. Algemene reserve 1.453 
2. Algemene reserve met bestemd weerstandsmotief 13.525  

Totaal € 14.978 
 
Voor een totaal overzicht van de reserves wordt verwezen naar bijlage 6 
van de jaarrekening 2007. 
 
Onbenutte (flexibele) begrotingsruimte 
 
Post onvoorzien 
In de (meerjaren) begroting 2007-2010 is jaarlijks een bedrag opgenomen 
voor onvoorziene eenmalige zaken. In 2007 bedraagt dit bedrag € 
227.720. Dit is een bedrag dat is gebaseerd op € 2,35 per inwoner bij een 
totaal van 96.902 inwoners. In de rekening is hiervan € 198.490 
aangewend. Verwezen wordt naar bijlage 1 in het boekwerk jaarrekening 
2007. 
 
Stelpost autonome ontwikkelingen 
In de meerjarenbegroting is voor elk jaar opnieuw een structurele buffer 
opgenomen. Dit is een dekking voor het opvangen van autonome 
knelpunten en ontwikkelingen in de gemeentelijke financiële huishouding. 
In 2007 is dit een structureel bedrag van € 300.000. In de rekening 2007 is 
conform de vastgestelde begrotingswijzigingen het gehele bedrag 
aangewend. 
 
Onbenutte investeringscapaciteit 
 
In 2006 is binnen de gemeente Deventer een gemeentelijk 
investeringsplanningsinstrument vastgesteld.  
Uitgaande van de meerjarenbegroting 2007-2010 (paragraaf onderhoud 
kapitaalgoederen en bijlage 5) en hoofdstuk 3 meerjarige 
investeringsplanning zullen de, specifiek voor investeringen vrijgemaakte 
middelen, worden ingezet in de benoemde investeringsprojecten. Niet alle 
geprioriteerde projecten kunnen worden uitgevoerd en er zijn geen 
middelen voor nieuwe initiatieven.  
De investeringsruimte is volledig nodig om de lopende investeringen te 
dekken en de huidige voorraad kapitaalgoederen in stand te houden. 
Geconcludeerd kan worden dat er geen vrije investeringsruimte 
beschikbaar is zonder dat het huidige beleid wordt aangetast. De geplande 

bedragen kunnen in geval van nood opnieuw worden geprioriteerd of in de 
tijd naar achter geschoven. 
 
Onbenutte belastingcapaciteit 
 
Voor de onbenutte belastingcapaciteit kan gekeken worden naar de OZB, 
de afvalstoffenheffing, rioolrechten en de leges voor zover deze niet reeds 
‘maximaal’ of kostendekkend zijn.  
De huidige limitering van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) 
vervalt per 1 januari 2008 (dat is voor de gemeentelijke belastingen de 
belangrijkste uitkomst van het bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten 
van 4 juni 2007). Het vervallen van de limitering OZB mag niet leiden tot 
een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk.  
In het collegeprogramma is bepaald dat t/m 2008 een tariefsverhoging van 
de onroerende-zaakbelastingen met 1,5% wordt toegepast (exclusief 
areaalontwikkeling) en voor de jaren 2009-2011 een verhoging van 3,0%.  
Zie voor de hoogte van de gemeentelijke tarieven de paragraaf lokale 
heffingen. 
 
Kostendekkendheid leges en tarieven 
Wat betreft het rioolrecht zijn de tarieven kostendekkend met inbegrip van 
putting uit en storting in de desbetreffende egalisatievoorziening. Voor de 
afvalstoffenheffing is het tarief ook kostendekkend met inbegrip van een 
putting/storting m.b.t. de voorziening afvalstoffenheffing.  
 
Voor de leges geldt in principe ook de regel van kostendekkendheid. De 
meeste leges zijn nog niet kostendekkend. Mede gelet op landelijke 
vergelijkingscijfers en vragen die ons daarover bereiken zijn wij 
voornemens, juist nu de organisatie is gewijzigd waardoor doorberekening 
van (overhead)kosten ten opzichte van de oude situatie aan wijziging 
onderhevig kan zijn, de kostendekkendheid van de leges en tarieven 
opnieuw te onderzoeken. Wij zullen de raad in 2008 over de resultaten 
informeren en daar waar nodig voorstellen doen. 
 
Stille reserves 
 
Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die tegen een lagere 
waarde op de balans worden gewaardeerd dan de opbrengstwaarde 
(economische waarde) en direct (binnen 1 jaar) verkoopbaar zijn, zonder 
dat het bedrijfsproces hierdoor negatief wordt beïnvloed. Hierbij wordt m.n. 
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gedacht aan de waarde van het onroerend goed (gebouwen en gronden) 
in het bezit van de gemeente. Zie ook de Vastgoedrapportage 2007 en de 
paragraaf Grondbeleid. 
 
Samenvatting beschikbare weerstandscapaciteit 
 
Uit de hierboven vermelde elementen kan de omvang van de beschikbare 
weerstandscapaciteit per ultimo 2007 als volgt worden bepaald; 
 

Waarde (bedragen x € 
1.000) 

Element Onderdeel 

Incidenteel Structureel 
Algemene reserve 265  Algemene reserve 
Saldi reserve 1.188  
Algemene reserve 
grondexploitatie 

5.915  

Algemene reserve OZ 974  
Reserve uitkeringen (WWB-I 
deel) 

2.822  

Algemene reserve met 
bestemd weerstandsmotief 

Egalisatiereserve rente 3.814  
Onbenutte 
begrotingsruimte 

Post onvoorzien 227  

 Stelpost struc. autonome 
ontwikkelingen 

 310 t/m 
1.270 

 Stelpost actuele ontwikkelingen   m.i.v 2009 
250 

Onbenutte 
investeringscapaciteit 

 - p.m. 

Onbenutte 
belastingcapaciteit 

 - p.m. 

Stille reserves Nader te bepalen pm  

 Weerstandscapaciteit 2008 € 15.205 € 560 t/m 
1.520 

(bron: jaarrekening 2007) 
 
4.2.3 Benodigde weerstandscapaciteit 
 
Inleiding 
In 2007 is de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen door 
de raad vastgesteld.  
Bij de begroting 2008-2011 is de weerstandsparagraaf als ‘eerste proeve’ 
opgesteld conform de beleidsnota. Uit een vervolg onderzoek op de 
beleidsnota naar de risico’s binnen gemeente Deventer zal bij de 
voorjaarsnota 2008 een zogenaamde nulmeting worden gepresenteerd 
(gebaseerd op de reeds bekend zijnde risico’s, de risico’s die bij de 

jaarrekening zijn aangeleverd en de risico’s die voortkomen uit een nog te 
houden quick scan). Bij dit onderzoek zal een zo realistisch mogelijk beeld 
van de benodigde weerstandscapaciteit tegenover de beschikbare 
weerstandscapaciteit worden geschetst. De uitslag van die vergelijking zal 
een indicatie vormen voor de aan te houden omvang van het 
weerstandsvermogen voor 2008 en verder. In deze paragraaf wordt op 
basis van de financiële risico’s die in de begroting 2008 zijn gerapporteerd, 
aangevuld met nieuwe financiële risico’s (najaarsrapportage en 
jaarrekening 2007) een eerste aanzet gegeven voor het bepalen van de 
gewenste omvang van het weerstandsvermogen.  
 
Benodigde weerstandscapaciteit 
De benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van de risico’s die de 
gemeente loopt. Zoals hierboven aangegeven is de inventarisatie in de 
begroting 2008 doorgetrokken naar deze paragraaf van de jaarrekening 
2007. De inventarisatie is uitgevoerd volgens de nieuwe methode en heeft 
geleid tot een lijst van risico’s waarvoor een kwantificering heeft 
plaatsgevonden en een lijst met risico’s waarvoor geen kwantificering heeft 
plaatsgevonden, omdat betreffende risico’s niet of niet goed meetbaar zijn. 
Hieronder zal in een, voor iedere groep, aparte paragraaf worden 
aangegeven hoe de betreffende risico’s worden meegenomen bij de 
bepaling van het benodigde weerstandsvermogen. Vervolgens zal in de 
betreffende paragraaf per risico een korte toelichting worden vermeld. 
 
Zoals afgesproken in de beleidsnota risicomanagement en 
weerstandsvermogen informeren wij u in deze paragraaf over de risico's 
met een score ≥ 8. Hieronder wordt voor het bepalen van betreffende 
score ter informatie de vastgestelde risicokaart weergegeven.  
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De risicokaart geeft een indicatie van de potentiële impact van het risico. 
Hierbij geldt bij het intekenen van een risicoscore dat hoe hoger de 
risicoscore; 

• Hoe donkerder de kleur 
• Hoe groter de financiële impact 
• Hoe hoger de kans op optreden 
• Hoe hoger de prioriteit voor aanpak van het risico is 
•  
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  Kans (waarschijnlijkheid)  

Risicokaart/risicoscore 
 
I) Gekwantificeerde risico’s 
 
De risico’s waarbij kwantificering heeft plaatsgevonden worden hieronder 
conform de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen 
weergegeven.  
 
Herstel constructiefouten gevels schoolgebouw het Vlier 

Risico: De kans dat de gemeente de kosten voor het herstellen van 
constructiefouten aan de gevels van schoolgebouw het Vlier moet 
vergoeden. 
Programma: 11   Product: 212 
Maximaal risico: € 1.000.000 
Bruto verwachte omvang: € 1.000.000 
Verwachting (kans) van optreden: 50% 
Reeds gedekt: middels beheersmaatregel (zie onder dekking bij optreden) 
Netto verwachte omvang: € 0,00 
Risicoscore: 12 
Gevolgen: Incidenteel 
Genomen beheersmaatregelen: Inschakelen van gespecialiseerde 
bureaus om te onderzoeken of schade door een verzekering wordt gedekt 
dan wel of de aannemer na 33 jaar nog aansprakelijk gesteld kan worden. 
Toelichting: Op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting 
onderwijs moet de gemeente deze herstelkosten vergoeden. In het 
slechtste scenario (geen dekking door verzekering en geen 
verhaalsmogelijkheden) worden de kosten ruwweg geschat op € 1 miljoen. 
Met deze onvoorziene uitgave is bij de doorrekening van het Concept-
masterplan onderwijshuisvesting geen rekening gehouden. De begroting 
2008 voor product 212 biedt geen mogelijkheden om een tegenvaller van 
deze omvang op te vangen. 
Dekking bij optreden: Indien het risico optreedt, zal dekking worden 
verkregen vanuit de bestemmingsreserve decentrale huisvesting 
onderwijs. In de omvang van deze reserve is hiermee geen rekening 
gehouden, wat inhoudt, dat de reserve met hetzelfde bedrag op termijn 
moet worden aangevuld. 
 
Restauratie Lebuïnus 
Risico: Het niet verkrijgen van een restauratiesubsidie ad. € 2,1 miljoen 
van het rijk voor de Lebuïnustoren. 
Programma: 13   Product: 5 
Maximaal risico: € 2.100.000 
Bruto verwachte omvang: € 2.100.000 
Verwachting (kans) van optreden: 40% 
Reeds gedekt: middels beheersmaatregel (zie onder dekking bij optreden) 
Netto verwachte omvang: € 0,00 
Risicoscore: 12 
Gevolgen: Incidenteel 
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Genomen beheersmaatregelen: De eerste aanvraag is niet gehonoreerd. 
De aanvraag is aangepast en is voor 1 november 2007 opnieuw 
ingediend. Resultaat hiervan is nog niet bekend. 
Toelichting: De restauratiekosten zijn gecalculeerd op € 4 miljoen. Op 
basis van subsidievoorwaarden 2006 zou maximaal € 2,1 miljoen 
rijkssubsidie verkregen kunnen worden. De resterende € 1,9 miljoen is 
door het college als garantstelling gegeven en voorzien in de 
gemeentebrede investeringsplanning. 
Dekking bij optreden: Indien het risico optreedt zal dekking worden 
verkregen vanuit de bestemmingsreserve gemeentebrede investeringen. 
In de omvang van deze reserve is alleen rekening gehouden met een 
bijdrage van de gemeente ad € 1,9 miljoen. Als extra € 2,1 miljoen moet 
worden onttrokken aan de reserve kan dit inhouden dat de restauratie 
wordt uitgesteld of dat dekking binnen de RGI wordt gevonden door 
middelen opnieuw te prioriteren. Hiermee wordt dan afgeweken van het 
huidig uitgezette investeringsbeleid. 
 
Naheffing fiscus inzake BTW 
Risico: De kans dat de fiscus een naheffing over de jaren 2001 en 2002 
uitvoert van respectievelijke € 0,3 miljoen en € 2,9 miljoen. 
Programma: 8   Product: 11 
Maximaal risico: € 3.200.000 
Bruto verwachte omvang: € 2.000.000 
Verwachting (kans) van optreden: 90% 
Reeds gedekt: middels beheersmaatregel (zie onder dekking bij optreden) 
Netto verwachte omvang: € 0,00 
Risicoscore: 20 
Gevolgen: Incidenteel 
Genomen beheersmaatregelen: Hierover is gerapporteerd in de 
begroting 2008 en in de najaarsrapportage 2007. De bezwaarprocedure is 
nog niet afgerond.  
Toelichting: Maatregelen zijn genomen om in de toekomst op een andere 
manier om te gaan met BTW-issues en afspraken zijn gemaakt met de 
belastingdienst om tot een constructievere samenwerking te komen. 
Dekking bij optreden: In eerste instantie is een bedrag van € 900.000 
gereserveerd in een voorziening (€ 400.000 uit de algemene reserve 
grondexploitatie (ARG) en € 500.000 uit de voorzien afgesloten 
complexen). In de najaarsrapportage is aangegeven dat € 1.100.000 extra 
zal worden gereserveerd uit de lopende grondexploitaties en/of uit de 
algemene reserve grondexploitaties. 

 
Baatbelasting binnenstad 
Risico: Het niet kunnen uitvoeren van de baatbelasting voor de 
binnenstad met als gevolg stornering van opgelegde beschikkingen. 
Programma: 8   Product: 6 
Maximaal risico: € 2.700.000 
Bruto verwachte omvang: € 2.700.000 
Verwachting (kans) van optreden: 75% 
Reeds gedekt: middels beheersmaatregel (zie onder dekking bij optreden) 
Netto verwachte omvang: € 0,00 
Risicoscore: 20 
Gevolgen: Incidenteel 
Genomen beheersmaatregelen: Voor de baatbelasting binnenstad zijn 
geen structurele opbrengsten geraamd waardoor het risico geen 
structurele gevolgen kent. Voor de definitieve afwikkeling wordt de 
uitkomst van jurisprudentie (gemeente Breda) afgewacht. Anticiperend op 
een negatieve uitslag voor de gemeente Deventer vanuit de jurisprudentie 
is een reservering getroffen ad. € 2.700.000. In 2007 is om de rechten in 
de toekomst te behouden een kohier opgelegd en tevens direct de 
invordering geblokkeerd. 
Toelichting: Voor de baatbelasting binnenstad zijn in 2004 contracten 
verstuurd gevolgd door aanslagen baatbelasting. Er is op grote schaal 
bezwaar tegen deze aanslagen aangetekend (194 bezwaren bij 217 
aanslagbiljetten). In die gevallen waar bezwaar is aangetekend is uitstel 
van betaling verleend. In afwachting van de verwijzingsprocedures van 
Breda wordt een uitspraak op de bezwaren aangehouden. 
Op 6 juli 2005 heeft het gerechtshof in Den Haag uitspraak gedaan in de 
baatbelasting van de gemeente Breda. De uitslag was negatief voor die 
gemeente. Breda is in cassatie gegaan.  
Inmiddels heeft de Hoge Raad op 4 mei 2007 arrest gewezen. Het hoger 
beroep van de gemeente Breda is gegrond verklaard en de zaak is 
terugverwezen naar het Gerechthof Arnhem voor verdere inhoudelijke 
behandeling. Op de gevolgen van het arrest wordt nog gestudeerd. Een 
duidelijke conclusie met betrekking tot de baatbelasting kan op basis van 
genoemd arrest nog niet worden getrokken. Het is nu wachten op meer 
duidelijkheid. Het risico met betrekking tot de realisering van de opbrengst 
van de baatbelasting blijft onveranderd hoog. Het resultaat van de 
bezwaarschriften en de eventueel te voeren beroepsprocedures is mede 
afhankelijk van hetgeen beslist wordt in de verwijzingsprocedures inzake 
de baatbelastingen van Breda, aangezien de feitenconstellatie grote 
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overeenkomsten vertoont met die in Deventer. De vertegenwoordigers van 
belastingplichtigen zijn hierover geïnformeerd en kunnen zich vinden in de 
aanpak, omdat de ontstane situatie ook voor hen onzekerheden met zich 
meebrengt.  
Dekking bij optreden: Indien het risico optreedt zal, zoals hierboven 
aangegeven, dekking worden verkregen uit de reserve risico’s waarin voor 
de baatbelasting € 2.700.000 is gereserveerd. Dit zal geen gevolgen 
hebben voor de vastgestelde bedrijfsvoering.  
II) Benadering risicokwantificatie 
 
Voor ondervermelde risico's heeft geen kwantificatie plaatsgevonden maar 
is wel getracht een reële aanname te doen.  
 
Grondexploitatie 
Risico: De kans op financiële tegenvallers in de uitgaven en vertragingen 
(rentenadelen) in de opbrengsten met betrekking tot de lopende 
grondexploitaties. 
Toelichting: De mate van uitkeerbaarheid van resultaten van in exploitatie 
zijnde projecten vindt plaats volgens het realisatieprincipe en het 
voorzichtigheidsprincipe. Het eerste houdt in dat het resultaat op 
transacties wordt genomen indien de overeenkomst met de tegenpartij 
onherroepelijk is. Het voorzichtigheidsprincipe omvat het reserveren van 
kosten voor latente risico’s tot het moment dat het risico zich niet meer 
voordoet. Op basis van 10% van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen 
voor de komende 5 jaren wordt een reservering van middelen 
aangehouden in de algemene reserve grondexploitatie voor het opvangen 
van optredende risico’s. Voor 2008 is deze vastgesteld op  
€ 5.600.000 (zie eveneens de Vastgoedrapportage 2007). Nadere 
uiteenzetting van de risico’s en het vaststellen van de omvang van de 
algemene reserve grondexploitatie is opgenomen in respectievelijk de 
projectenrapportage 2007 en de vastgoedrapportage 2007. Bij de 
voorjaarsnota 2008 zal de kwantificering van deze risico’s nader worden 
uitgewerkt. 
Dekking bij optreden: Indien het risico optreedt zal, zoals hierboven 
aangegeven, dekking worden verkregen uit de bestemmingsreserve 
algemene reserve grondexploitatie. 
  
Beheer en exploitatie overig onroerend goed 
Risico: Dat door vertraging in het tot ontwikkeling brengen van, door de 
gemeente strategisch aangekochte grondposities, extra rentekosten 

worden gemaakt en/of dat de aangekochte grondposities in het geheel niet 
in ontwikkeling kunnen worden genomen en tegen een veel lagere waarde 
dan de boekwaarde (aanschafwaarde) moet worden afgeschreven.  
Toelichting: Op grond van de Nota gronden voor Vastgoed verricht de 
gemeente strategische verwervingen in gebieden waarvoor door de raad 
nog geen planologisch kader is vastgesteld doch waar de gemeente 
grondposities wil verwerven teneinde de regiefunctie bij toekomstige 
planontwikkeling te waarborgen. Deze vorm van handelen heeft ook 
kansen in zich. De omvang van de risico's die gemeente Deventer loopt bij 
deze activiteit is gemiddeld te noemen. De omvang ervan moet worden 
bezien in relatie tot enerzijds de voortgang in ontwikkelingslocaties en 
anderzijds de veranderende regierol van de gemeenten en partijen die ook 
een rol op het gebied van de vastgoedontwikkeling spelen. Op dit moment 
wordt voor het afdekken van de risico's een algemene reserve Onroerende 
Zaken aangehouden van € 1,1 miljoen. 
Dekking bij optreden: Indien het risico optreedt, zal dekking worden 
verkregen uit bovenvermelde algemene reserve onroerende zaken. Dit zal 
geen gevolgen hebben voor de vastgestelde bedrijfsvoering (vastgesteld 
beleid).  
 
Uitvoering Wet Werk en Bijstand 
Risico: Op een afwijkend verloop van de hoogte van het gemeentelijke 
cliëntenbestand ten opzichte van de landelijke ontwikkelingen en van in 
het bestuursakkoord bepaalde afname van het cliëntenbestand. 
Toelichting: Bij de uitvoering van deze wet wordt rekening gehouden dat 
op basis van afwijkingen met het landelijke gemiddelde voor gemeente 
Deventer in eerste instantie een bepaald soort 'eigen risico' van toepassing 
is. Ook zijn in het bestuursakkoord nadere afspraken (voor 4 jaar een 
korting van 5%) gemaakt.    
Dekking bij optreden: Indien het risico optreedt, zal dekking worden 
verkregen uit de bestemmingsreserve algemene reserve WWB 
inkomensdeel (in 2008 reserves Uitkeringen).  
Uitgangspunt was dat de reserve minimaal 10% van de geraamde 
uitkeringen bedroeg. Op basis van het bestuursakkoord zullen de risico’s 
opnieuw worden bepaald. Dit zal in de Voorjaarsnota 2008 nader worden 
bepaald. 
 
III) Niet gekwantificeerde financiële risico’s 
 
Geldleningen en garantieverleningen 
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Risico: Dat door derden een beroep op uitvoering van de garantstelling 
door de gemeente Deventer wordt gedaan, dan wel een geldlening niet zal 
worden terugbetaald. 
Toelichting: De gemeente heeft aan particulieren en aan instellingen 
geldleningen en garanties voor geldleningen verstrekt. In totaal heeft de 
gemeente voor € 28 miljoen aan geldleningen verstrekt en zich tegenover 
derden voor € 51 miljoen garant gesteld. 
Dekking bij optreden: Op basis van historische gegevens is geen 
aanspraak gemaakt op de garantstellingen en zijn er geen substantiële 
aflossingsproblemen voor de geldleningen bekend, anders dan die door de 
gemeente Deventer op eventuele waarborgfondsen kunnen worden 
verhaald. Een negatief financieel gevolg van het optreden van dit risico 
voor gemeente Deventer wordt onwaarschijnlijk geacht.  
 
Renterisico 
Risico: De kans dat de renteresultaten negatief worden beïnvloed door 
wijzigingen in de marktrente (primair) en/of dat de renteresultaten beter 
hadden kunnen zijn. 
Toelichting: Eén van de belangrijkste financiële risico's bij het uitvoeren 
van het treasurybeleid bij de gemeente Deventer is het renterisico. De wet 
Fido kent een tweetal wettelijke normen, te weten de kasgeldlimiet en de 
renterisiconorm, die beogen om de renterisico's van lagere overheden 
binnen de perken te houden en te beheersen. Beide normen worden in de 
paragraaf Financiering van dit jaarverslag nader toegelicht. 
Dekking bij optreden: Voor het nivelleren van renteschommelingen, 
zodat het niet direct noodzakelijk is om bij een rentewijziging bijvoorbeeld 
de tarieven aan te passen, is een egalisatiereserve rente vastgesteld. 
Hieruit worden eventuele rentestijgingen afgedekt maar worden ook 
renteresultaten naar overgeboekt. De afgelopen jaren zijn door een 
intensief treasurybeleid geen substantiële risico's opgetreden waarmee 
een beroep op de reserve heeft moeten plaatsvinden. In de afgelopen 
jaren heeft regelmatig een afroming van renteresultaten plaatsgevonden. 
In 2007 is in totaal een bedrag van € 2.981.000 ten gunste van de 
exploitatie gebracht. 
 
Aanbestedingsrisico’s 
Risico: Op hogere prijzen voor arbeid, diensten van derden en materiaal 
dan waarmee in de geraamde budgetten rekening is gehouden. 
Toelichting: De huidige ontwikkelingen in de bouw- en aannemingsmarkt 
wijzen op een krapte in het aanbod van vakkundige aannemingsbedrijven 

wat kan leiden tot stijgende prijzen. Hetzelfde geldt voor de markt voor 
bouwmateriaal. Ook hier neemt de vraag sterk toe wat kan leiden tot 
hogere prijzen. Twee ontwikkelingen die onder andere hun invloed hebben 
gehad op aanbesteding van grote werken in 2007 en zal doorzetten in 
2008 en verder.  
Dekking bij optreden: Voor het dekken van de kosten indien dit risico 
zich voordoet zijn geen speciale reserveringen of voorzieningen getroffen. 
Aanbestedingsrisico’s doen zich met name voor bij projecten van de 
investeringsplanning en bij grondexploitaties. De risico’s met betrekking tot 
deze projecten en grondexploitaties moeten worden opgevangen binnen 
de RGI (faseren projecten en/of herprioritering) en binnen de algemene 
reserve grondexploitaties. 
 
Generaal pardon 
Risico: Op het minder beschikbaar gesteld krijgen van middelen door het 
rijk dan aan kosten gemaakt (gaat) worden. 
Toelichting: Op grond van het coalitieakkoord “Samen Werken, Samen 
Leven” zijn de onderhandelingen tussen staatsecretaris van Justitie en de 
VNG uitgemond in een onderhandelingsakkoord. Ter compensatie is aan 
de gemeenten een bedrag van € 55 miljoen toegezegd. Hoe de verdeling 
over de gemeenten plaatsvindt, is nog onduidelijk. Op dit moment wordt 
geschat dat Deventer voldoende middelen krijgt toebedeeld om de 
gemaakte en nog te maken kosten te dekken. Wat nog wel een impact zou 
kunnen hebben is dat, als de betrokken personen een uitkering aanvragen, 
dit zou leiden tot een toenemend beroep op de WWB inkomensdeel (zie 
hiervoor het risico met betrekking tot de WWB). 
Dekking bij optreden:  
In het conceptplan van aanpak dat is opgesteld wordt er van uitgegaan dat 
een flink aantal huishoudens een beroep doen op een uitkering van de 
gemeente. Uitgangspunt van het plan van aanpak is dat deze groep wordt 
meegenomen in het project Nieuwe Instroom. In het uiterste geval kan dat 
een extra beslag tot gevolg hebben op het Werkdeel in 2008 en 2009. Eén 
en ander is afhankelijk van hierover met het rijk nog te maken afspraken. 
Verwacht wordt dat uitvoering van het generaal pardon verder vooralsnog 
niet leidt tot extra kosten voor gemeente Deventer waar nog geen rekening 
mee is gehouden en de voortgang van de dienstverlening negatief zou 
kunnen beïnvloeden. 
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GSB 2005 t/m 2009 
Risico: De huidige GSB III-doeluitkering loopt van 2005 t/m 2009. Het is 
nog niet bekend of en hoe deze doeluitkering na 2009 wordt 
gecontinueerd.  
Toelichting: Uit de doeluitkering worden diverse eenmalige en structurele 
uitgaven gedekt. Bij een daling van de rijksbijdrage loopt de gemeente, 
indien hiermee structurele uitgaven zijn gedekt, een risico.  
Dekking bij optreden: Indien de doeluitkering wordt aangepast dan gaan 
we ervan uit dat hierover tijdig door het rijk zal worden gecommuniceerd, 
zodat de structurele lasten tijdig kunnen worden voorzien van andere 
dekking. 
 
Algemene uitkering gemeentefonds (AU) 
Risico: De kans dat op basis van het verdeelsysteem (volume 
ontwikkelingen en positieve aannames) de gemeente Deventer minder 
middelen ontvangt dan in de begroting op is gerekend. 
Toelichting: Hieronder worden de risico’s inzake de AU nader toegelicht. 
 
De risico’s die voortvloeien uit het verdeelsysteem 
De volume ontwikkeling met betrekking tot de verdeelmaatstaven kan de 
ontwikkeling van de Algemene uitkering sterk beïnvloeden. Als 
voorbeelden kunnen onder meer genoemd worden: klantenpotentieel, 
omgevings-adressendichtheid, bijstandsaantallen, inwoners, woonruimten, 
minderheden, alsmede de OZB-capaciteit die tegengesteld werkt.   
De bijdrage in de ontwikkeling van de landelijke uitkeringsbasis (het 
zogenaamde 2e orde-effect) is een andere volumefactor die een sterk en 
een (ook voor de Gemeentefondsbeheerders) vaak onverwachts effect kan 
hebben op de algemene uitkering. In de jaarrekening 2007 ontstond 
hierdoor op basis van de voorinformatie van de maartcirculaire 2008 op 
het laatste moment een aanvullend voordeel van V 553.000 (+9 punten 
uitkeringsfactor) in de algemene uitkering 2007. Dit hield verband met het 
bekend worden van de definitieve landelijke aantallen bijstandontvangers 
per ultimo 2006, welke door de beheerders veel lager bleken uit te komen 
dan aanvankelijk geraamd. Voornoemd voordelig effect in de Algemene 
uitkering 2007 van € 553.000 is weliswaar na balansdatum bekend 
geworden, doch is daarna alsnog verwerkt in het resultaat van 
jaarrekening 2007.    
In de Algemene uitkering van de gemeenterekening zijn meeste van dit 
soort risico’s niet meer aanwezig, omdat in de verschillende fasen van het 
begrotingsproces zo nodig al volumebijstellingen hebben plaatsgevonden. 

Wel is het zo dat na afsluiting van het rekeningsjaar nog niet alle volumina 
definitief door het Ministerie van BZK zijn vastgesteld (bijv. de moeilijk te 
ramen aantallen lokaal en regionaal klantenpotentieel). Bij de definitieve 
vaststelling door het Ministerie van BZK kan dit dan nog leiden tot enige 
afwijking ten opzichte van de in de rekening verwerkte voorlopige 
gegevens.     
 
Behoedzaamheids reserve 
Door het rijk is - zoals reeds in eerdere begrotingsdocumenten werd 
aangegeven- in 1995 een nieuwe normeringsystematiek geïntroduceerd. 
Daarbij is de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds (het accres) 
gekoppeld aan de ontwikkeling van de gecorrigeerde netto rijksuitgaven. 
In verband met de nacalculaties van de accressen door het rijk is destijds, 
structureel ten laste van de gemeenten, door het rijk een zogenoemde 
Behoedzaamheids reserve (BHR) gevormd (macro € 208 miljoen). 
Voornoemde nacalculaties houden met name verband met onderuitputting 
op de rijksbegroting. Deze nacalculaties worden eerst door het rijk in 
mindering gebracht op de BHR. Vervolgens wordt het restant met de 
gemeenten verrekend. Op grond van de meicirculaire 1999 wordt door 
Deventer, met ingang van 1999, de door het rijk aangehouden 
Behoedzaamheids reserve voor 50% structureel teruggeraamd  
(€ 580.000). Ook in 2007 was aanvankelijk geanticipeerd op een 
verrekening BHR 2007 van 50% van macro € 208 miljoen door een 
inkomstraming op te nemen van  
€ 580.000. De daadwerkelijke verrekening via de jaarlijkse maartcirculaire 
is in de achterliggende jaren uitgekomen op 75% (1998), 55% (1999), 90% 
(2000), 100% (2001), 100% (2002), 4% (2003), 89% (2004), 42% (2005), 
12% (2006), nihil (2007). 
 
Omdat de voorinformatie van de a.s. maartcirculaire 2008 uitwijst dat de 
verrekening BHR 2007 dit keer op nihil zal uitkomen, betekent dit, ten 
opzichte van de voornoemde terugraming van € 580.000 (op basis van 
50% van € 208 miljoen), een tegenvaller van € 580.000. Voornoemd 
eenmalig nadelig effect in de Algemene uitkering 2007 van € 580.000 is 
weliswaar na balansdatum bekend geworden, doch is  daarna alsnog 
verwerkt in het resultaat van jaarrekening 2007. Zoals in elk P&C 
document weer wordt opgemerkt blijft de omvang van de nacalculatie 
accres en daarmee de verrekening met de ingehouden Behoedzaamheids 
reserve, een ongewisse factor.  
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Dekking bij optreden: Bij de berekening van de uitkering uit het 
gemeentefonds gaat gemeente Deventer uit van een conservatieve 
benadering (onder andere behoedzaamheidsreserve voor 50% inboeken 
en bij de statistische verdeelmaatstaven). Op basis van deze benadering 
zijn in de laatste jaren geen grote financiële tegenvallers opgetreden. 
Derhalve geeft dit geen aanleiding om hiervoor een aanvullende 
beheersmaatregel (reservering van middelen) te nemen. 
 
Samenvatting benodigde weerstandscapaciteit  
 
Zoals in de beleidsnota weerstandsvermogen en risicomanagement is 
aangegeven, wordt de benodigde weerstandscapaciteit berekend als de 
som (verwachte omvang risico’s x waarschijnlijkheid risico’s) + 
minimumnorm.  
 
Bij het bepalen van de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit 
wordt bovenop de gecalculeerde capaciteit een extra minimumnorm 
berekend voor het opvangen van risico's waar niemand rekening mee 
heeft gehouden. Hierbij wordt uitgegaan van 2% van de uitkering uit het 
gemeentefonds (AU) en de OZB capaciteit (zie beleidsnota 
risicomanagement en weerstandsvermogen).  
 
Deze is ultimo 2007 als volgt berekend; 
 

Bedragen o.b.v. begroting 2008 
(bedragen x € 1.000) 

Geraamd bedrag Minimumnorm 2% 

Algemene uitkering (gemeentefonds)  € 93.000 € 1.900 
OZB capaciteit 2007 € 16.000 € 300 

Totaal € 109.000 € 2.200 
 
 
Op basis van bovenstaande risico’s (zowel de gekwantificeerde, de niet 
gekwantificeerde als de benaderde) inclusief de niet vermelde 
gekwantificeerde risico’s met een risicoscore < 8, kan de volgende omvang 
van de benodigde weerstandscapaciteit worden vastgesteld; 
 
 
 
 
 
 
 

Benodigde capaciteit 
(bedragen x € 1.000) 

Jaarrekening 2007 
 

Gekwantificeerde kleine risico’s € 100 
  
Risico's grondexploitatie Nog nader te bepalen 
Risico’s beheer en exploitatie overig onroerend goed Nog nader te bepalen 
Risico’s Wet Werk en Bijstand Nog nader te bepalen 
Minimumnorm  € 2.100 

Totaal Nog nader te bepalen 
  
Bij de Voorjaarsnota 2008 zal een realistischer beeld van bovenstaande 
berekening van de benodigde weerstandscapaciteit worden gegeven.  
 
4.2.4 Weerstandsvermogen 
 
Zoals in de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen wordt 
aangegeven zou de beschikbare weerstandscapaciteit minimaal gelijk 
moeten zijn aan de benodigde weerstandscapaciteit. In paragraaf 2 is 
inzichtelijk gemaakt wat dit eenmalige weerstandsvermogen is. Dit kan bij 
de Voorjaarsnota 2008 worden afgezet tegen een nadere analyse van de 
risico’s. Vervolgens zal dan op basis van de gekwantificeerde risico’s de 
zekerheidsfactor (op basis van een simulatiemodel) worden bepaald en 
worden toegepast. 
 
Zekerheidsfactor (simulatiemodel) 
De kans dat alle risico’s zich zullen voordoen is klein. Vervolgens kan 
worden gesteld dat de kans dat ze tegelijkertijd zullen optreden heel erg 
klein is. Om deze onzekerheid mee te nemen bij het bepalen van de 
verwachte impact van de risico’s wordt de uitkomst van bovenstaande 
berekening gecorrigeerd met de zogenaamde zekerheidsfactor. Hoe hoog 
deze zekerheidsfactor moet zijn is (nog) niet bekend. Een aantal 
gemeenten (onder andere Alkmaar, Amersfoort, Arnhem en Utrecht) 
gebruiken voor het bepalen van deze zekerheidsfactor een simulatiemodel 
(gebaseerd op de Monte Carlo simulatie techniek). Bij een risicosimulatie 
wordt middels een computer op basis van de gegevens van de individuele 
risico’s duizenden keren de werkelijkheid nagebootst. Dit leidt tot een 
kansdichtheidsverdeling (grafiek) waaruit is af te leiden bij welke mate van 
zekerheid (meestal 90%) de beschikbare weerstandscapaciteit moet zijn 
om de financiële gevolgen van optredende risico’s met 90% zekerheid te 
kunnen opvangen. Op de bepaling van de zekerheidsfactor en 
kansdichtheidsverdeling zal in de Voorjaarsnota 2008 en het vervolg 
daarop nader worden teruggekomen. 
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Uiteindelijk zal dit leiden tot een uitkomst van ondervermeld ratio:    
 

Beschikbare weerstandscapaciteit Ratio weerstandsvermogen       = Benodigde weerstandscapaciteit 
 

 

In de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen wordt in 
paragraaf 4.4 over de gevolgen van mogelijke uitkomsten nader ingegaan.  
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4.3  Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 
 
De doelen en ambities die gemeente Deventer in haar verschillende 
programma’s heeft gesteld kunnen niet worden gerealiseerd zonder 
kapitaalgoederen. Om onderwijs te geven zijn schoolgebouwen nodig. 
Straten, wegen, bruggen en pleinen zijn onontbeerlijk voor de 
economische ontwikkeling van Deventer en straatverlichting en de 
inrichting en onderhoud van het openbaar groen leveren een belangrijke 
bijdrage aan het gevoel van veiligheid. Allemaal voorbeelden van 
kapitaalgoederen die van groot belang zijn bij het realiseren van die 
doelstellingen. Vanuit de zorg voor een structureel goed, veilig, efficiënt en 
milieubewust leef-, werk- en woonmilieu voor de burger wordt jaarlijks veel 
geld geïnvesteerd in het onderhoud van deze kapitaalgoederen. In de 
begroting 2007 is het operationele en financiële beleidskader 
weergegeven voor het onderhoud van de kapitaalgoederen. Deze 
paragraaf zal de realisatie van het beleid, evenals de daaruit 
voortvloeiende financiële consequenties over het jaar 2007 weergeven. De 
gerealiseerde kosten voor het onderhoud van de verschillende soorten 
kapitaalgoederen komen eveneens tot uitdrukking in de programma’s en 
de daartoe behorende producten. 
 
4.3.1 Beleidsrealisatie 
 
Openbare ruimte 
 
In 2007 is het onderhoud van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte 
uitgevoerd conform de nota Kwaliteit Beheer Openbare Ruimte Deventer 
(KBORD - 2003). De achterstand in onderhoud wordt  langzaam ingelopen 
binnen het vastgestelde budget. Het effect van de, in fasen beschikbaar 
komende, extra middelen (collegeprogramma 2005-2010) begint zich af te 
tekenen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt doordat bepaalde 
achterstanden in onderhoud worden meegenomen bij de 
ontwikkelingsprojecten (bijvoorbeeld: as binnenstad Colmschate, 
Boreelgebied en herstructureringsgebieden). 
De teruggang van het kwaliteitsniveau in de voorgaande 10 jaar lijkt in 
2007 te zijn doorbroken. Verwacht wordt dat voor de openbare ruimte per 
2010 het kwaliteitsniveau ‘sober’ wordt gerealiseerd. De binnenstad, de 
Vijfhoek en geherstructureerde gebieden zullen dan onderhouden kunnen 
worden op het kwaliteitsniveau basis. 
 

Aan de hand van de in 2006 vastgestelde arealennota en een onderzoek 
naar achterstanden in onderhoud voor met name het wegennet, kan uit de 
verschillende staten van onderhoud per deelgebied in de openbare ruimte 
het volgende beeld van het gerealiseerde beleid worden gegeven; 
 
Straten, wegen en pleinen 
 
In 2007 is uitvoering gegeven aan de realisering van de eerste jaarschijf 
van het MJOP 2007-2010.  
Voor grote delen van het areaal bevindt de kwaliteit van het onderhoud 
zich op het niveau ‘sober’.  
De Holterweg, de Smedenstraat en de Diepenveenseweg zijn in 2007 
gereconstrueerd. Met de reconstructie van de Oerdijk in Okkenbroek is in 
2007 gestart. Dit werk zal in 2008 worden afgerond.  
De stratenreiniging heeft in 2007 plaatsgevonden conform de 
beheerkwaliteit uit de nota KBORD-2003. Met uitvoering hiervan is 
kwaliteitsniveau ‘sober-plus’ gerealiseerd. 
In 2007 is een vervangingsnotitie gemaakt op basis van wegenbouwkundig 
onderzoek. Conclusie is dat tot 2010 er geen budgettaire problemen zijn 
rondom het vervangen/reconstrueren van wegen.  
 
Openbare verlichting 
 
In 2007 is het ‘Uitvoeringskader Openbare Verlichting’ vastgesteld en is 
vervolgens het beheer en onderhoud meerjarig aanbesteed op basis van 
een openbare Europese aanbestedingsprocedure. Daarnaast is in 2007 de 
jaarschijf voor onderhoud aan openbare verlichting uitgevoerd. De 
achterstanden zijn verder ingelopen. Uit de monitoring komt de openbare 
verlichting positief naar voren. In het afgelopen jaar is het groot onderhoud 
aan circa 300 lichtmasten conform het MJOP uitgevoerd. Het beheer, 
onderhoud en instandhouding van de openbare verlichting is daarbij 
gerealiseerd op kwaliteitsniveau ‘sober-plus’.  
 
Civieltechnische kunstwerken en havengebonden constructies 
 
In 2007 is voor civieltechnische kunstwerken en havengebonden 
constructies de jaarschijf van het MJOP 2007-2010 gerealiseerd. Met 
uitzondering van de kademuren en havengebonden constructies is het 
reguliere onderhoud gerealiseerd op kwaliteitsniveau ‘sober-min’. 
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Het beperkte budget is in 2007 aangevuld, zodat het onderhoud kan 
worden geïntensiveerd. De voorbereiding van enkele projecten loopt 
(kadebeschoeiingen haven, renovatie sluizencomplex en Hanzebrug en 
herstel Pothoofdkade). Met het realiseren van deze projecten zal een groot 
deel van het achterstallig onderhoud worden weggewerkt. 
In het afgelopen jaar is een vervangingsnotitie gemaakt op basis van 
ouderdom van civieltechnische kunstwerken. Conclusie is dat er tot 2010 
geen budgettaire problemen zijn rondom het vervangen of reconstrueren 
van civieltechnische kunstwerken. 
 
Groen, natuur en recreatie 
 
Het onderhoud groen is in 2007 gerealiseerd door het Deventer 
Groenbedrijf en gerealiseerd op kwaliteitsniveau ‘sober’.  
In 2007 is het groenbeleidsplan vastgesteld waarin voorstellen zijn 
opgenomen om in een beperkt aantal jaren de achterstanden in het 
onderhoud weg te werken en het groen een zodanige inrichting te geven 
dat een groot deel van het areaal met de beschikbare middelen op het 
kwaliteitsniveau ‘basis’ kan worden onderhouden. 
In het afgelopen jaar is verder uitvoering gegeven aan het herstel van het 
Rijsterborgherpark en het Nieuwe Plantsoen. 
 
Openbare speelgelegenheden 
 
In 2007 zijn alle geplande werkzaamheden uit het speelbeleidsplan 
“Spelen in Deventer; kiezen voor kwaliteit” gerealiseerd. De in 2006 
ontstane vertraging is in 2007 geheel ingelopen. Het kwaliteitsniveau van 
het onderhoud voldoet aan het attractiebesluit. Vervolgens is de 
achterstand van gebreken aan speeltoestellen die in het vorige jaar werd 
geconstateerd volledig weggewerkt.  
In 2007 is de administratie van de gemeente gecontroleerd door de 
Voedsel en Warenautoriteit met als resultaat een voldoende score. 
  
Riolering en water 
 
Het beheer en de uitvoering voor onderhoud aan riolering en 
waterbeheervoorzieningen heeft over 2007 plaatsgevonden conform het 
gemeentelijke rioleringsplan (GRP) 2005-2010. In het GRP zijn doelen 
opgenomen die moeten waarborgen dat het rioolstelsel in Deventer in 
2010 voldoet aan de ‘basisinspanning’ zoals geformuleerd in het rapport 

CUWVO VI (= Commissie Uitvoering Wet Verontreiniging 
Oppervlaktewater). In het afgelopen jaar stond het vervangen van grote 
delen van de riolering in de wijken Zandweerd en de vervanging van de 
riolen in de Tesschenmacherstraat en de Diepenveenseweg op het 
programma. Deze vervangingen zijn grotendeels gerealiseerd (Zandweerd 
wordt in het voorjaar 2008 opgeleverd). 
 
Gebouwen 
 
Gemeentelijke huisvesting 
 
Het technische beheer en onderhoud van panden voor huisvesting van het 
gemeentelijke apparaat en panden die worden aangehouden vanuit 
cultuurhistorisch perspectief wordt sinds 1998 uitgevoerd door een externe 
partner. Over 2007 hebben zich geen uitzonderlijke situaties voorgedaan. 
Duidelijk mag zijn dat het (groot) onderhoud een sterke relatie heeft met 
het project verhuisvesting en het project nieuwbouw. Gezien de besluiten 
rondom beide projecten is het groot onderhoud in 2007 gereduceerd tot 
het absolute minimum. Onderhoudscontracten (liftkeuringen, inspectie 
installaties) zijn wel uitgevoerd. 
 
Welzijns-, culturele en sporthuisvesting 
 
De gebouwen bij de buitensport accommodaties zijn onderhouden conform 
het MJOP. Wel zijn door de storm extra reparaties uitgevoerd. Voor de 
welzijns- en culturele gebouwen zijn medio 2004 meerjarige 
onderhoudsplanningen opgesteld. Uitgangspunt van deze plannen is dat 
sober en doelmatig onderhoud wordt gepleegd, zodanig dat de gebouwen 
in stand worden gehouden en deze veilig en storingsvrij zijn te gebruiken. 
In 2007 is opdracht gegeven voor het schilderen van monumentale 
panden. De onderhoudskosten voor sportgebouwen zijn conform de 
meerjarenplanningen uitgevoerd en dit heeft niet geleid tot substantiële 
financiële of beleidsmatige afwijkingen. 
 
 
 
Onderwijshuisvesting 
 
De financiële beleidskaders van de onderwijshuisvesting zijn vastgelegd in 
het Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP). Het onderhoud van de 



 265

onderwijshuisvesting is opgenomen en geprogrammeerd in een meerjaren 
onderhoudsplanning (MJOP). Schoolbesturen bepalen zelf de jaarlijkse 
vraag naar onderhoud en dienen die in bij de gemeente. Deze aanvragen 
worden vervolgens getoetst en leiden tot zogenaamde 
goedkeuringsbedragen. In verband met een onderschrijding op onderhoud 
heeft het college op 13 november 2007 besloten een grote 
onderhoudspost (dak Zwaluwenburg) van € 400.000 naar voren te halen 
en ten laste van het onderhoud in het jaar 2007 te brengen (zie de 
besluitvorming programma 2008). 
 
Gebouwen voor derden 
 
De gemeente heeft, naast gebouwen voor de gemeentelijke huisvesting en 
voor welzijns- en culturele instellingen, circa 55 gebouwen in het bezit voor 
derden. Het merendeel van deze panden is verhuurd. De gemeente is als 
eigenaar en verhuurder verantwoordelijk voor het onderhoud aan 
betreffende panden. De kwaliteitsnorm voor het onderhoud van de panden 
is vastgesteld op minimaal instandhouding met handhaving van huidige 
functie en representativiteit. Jaarlijks wordt 20% van de huuropbrengsten 
gestort in een voorziening groot onderhoud. Met deze middelen wordt 
geborgd dat het onderhoud tegen de vastgestelde kwaliteitsnorm wordt 
uitgevoerd. Over 2007 is voor € 89.000 aan onderhoud gepleegd tegen 
een storting van 20% van de huuropbrengsten zijnde € 93.000. De stand 
van de voorziening wordt in paragraaf 3.2 in een tabel nader toegelicht. 
  
4.3.2 Financiële verantwoording 
 
Openbare ruimte 
 
Het onderhoud aan wegen, riolering, water en groen is over 2007 
financieel als volgt verlopen;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Categorie 
(bedragen x € 1.000) 

Progr. Product Begroting 
na 
wijziging 

Realisatie 
2007 

Gerealiseerd 
Kwaliteits-
niveau 

Wegen 3 20 3.828 3.880 sober 
Stadsreiniging 3 21 1.540 1.591 sober 
Riolering en water 3 32 2.082 2.020 basis 
Groen 3 28 3.177 3.041 sober 
Civieltechnische kunstwerken 3 38 283 320 sober-min 
Openbare verlichting 3 22 491 566 sober 
Overige (oa. 
speelgelegenheden) 

3 30 207 158 basis 

Totaal   11.608 11.576  
 

De overschrijding op product 22 Openbare verlichting met € 75.000 zijn 
veroorzaakt door hogere lasten als resultaat van de nieuwe aanbesteding 
die in 2007 is uitgevoerd. 
Het achterblijven van de kosten voor onderhoud bij de openbare 
speelgelegenheden (product 30) zijn het gevolg van een vervanging- en 
vernieuwingsslag die in 2007 conform het speelbeleidsplan is gerealiseerd. 
Nieuwe toestellen behoeven niet direct onderhoud. 
 
Gebouwen 
 
De specificatie van de begrote bedragen versus de realisatie 2007 voor 
het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen ziet er als volgt uit; 
 
Categorie 
(bedragen x € 1.000) 

Progr. Product Begroting na 
wijziging 

Realisatie 
2007 

Gerealiseerd 
Kwaliteits-
niveau 

2 500 111 119 basis Gemeentelijke 
huisvesting 15 994 413 271 sober 

12/13 221/230 443 396 basis Welzijns-, culturele en 
sporthuisvesting 14 240/241 30 75 basis 

11 210 389 508 basis Onderwijshuisvesting 
 11 211 790 937 basis 
Gebouwen voor derden 8 13 93 89 basis 

Totaal   2.269 2.395  
 
De uitgaven voor het onderhoud van de gemeentelijke huisvesting 
(product 994) zijn € 142.000 achtergebleven op het budget. De reden voor 
de onderschrijding is het leeg staan van een aantal panden en het 
verrichten van bouwwerkzaamheden aan nieuwe (huur)panden met als 



 266

dekking eenmalige budgetten en investeringen. De overschrijding van de 
kosten voor de gebouwen van de buitensportaccommodatie (product 241) 
zijn veroorzaakt door extra reparaties als gevolg van de storm die in 2007 
veel schade heeft aangericht. De afwijking in product 210 met een bedrag 
van € 119.000 is het gevolg van het verantwoorden van de definitieve 
jaarcijfers 2006 van de Bestuurscommissie  openbaar primair onderwijs 
(BCOO) in het boekjaar 2007. 
Voor de onderwijshuisvesting (product 211) zijn de kosten voor onderhoud 
over 2007 € 147.000 hoger geweest dan begroot. Dit is voornamelijk toe te 
schrijven aan de niet begrote herstelwerkzaamheden aan 
constructiefouten VO-schoolgebouw Het Vlier.  
 
Voorziening groot onderhoud gebouwen 
 
Voor het groot onderhoud aan gebouwen in eigen bezit, maar voor het 
merendeel in exploitatie door derden, is een voorziening aangelegd. Deze 
voorziening had in 2007 het volgende verloop; 
 
 
Voorziening 
(bedragen x € 1.000) 

Stand  per 
01/01/2007 

Vermeerdering Vermindering Stand per  
31/12/2007 

Groot onderhoud gebouwen 
voor derden 

147 
 

93 
 

89 
 

151 
 

Totaal 147 93 89 151 
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4.4 Paragraaf Financiering  
 
4.4.1 Inleiding 
 
Het wettelijke kader van de financieringsparagraaf ligt verankerd in de Wet 
Financiering decentrale overheden (Wet Fido) die met ingang van 1 januari 
2001 is ingevoerd. De Wet Fido verplicht de gemeenten tot het hebben 
van een treasurystatuut en het opnemen van een treasuryparaaf in de 
begroting en jaarrekening. Een ander belangrijk uitgangspunt van de Wet 
Fido is dat deze wet aan de lagere overheden de verplichting oplegt 
financiële risico’s op treasurygebied te beheersen. 
 
In het treasurystatuut, oorspronkelijk vastgesteld in oktober 2003 en 
herzien in januari 2006 en januari 2008, zijn binnen de mogelijkheden van 
de Wet Fido de kaders vastgelegd voor de uitvoering van de 
treasuryfunctie bij de gemeente. Enkele belangrijke punten uit het 
treasurystatuut zijn: 
• het uitzetten van gelden aan derden geschiedt uitsluitend in het kader 

van de publieke taak en kan alleen indien deze een prudent karakter 
hebben en niet zijn gericht op het genereren van inkomen door het 
lopen van een overmatig risico. Bovendien vinden uitzettingen alleen 
plaats bij Nederlandse overheids- en financiële instellingen met een 
kredietwaardigheid van een AA-rating of instellingen zonder rating 
maar met een kredietwaardigheid vergelijkbaar met een AA-rating; 

• het gebruik van derivaten is toegestaan mits deze uitsluitend worden 
toegepast ter beperking van financiële risico’s; 

• het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen 
bij tenminste 2 financiële instellingen. 

 
De treasuryparagraaf (financieringsparagraaf) in de begroting behandelt 
de beleidsvoornemens voor het komende jaar. In het jaarverslag wordt 
vervolgens ingegaan op de resultaten van de beleidsuitvoering. Om een 
goede vergelijking te kunnen maken tussen de treasuryparagrafen van de 
begroting en het jaarverslag dient de opzet en inhoud van de onderwerpen 
in beide paragrafen identiek te zijn.  
 
 
 
 
 

4.4.2 Algemene ontwikkelingen 
 
Interne ontwikkelingen 
 
Treasurystatuut 
 
In 2007 is een start gemaakt met het aanpassen van het treasurystatuut. 
In januari 2008 is deze door de raad vastgesteld. Het oude treasurystatuut 
dateerde van 2005 en was op bepaalde onderdelen verouderd. Een van 
de inhoudelijke aanpassingen betrof, naast de lange termijn rating, het 
opnemen van een rating voor korte termijn uitzettingen waardoor meer 
aansluiting is gezocht bij de in de markt gebruikelijke ratings voor de korte 
en lange termijn. Verder zijn een aantal technische aanpassingen 
doorgevoerd die vooral te maken hadden met de organisatiewijziging per 
1-1-2007.  
 
Liquiditeitenplanning 
 
Een belangrijke basis voor het vaststellen van de financieringsbehoefte is 
een betrouwbare liquiditeitenplanning. De liquiditeitenplanning zorgt ervoor 
dat de financieringsmiddelen kunnen worden afgestemd op de 
financieringsbehoefte. In 2006 was een eerste aanzet gemaakt voor een 
maandelijkse liquiditeitenplanning alsmede een meerjarige 
liquiditeitenplanning voor een periode van 4 jaar. In 2007 zijn beide 
planningen verder gewerkt teneinde (met name) een grotere mate van 
betrouwbaarheid te verkrijgen.  
 
Treasury jaarplan 
 
In 2007 is het eerste treasury jaarplan door het college vastgesteld. De 
p&c-cyclus van het treasury-onderdeel bestond tot 2006 uit het opnemen 
van een treasuryparagraaf in begroting en jaarrekening alsmede het 
vermelden van de voortgang in de voor- en najaarsnota. Het treasury 
jaarplan kan hier nu aan worden toegevoegd. In het treasury jaarplan 
wordt op meer concrete wijze ingegaan op treasury-informatie en treasury-
acties. Het treasuryjaarplan moet bijdragen aan meer transparantie van de 
treasuryfunctie. Het treasuryjaarplan kan gezien worden als een soort van 
onderlegger voor de treasuryparagraaf van de begroting.  
Enkele onderdelen van het treasury jaarplan zijn bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van de financieringsbehoefte, de analyse van renterisico’s, de 
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verwachte transacties op financierings- en beleggingsgebied, kasbeheer 
en verwachte ontwikkelingen op het gebied van administratie, organisatie 
en interne controle.  
 
Verlaging rente lening NV Vastgoedmaatschappij Cultureel Centrum 
 
Vanaf 1995 wordt door de gemeente aan NV Vastgoedmaatschappij 
Cultureel Centrum een langlopende geldlening verstrekt met een 
rentepercentage van 7,1%. Dit percentage is in 2007  verlaagd naar het 
meer marktconforme niveau van het gemeentebrede rente-
omslagpercentage van 5%. De vrijkomende middelen worden door de NV 
Vastgoedmaatschappij gebruikt om de verbouwing van de schouwburg te 
bekostigen. De verlaging van het rentepercentage levert voor de gemeente 
een jaarlijks nadeel op van € 75.000 die wordt opgevangen binnen het 
totale gemeentebrede renteresultaat.  
 
Externe ontwikkelingen 
 
Renteontwikkeling 
 
Een belangrijke factor bij de uitvoering van het treasurybeleid is het 
(verwachte) verloop van de geld- en kapitaalmarktrente. De visie ten 
aanzien van de renteontwikkeling is medebepalend voor het te volgen 
financieringsbeleid. De basis van de rentevisie vormt de Macro 
Economische Verkenningen tezamen met de rentevisie van een aantal 
gerenommeerde financiële instellingen. De verwachting voor 2007 was 
een licht stijgende kapitaalmarktrente (lange termijnrente) tot 4,30% - 
4,70% alsmede een sterk stijgende geldmarktrente (korte termijnrente) tot 
3,30% - 3,70%. De spread (verschil tussen korte en lange rente) zou 
daarmee kleiner worden.  
 
De verwachte stijging van de lange rente is uitgekomen. De stijging van de 
korte rente was hoger dan geraamd. De ECB heeft zelfs met 
steunmaatregelen een verdere verhoging van de korte rente voorkomen.  
 
 
 
Rentevisie Visie begroting 

2007 
Werkelijk 

(gemiddeld) 2007 
Verschil 

Korte termijn 3,50% 4,00% 0,50% 
Lange termijn 4,50% 4,50% 0,00% 

 
Wet Fido 
 
In 2006 is een voorstel aan de Tweede Kamer gedaan om de Wet Fido op 
een aantal punten aan te passen. Zo wordt onder andere voorgesteld om 
de renterisiconorm aan te passen en deze te stellen op 20% van de totale 
begrotingsomvang. De huidige renterisiconorm bepaalt dat de gemeenten 
niet meer dan 20% van de vaste schuld mogen herfinancieren. Voor de 
gemeente Deventer betekent dit een aanzienlijke verruiming van deze 
norm.  
Verder wordt voorgesteld om het Provinciaal toezicht op naleving van de 
renterisiconorm en de kasgeldlimiet wat te versoepelen en in te bedden in 
het reguliere begrotings- en jaarrekeningtoezicht.   
 
Het wetgevende traject werd in 2007 niet afgerond waardoor waarschijnlijk 
invoering in de loop van 2008 plaatsvindt.  
 
4.4.3 Gemeentefinanciering 
 
Financieringsbeleid gemeente Deventer 
 
De gemeente Deventer hanteert het principe van integrale financiering. Bij 
integrale financiering worden de rentekosten voor investeringen 
toegerekend aan de projecten via een gemiddeld percentage, de z.g. 
omslagrente. De omslagrente in 2007 bedroeg 5%. Het in de begroting 
gehanteerde percentage wordt ook voor de jaarrekening gehanteerd. 
Verschillen tussen de vooraf geraamde rentelasten en de werkelijke 
rentelasten worden verrekend met de rente-egalisatiereserve.  
 
Het renteresultaat voor 2007, oftewel het verschil tussen de doorbelaste 
rente aan activa en de werkelijke rentekosten, bedraagt ruim € 3.2 miljoen 
voordelig. Bij de primitieve begroting was rekening gehouden met een 
batig renteresultaat van € 3,4 miljoen. In de najaarsrapportage was de 
raming neerwaarts bijgesteld tot € 2,9 miljoen als gevolg van een stijgende 
geld- en kapitaalmarktrente. Omdat er echter enige tijd sprake is geweest 
van overliquiditeit in het laatste kwartaal van 2007, heeft de stijgende 
geldmarktrente juist een gunstig effect gehad op ons renteresultaat.   
 
Belangrijke oorzaak voor dit gunstige renteresultaat is vooral het voordeel 
op de rente voor korte financieringsmiddelen (€ 0,4 miljoen). De rente op 
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de lange financieringsmiddelen is toegenomen met 0,2 miljoen. Dit komt 
omdat de gemeente een tweetal leningen in portefeuille heeft waarbij de 
rente afhankelijk is gesteld van de 3-maands Euribor en dit percentage in 
2007 is gesteden van 3% naar zo’n 4,5%. Een en ander is in de 
najaarsnota 2007 toegelicht.    
Het batig saldo van € 3,2 miljoen is ten gunste gebracht van de 
egalisatiereserve rente.   
 
 
Opstelling rentelasten (in € miljoen) Begroting 2007 Rekening 2007 Verschil 
Rentelasten    
 Rente korte financieringsmiddelen 0,00 -0,40 -0,40
 Rente langlopende geldleningen 5,20 5,40 0,20
 Rente eigen financieringsmiddelen 4,10 4,20 0,10
 Rentebijdrage exploitatie 0,60 0,70 0,10
 Overig  0,10 0,10 0,00
 10,00 10,00 0,00
Renteopbrengsten    
 Doorberekening aan vaste activa 13,40 13,20 -0,20
 In verband met kapitaalbeslag 
 13,40 13,20 -0,20
Renteresultaat 3,40 3,20 -0,20
 
 
Financieringsstructuur 
In de begroting 2007 werd rekening gehouden met een totaal aan 
rentekosten van € 13,4 miljoen. Deze rentekosten worden via 2 methoden 
toegerekend aan de diverse vaste activa. De te financieren activa worden 
onderscheiden in enerzijds activa waaraan ingevolge contract of naar hun 
aard een vaste, bij aanvang van de desbetreffende investering, 
overeengekomen rente wordt toegerekend en anderzijds in activa die 
tezamen de resterende rentelast (omslagrente) dienen te dragen. Aan de 
passiefzijde van de balans ontstaan de financieringslasten door het ter 
beschikking staan van zowel lang als kort vreemd vermogen en van het 
eigen vermogen waaraan vooraf een opbrengstpercentage wordt 
toegerekend.  
 
Van de financieringsbehoefte en –bronnen per 1 januari van het boekjaar 
2007 is het volgende overzicht te geven. Ter vergelijking worden de cijfers 
van 2006 eveneens vermeld.    
 
 

 
Financieringsbehoefte en bronnen 
per 01 januari van het boekjaar (in € 
miljoen) 

Begroting 
2006 

Werkelijk 
2006 

Begroting 
2007 

Werkelijk 
2007 

     
Investeringen in:     
Vaste activa 196 186 193 188 
Onderhanden werk grondexploitatie 55 66 69 73 
Totale investeringen 251 252 262 261 
     
Gefinancierd met:     
Reserves 83 116 111 127 
Nog te bestemmen resultaat     
Voorzieningen 31 32 30 40 
Langlopende financiering 128 123 120 120 
Totaal financiering 242 271 261 287 
     
Financieringstekort (-), overschot (+) - 9 19 - 1 26 
 
 
Het begrote administratief berekende financieringstekort van € 1 miljoen 
blijkt omgeslagen te zijn naar een overschot van € 26 miljoen hetgeen met 
name wordt veroorzaakt door hogere boekwaardes van reserves en 
voorzieningen per 1-1-2007 waaruit kan worden afgeleid dat geplande 
investeringen zijn achtergebleven.  
 
Leningenportefeuille 
 
De omvang van de leningenportefeuille is in de loop van 2007 iets 
afgenomen. De omvang van de langlopende vaste schuld per 1 januari 
2007 bedroeg € 120 miljoen en per 31 december 2007 € 118 miljoen. In 
2007 zijn geen nieuwe langlopende leningen aangetrokken.  
 
De gemiddelde rente is in 2007 conform raming licht gedaald. De relatief 
geringe aflossing van ruim € 2 miljoen met een gemiddeld rentepercentage 
van 5% heeft nauwelijks invloed op de gemiddelde rente van de totale 
leningenportefeuille.   
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Leningenportefeuille Begroting  2007 Werkelijk 2007 
 Bedrag 

(in € miljoen) 
Gewogen 

gemiddelde 
rente (in %) 

Bedrag 
(in € miljoen) 

Gewogen 
gemiddelde 
rente (in %) 

     
Stand 01-01-2007 120,00 4,39 % 120,00 4,39 % 
Contractuele 
aflossingen in 2007 

2,07 5,00 % 2,07 5,00 % 

Nieuwe leningen 
2007 

- 0,00 % - 0,00 % 

Stand 31-12-2007 117,94 4,38 % 117,94 4,38 % 
 
Uitzettingen 
 
Naast overschotten in rekening courant zijn in 2007 diverse bedragen op 
deposito uitgezet. De volgende transacties hebben in 2007 
plaatsgevonden. 
 
Bedrag Periode (van – tot) Rente 

% 
Bank Rating 

€2.500.000 30-01-2007 01-03-2007 3,59 % Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria 

AA 

€ 5.000.000 30-01-2007 28-03-2007 3,66 % Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria 

AA 

€ 9.000.000 04-07-2007 03-10-2007 4,18 % Bank of Scotland AA 
€ 5.000.000 03-10-2007 03-12-2007 4,57 % Bank of Scotland AA 
€ 4.000.000 03-10-2007 03-01-2008 4,81 % Bank of Scotland AA 
€ 3.000.000 03-12-2007 03-01-2008 4,86 % Bank of Scotland AA 
 
In alle gevallen zijn de bedragen uitgezet bij partijen die voldoen aan de in 
het treasurystatuut gestelde criterium van AA-rating. 
      
4.4.4 Risicobeheer 
 
De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid 
zijn renterisico’s, kredietrisico’s en koersrisico’s. Aangezien de gemeente 
geen leveranciers/afnemers kent van buiten de eurolanden zijn 
koersrisico’s niet aanwezig. Hierna wordt derhalve ingegaan op 
renterisico’s en kredietrisico’s. 
 
 
  
Renterisicobeheer 

 
Onder renterisico wordt verstaan het risico dat: 
• de renteresultaten negatief worden beïnvloed door wijzigingen in de 

markrente (primair); 
• de renteresultaten beter hadden kunnen zijn (secundair); 
• de waarde van activa of passiva nadelig wordt beïnvloed door wijziging 

van de marktrente.  
 
De Wet Fido kent een tweetal wettelijke normen te weten de kasgeldlimiet 
en de renterisiconorm, die beogen om de renterisico’s van lagere 
overheden binnen de perken te houden en te beheersen. Beide normen 
worden hierna toegelicht. 
 
Kasgeldlimiet 
 
De kasgeldlimiet geeft de toelaatbare omvang van de netto vlottende 
schuld aan en dient derhalve om het renterisico op de korte termijn te 
beheersen. Juist voor de korte termijn geldt dat de renterisico’s aanzienlijk 
kunnen zijn, gezien de mogelijke fluctuaties op de geldmarkt. Onder de 
vlottende schuld vallen alle financieringen met een rentetypische looptijd 
korter dan 1 jaar. De limiet bedraagt een bij ministeriële regeling 
vastgesteld percentage van de begrote gemeentelijke uitgaven. Voor 2007 
is de kasgeldlimiet bepaald op 8,5% van het uitgaventotaal van de 
begroting 2007. Het begrotingstotaal 2007 bedraagt € 283 miljoen 
waarmee de kasgeldlimiet uitkomt op € 24,05 miljoen  
Per de eerste van elke maand wordt de stand van de netto vlottende 
schuld van de gemeente getoetst aan de kasgeldlimiet. Bij een te 
verwachten overschrijding van de kasgeldlimiet dient tot consolidatie van 
de vlottende schuld te worden overgaan en dienen derhalve langlopende 
financieringsmiddelen te worden aangetrokken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het verloop van de kasgeldlimiet vertoonde in 2007 het volgende beeld.  
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Verloop stand kasgeldlimiet 
2007 (bedragen x  €1.000) 

Kwartaal 

 1 2 3 4 
1. vlottende schuld 0 0 0 0 
2. vlottende middelen 10.249 6.256 17.219 13.836 
3. saldo 10.249 6.256 17.219 13.836 
4. kwartaalsaldo 10.249 6.256 17.219 13.836 
     
Kasgeldlimiet 24.050 24.050 24.050 24.050 
     
     
Overschrijding (-) / ruimte (+) 34.299 30.306 41.269 37.886 
 
 
Renterisiconorm 
 
De renterisico’s op de langlopende financieringsmiddelen wordt 
ingekaderd door de renterisiconorm. Jaarlijks mogen de renterisico’s uit 
hoofde van renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan 20% van 
de vaste schuld bij aanvang van het jaar. Het doel van de renterisiconorm 
is het realiseren van een spreiding van de rentetypische looptijden van de 
leningenportefeuille (minimaal gemiddeld 5 jaar) waardoor een 
verandering in de rente vertraagd doorwerkt in de rentelasten van de 
gemeente.  
Het grote nadeel van de renterisiconorm in de huidige vorm is, dat een 
gemeente met een grote vaste schuld grote budgettaire risico’s kan lopen 
maar toch binnen de renterisiconorm kan blijven. In 2006 heeft het Kabinet 
een voorstel aan de Tweede Kamer gedaan om de Wet Fido op dit punt te 
wijzigen en de renterisiconorm afhankelijk stellen van de omvang van de 
begroting. Het wetgevende traject werd in 2007 nog niet afgerond 
waardoor waarschijnlijk de wetswijziging in 2008 zal worden geëffectueerd.  
 
De begrote renterisiconorm voor 2007 bedroeg 20% van € 120 miljoen is € 
24 miljoen. De werkelijke stand van de vaste schuld per 1 januari 2007 
bedroeg eveneens € 120 miljoen oftewel de werkelijke renterisiconorm 
voor 2007 bedroeg gelijk aan de begrote renterisiconorm een bedrag van € 
24 miljoen.  
 
De toets van de renterisico’s aan de hand van de renterisiconorm verloopt 
dan als volgt:  
 
  

Rentetoets  (in €miljoen) Begroting 2007 Werkelijk 2007 
Renterisico op vaste schuld   
1a. Renteherziening op vaste schuld (o/g) 0,00 0,00 
1b. Renteherziening op vaste schuld (u/g) 0,00 0,00 
2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b) 0,00 0,00 
3a. Nieuw aan te trekken vaste schuld (o/g) 0,00 0,00 
3b. Nieuw aan te trekken vaste schuld (u/g) 0,00 0,00 
4. Netto nieuw aan te trekken vaste schuld (3a-3b) 0,00 0,00 
5. Betaalde aflossingen 2,07 2,07 
6. Herfinancieringen (laagste van 4 en 5) 0,00 0,00 
7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6) 0,00 0,00 
   
Renterisiconorm   
8. Stand van de vaste schuld per 1 januari 120,00 120,00 
9. Het bij ministeriele regeling vastgestelde perc. 20% 20% 
10. Renterisiconorm 24,00 24,00 
   
Toets renterisiconorm   
10. Renterisiconorm 24,00 24,00 
7. Renterisico op vaste schuld 0,00 0,00 
11. Ruimte (+) / Overschrijding (-) (10 – 7) 24,00 24,00 
 
In 2007 is ruimschoots voldaan aan de renterisiconorm. Indien de Tweede 
Kamer in 2008 besluit om de renterisiconorm afhankelijk te stellen van de 
begroting, dan betekent dit voor de gemeente Deventer een aanzienlijke 
verruiming van de renterisiconorm, ervan uitgaande dat het percentage 
van 20% gehandhaafd blijft.  
 
Kredietrisicobeheer 
 
Kredietrisicobeheer kan worden omschreven als het beheersen van 
risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid van een waardedaling van de 
vorderingspositie ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van 
betalingsverplichtingen door de tegenpartij als gevolg van insolventie of 
deficit. Uitzettingen kunnen op grond van de Wet Fido en het 
treasurystatuut slechts plaatsvinden uit hoofde van de uitvoering van een 
publieke taak. Daarnaast vinden uitzettingen alleen plaats bij Nederlandse 
overheids- en financiële instellingen met en kredietwaardigheid van een 
AA-rating.  
In onderstaand overzicht is de samenstelling van de leningportefeuille u/g 
weergegeven.  
 
 
Samenstelling van de leningportefeuille in 2007  Stand per Werkelijk per 
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(in € miljoen) 31-12-2006 31-12-2007 
Risicogroep   
Gemeenten/provincies 0,00 0,00 
Woningbouw 0,00 0,00 
Semi-overheidsinstanties 26,13 25,97 
Financiële instellingen met AA-rating of hoger 5,00 7,00 
Over instellingen 2,26 2,00 
Totaal  33,39 34,97 
 
Vanwege het liquiditeitenoverschot in 2007 zijn diverse bedragen op 
deposito gezet (zie hoofdstuk met rentepercentages tussen de 3,59% en 
4,86%. In alle gevallen zijn deze bedragen bij een financiële instelling 
uitgezet die voldoet aan de in het treasurystatuut gestelde criterium van 
AA-rating en telkens de hoogste rentes bood. Per 31/12/2007 stond nog 
totaal € 7 miljoen uit op deposito onderverdeeld in twee bedragen van € 3 
miljoen en € 4 miljoen met rentepercentages van 4,81% en 4,81%. Beide 
deposito’s zijn per 3/1/2008 vervallen.  
 
De belangrijkste overige instellingen betreffen Circulus Publieke taken BV 
(€ 1,15 miljoen) en Essent (€ 0,54 miljoen).  
 
4.4.5 EMU-saldo 
 
Inleiding 
 
Het EMU-saldo (het saldo van het Bruto Binnenlands Product) van de 
lokale overheid is in 2002 onverwachts flink in de min gesloten en ook voor 
2003 en 2004 was dat het geval, namelijk in beide jaren 0,6% van het 
Bruto Binnenlands Product. De redenen hiervoor zijn divers. Het oplopen 
van het EMU-tekort betekent niet dat de lokale overheden blaam treft. Een 
EMU-tekort kan zich immers voordoen bij een sluitende begroting bij een 
baten-lastenstelsel en het EMU-tekort is tot op heden geen 
sturingsvariabele geweest voor de lokale overheid. Hoewel dus conform 
de bestaande regels wordt gehandeld, vormt het ontstane EMU-tekort toch 
een probleem omdat dit tekort van de overheid bijdraagt aan het EMU-
tekort van de gehele overheid. Mede daardoor heeft Nederland in 2003 de 
3%-tekortgrens uit het Verdrag van Maastricht overschreden. Inmiddels is 
het EMU-tekort van de totale overheid uit de gevarenzone en komt deze 
uit op ongeveer 1,8%. 
 

Op basis van de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) behoort 
ingrijpen tot de mogelijkheden bij een dreigende overschrijding van het 3% 
EMU-tekort voor zover dit wordt veroorzaakt door een ongewenste 
ontwikkeling van het EMU-saldo van de lokale overheid.  
Op 27 september 2004 hebben het kabinet, de VNG, het IPO en de UvW 
(de lokale overheden) een akkoord bereikt over beheersing van het EMU-
saldo van de lokale overheden waarbij zoveel mogelijk getracht wordt 
rekening te houden met de autonomie van de lokale overheid. Een van de 
afspraken binnen het akkoord is het door de afzonderlijke lokale overheid 
opnemen van het EMU-saldo in de begroting en jaarrekening. 
 
Berekening EMU-saldo 
 
Het maximale EMU-tekort van de lokale overheid bepaald op € 1,9 miljard. 
Deze macro-referentiewaarde is op basis van het aandeel van de 
gemeente in de Algemene Uitkering van het gemeentefonds doorvertaald 
naar de afzonderlijke gemeenten. Het toegestane EMU-tekort van de 
gemeente Deventer is bepaald op € 10,65 miljoen.  
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Het EMU-saldo voor 2007 is als volgt te berekenen.  
 
EMU-saldo (x € 1000) Begroting 

2007 
Werkelijk 

2007 
1. Exploitatiesaldo voor toevoeging aan/onttrekking uit 
reserves (een exploitatietekort heeft een minteken) 

10.588 8.562 

+ 2. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 9.125 11.196 
+ 3. Bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de 
exploitatie 

10.149 20.252 

- 4. uitgaven aan investeringen in materiële vaste activa die 
op de balans zijn geactiveerd 

3.959 14.372 

+ 5. De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen 
gebrachte ontvangen bijdragen van het rijk, de provincies, 
de Europese Unie en overigen 

0 609 

+ 6a. Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in vaste 
activa (tegen verkoopprijs) 

0 4.822 

- 6b. De boekwinst op desinvesteringen in vaste activa 0 0 
- 7. Uitgaven aan aankoop grond, bouw- en woonrijp maken 
en dergelijke 

31.081 20.262 

+ 8a. Verkoopopbrengsten uitverkoop van grond (tegen 
verkoopprijs) 

16.225 35.247 

- 8b. De boekwinst op grondverkopen 0 8.773 
- 9. Betalingen ten laste van voorzieningen 10.805 16.940 
- 10. Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar 
rechtstreeks ten laste van reserves worden gebracht en die 
niet vallen onder een van de andere genoemde posten 

0 0 

- 11. Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen 0 0 
Berekend EMU-saldo gemeente Deventer 242 20.341 
 
De posten met een plus verkleinen het EMU-tekort, die met een min 
vergroten het EMU-tekort. De conclusie is dat Deventer ruim (+/+ € 20 
miljoen) binnen de gestelde grenzen blijft.  
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4.5 Paragraaf Bedrijfsvoering 
 
4.5.1  Algemeen beeld 
 
2007 was het jaar na de reorganisatie. Alle eenheden hebben te kampen 
gehad met de naweeën van de reorganisatie. Zo bleek bijvoorbeeld bij 
aanvang van de nieuwe organisatie dat de rol- en taakverdeling tussen de 
eenheid Bedrijfsvoering, ConcernControl en Unitcontrol niet voldoende 
helder was. Ook heeft het invullen van nog openstaande vacatures binnen 
de organisatie bijvoorbeeld relatief veel tijdsinzet gevraagd in de 
ondersteuning vanuit het team P&O. Een ander voorbeeld van de 
naweeën van de reorganisatie is het ombouwen van de begroting dat een 
moeizaam proces is gebleken. Als gevolg van de reorganisatie is ook de 
uitvoering van een aantal projecten vertraagd. 
 
4.5.2  Organisatieontwikkeling 
 
Nazorg Organisatieverandering 
 
Na de afronding van het plaatsingsproces in december 2006 werd na een 
inventarisatie van de formatieruimte snel duidelijk dat een groot aantal 
vacatures ingevuld moest worden. Besloten is, dit op een projectmatige 
wijze aan te pakken en ook externe recruiters in te schakelen. In 2007 zijn 
105 vacatures (in- en extern) gesteld, daarvan zijn inmiddels meer dan 80 
ingevuld. Een belangrijke randvoorwaarde om zoveel vacatures te 
verwerken is te danken aan een nieuwe digitale werkwijze die door de 
teams Informatietechnologie en Communicatie is gefaciliteerd. Het betreft 
een digitaal sollicitatieportaal waarin alle relevante informatie over de 
gemeente Deventer en de vacatures is verzameld. Via een digitaal 
sollicitatieformulier dat na verzending door de sollicitant direct in de 
Deventer systemen ingelezen wordt, is het selectieproces veel efficiënter 
en effectiever geworden. Deze vernieuwde werkwijze is daarmee ook een 
bijdrage aan het bereiken van de doelstelling om de gemeente als 
eigentijdse werkgever nog beter te positioneren. De gemeente Deventer is 
een van de eerste gemeentes in Nederland die het sollicitatieproces zover 
gedigitaliseerd heeft. 
 
 
Management en personeelsontwikkeling 
 

In het gemeentebrede organisatieontwikkeltraject heeft de focus in 2007 
nadrukkelijk gelegen op de voorbereiding, begeleiding en uitvoering van 
een cultuur- en leiderschapsprogramma en de daarbij behorende 
opleidingsactiviteiten en de personeelsontwikkeling. De navolgende 
resultaten zijn in het project “Een volgende stap in Denken, Durven, Doen” 
geboekt: 

• Opleveren uitvoeringsprogramma organisatie en 
personeelsontwikkeling (april 2007) 

• Inrichten projectorganisatie DDD - organisatie- en 
personeelsontwikkeling gericht op het ontwikkelen van een MD 
programma voor de periode 2008 – 2010 (mei-juni 2007) 

• Uitvoering van een verkenningsfase op het gebied van 
management development (MD) door de projectgroep (juli-oktober 
2007) 

• Opleveren resultaat verkenningsfase en plan van aanpak jaarschijf 
2008 (oktober 2007) 

• Uitvoering eerste programmaonderdeel van het MD traject: de 
training Waarderend Ontwikkelen (juni-december 2007) 

• Uitvoering teamsessies Waarderend Ontwikkelen door 
teammanagers en medewerkers (juli-november 2007). 

 
Tevens is ingezet op voortzetting van het Loopbaanadviescentrum (LAC) 
in 2007 en de doorontwikkeling van het aanbod van het LAC waaronder 
het informatiecentrum. Het aantal deelnemers dat een afgerond traject 
heeft doorlopen bedroeg in 2006  59 en daarmee is de vraag naar 
begeleiding door het loopbaanadviescentrum in 2007 zo goed als gelijk 
gebleven.    
De omvang van de caseload laat zien dat het aanbod van het LAC voorziet 
in een aanwezige behoefte van medewerkers. In 2007 zette bijna 7% van 
het totale personeelsbestand zich in voor de persoonlijke ontwikkeling door 
gebruikmaking van het LAC.  
 
Het project Ruim Baan voor Talent is formeel afgerond in juni 2007 met 
onder andere de oplevering van de nota levensfasebeleid. Door de 
prioriteit die gegeven is aan het project “Een volgende stap..” zijn 
implementatie-activiteiten die voortvloeien uit het project Ruim Baan voor 
Talent, niet opgepakt. Deze activiteiten worden in de planning van 2008 
opgenomen. 
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Werken naar Resultaat 
 
Resultaat gericht werken is een meerjarig traject, waarvan in 2007 de 
laatste voorbereidingsfase is ingezet. De afgelopen jaren hebben we 
resultaten geboekt op betere sturing op sector- en afdelingsplannen, de 
implementatie van basisprofielen inclusief competentiesets en 
afdelingsspecifieke taakmatrices, het leren omgaan met de personele 
jaarcyclus bestaande uit een planningsgesprek een voortgangsgesprek en 
een beoordelingsgesprek. De besluitvorming over de koppeling van de 
beloningssystematiek evenals de herijking van het loongebouw op basis 
van een bijgestelde functiewaarderingssystematiek is in 2007 afgerond.  
 
4.5.3 Personeelsmanagement 
 
Wettelijke ontwikkelingen en arbeidsvoorwaarden 

In het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan de nieuwe 
ontwikkelingen op gebied van arbeidsvoorwaarden en sociale wetgeving. 
De wet Walvis heeft de nodige administratieve problemen met zich 
meegebracht m.n. op het gebied van herrekeningen. Daarnaast is er 
ruimte genomen voor de verbetering van een aantal 
arbeidsvoorwaardenregels. Levensloop is doorgevoerd en voor de 
Brandweer is hiervoor een eigen specifieke uitvoeringsregeling opgezet.  
In de voorjaarsnota 2006 is een bedrag van €165.000 aan het budget 
decentrale arbeidsvoorwaarden toegevoegd ten behoeve van een 
persoonlijk budget. Dit bedrag zal in overleg met de 
werknemersvertegenwoordiging een bestemming krijgen. Een werkgroep 
is bezig met de verschillende keuzeopties, de voorbereiding loopt door in 
2008.  

Door de wijziging in de belastingvoorschriften is de regeling bedrijfsfitness 
aangepast met ingang van 1-1-2008. De contracten met de huidige 
fitnesscentra zijn opgezegd en de werknemers die gebruik maken van 
deze regeling zijn op de hoogte gesteld. Met het team JZI is een 
inkooptraject ingezet dat heeft geleid tot een overeenkomst met een 
andere ‘aanbieder´ met een reeks aan mogelijkheden voor de medewerker 
om op eigen (kwaliteits)niveau te werken aan gezondheid. 
 
HRM-dashboard 
  

In 2007 is het HRM-dashboard gereed gekomen waarop een aantal ken- 
en stuurgetallen geraadpleegd kan worden door alle leidinggevenden. Het 
HRM-dashboard dat een onderdeel uit gaat maken van een toekomstig 
Bedrijfsvoeringdashboard levert voor managers stuurinformatie in de vorm 
van een scorecard voor binnen de Gemeente Deventer gehanteerde 
kengetallen en diverse overzichten (formatieoverzichten, ziekteverzuim en 
dergelijke). Tevens wordt op het dashboard informatie klaargezet ten 
behoeve van de diverse management rapportages. De implementatie 
hiervan is het eind 2007 afgerond. 
 
Ontwikkelingen formatie en bezetting 
 
Op 1 januari 2007 is de nieuwe gemeentelijke organisatie van start gegaan 
waarbij een relatief groot aantal medewerkers in een andere functie en op 
een andere, ook fysieke,  werkplek in de organisatie terecht zijn gekomen. 
De organisatie is gestart met ruim 100 vacatures die in de loop van 2007 
opengesteld zijn voor werving. Daarbij zijn er in 2007 ook nieuwe 
vacatures ontstaan doordat medewerkers intern doorstroomde of uitdienst 
gingen. In onderstaande tabel zijn de ontwikkelingen van de formatie en 
bezetting weergegeven.  
 
Peildatum  
31-12-2007 

2003 2004 2005 2006** 2007** 

Medewerkers (aantal) 949 939 946 916 927 
Formatie (fte) 878 883 916 914* 895* 
 
)* inclusief tijdelijke formatie over 2007 
)** inclusief ambtelijk personeel van het Deventer Groenbedrijf en exclusief 
de griffie 
 
De effecten van de formatiereductie als gevolg van de personele 
taakstelling zijn voor het eerst in de formatiecijfers van 2007 merkbaar. Bij 
de start van de nieuwe organisatie is bij een aantal eenheden formatie 
ingeleverd. De stijging in het aantal medewerkers is te verklaren door het 
opstarten van werving en selectie in 2007 voor vacatures in de organisatie, 
zie ook instroom, doorstroom en uitstroom. 
 
Instroom, doorstroom en uitstroom 
 
De gemeente Deventer heeft in 2007 een groot aantal vacatures 
geworven. Deze zijn voor een deel ingevuld door medewerkers van de 
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gemeente Deventer die doorgestroomd zijn naar een andere functie in de 
organisatie. Het aantal medewerkers dat in 2007 is uitgestroomd is relatief 
hoog. Een belangrijke oorzaak kan zijn dat medewerkers in 2006 tijdens 
de invoering van de nieuwe organisatie afgewacht hebben welke kansen 
er voor hun waren en of dit paste in hun toekomstperspectief. Uit de 
instroomcijfers, en ook uit evaluatie van het werving en selectieproces, 
blijkt dat de gemeente Deventer op de arbeidsmarkt nog wel in staat is 
nieuwe medewerkers aan te trekken. Dit geldt niet voor bepaalde 
specifieke specialistische functies die landelijk erg moeilijk in te vullen zijn. 
 
Peildatum  
31-12-2007 

2007

Instroom 83
Doorstroom in 46
Doorstroom uit 31
Uitstroom 73
 
Instroom:  Instroom in de bezetting van de gemeente Deventer in 2007, komt van 
buiten de organisatie. 
Doorstroom in:  Doorstroom in de bezetting vanuit een ander team in 2007 
Doorstroom uit: Doorstroom vanuit de bezetting naar een andere team in 2007 
Uitstroom:  Uitstroom uit de bezetting van de gemeente Deventer in 2007 
Bezetting:  Ambtenaar conform definitie Car/Uwo in dienst van de gemeente 
Deventer 
 
Medewerkers die op 1 januari 2008 in-, door- of uitstromen zijn in deze 
gegevens niet meegenomen maar komen in het jaaroverzicht van 2008 
terug. De medewerkers was immers op peildatum 31-12-2007 nog in 
dienst bij zijn/haar ‘oude’ organisatieonderdeel. 
 
Diversiteitsbeleid 
 
Het percentage allochtone medewerkers bij gemeente Deventer die in 
2007 geregistreerd stonden was 5,48%. Dit percentage wordt bepaald 
door het aantal medewerkers dat heeft aangegeven tot de doelgroep te 
behoren, uitgedrukt in een percentage van het totale aantal medewerkers 
dat aan de registratie heeft meegewerkt. De medewerkers die geen 
gehoor hebben gegeven aan het verzoek om aan te geven of zij tot de 
doelgroep behoren, worden hierbij buiten beschouwing gelaten. 
 
 
 

Integriteit 
 
Met ingang van 2007 zijn we verplicht om verantwoording af te leggen over 
het integriteitsbeleid. De gemeente heeft de wettelijke plicht om een 
integriteitsbeleid te voeren gericht op het bevorderen van goed ambtelijk 
handelen (Ambtenarenwet 1 maart 2006). In het gedragsprotocol 
ambtelijke integriteit ‘een voorbeeld voor velen’, vastgesteld december 
2002, worden handvatten geboden hoe om te gaan met 
integriteitsvraagstukken. Daarnaast beschikt de gemeente Deventer over 
een klokkenluiderregeling.  
 
De afgelopen jaren zijn we geconfronteerd met een aantal aanvullende 
maatregelen op dit gebied. Eind 2007 is een scan van het huidige beleid 
en de norm vertaalt in het plan van aanpak. In 2008 worden daartoe een 
aantal acties op dit gebied uitgerold. In overleg met de griffier wordt ook 
gekeken naar bestuurlijke integriteit en welke aspecten daar nog 
afgestemd en geïmplementeerd moeten worden. 
 
Opleidingen 
 
In de jaarverslagen van de eenheden zijn gegevens opgenomen over het 
opleidingbudget en de realisatie. Daarbij wordt meer informatie gegeven 
over uitputting van de budgetten. Hieronder zijn de gegevens bij elkaar 
gebracht in een overzicht. 
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 Begroot in € Gerealiseerd 
in € 

Verschil 
in € 

Bedrijfsvoering 170.823 167.260 3.563
Medezeggenschap OR/GO 6.619 2.184 4.435
Bestuursacademie Oost Nederland 17.696 9.454 8.242
Ruimte en Samenleving 323.430 249.837 73.593
StadThuis 125.539 136.439 - 10.900
Strategische Ontwikkeling 27.000 11.000 16.000
Brandweer 204.000 242.000 -38.000
Bestuurs- en Directieondersteuning 25.857 7.100 18.757
ConcernControl 5.000 2.070 2.930

Subtotaal 905.964 827.344 78.620
Gemeentelijke opleidingsbudget 296.555 16.023 280.532

Totaal 1.202.519 843.367 359.152
 
In de najaarsmarap is al gemeld dat een forse onderschrijding van het 
opleidingsbudget zou gaan ontstaan, de onderschrijding bedraagt  
€ 280.532. Deze forse onderschrijding hangt samen met het doorschuiven 
van een aantal opleidingen naar 2008 (onder andere certificering INK 
auditoren € 33.000, organisatie- en personeelsontwikkeltraject € 200.000, 
workshop ongewenste omgangsvormen € 10.000) als gevolg van de 
overbelasting van de organisatie. 
Bij de definitieve vaststelling van het gemeentelijke opleidingsplan 2007 
(directieoverleg d.d.31-5-07) is reeds besloten dat een bedrag van € 
200.000 beschikbaar gesteld zou worden aan het project “Volgende stap in 
DDD-2”. In 2008 en 2009 zal een inhaaleffect plaatsvinden conform een 
door de directie vastgesteld plan DDD-2 (een volgende stap in Denken, 
durven, Doen, derhalve is voorgesteld daarvan €  200.000 naar 2008 over 
te hevelen. Het projectbudget is meerjarig en loopt maximaal tot en met 
december 2009.  
 
Om in 2008 naast de uitgestelde opleidingstrajecten voor het reguliere 
gemeentebrede opleidingsplan en naast het DDD-2 programma ook nog 
ruimte te hebben voor nieuwe opleidingtrajecten is er voorgesteld om ook 
het overige restantbudget van € 80.532 over te hevelen naar 2008.  
In totaal is dus verzocht om een overheveling van € 280.532.    
 
 
Welzijn en gezonde organisatie 
 

In de afgelopen jaren is verzuim en re-integratie in toenemende mate een 
onderwerp geworden van de bestuurlijke en ambtelijke agenda. De 
verzuimverlaging met meer dan 3% naar 5,5%, heeft inmiddels geleid tot 
de realisatie van een heroverwegingstaakstelling met een structureel 
karakter.  
In 2007 is een meerjarig programma voor Welzijn en Gezonde Organisatie 
opgesteld met uitvoeringsprojecten als een Vitalitycheck onder alle 
leidinggevenden, een gemeentebreed agressieprotocol, de implementatie 
van het verzuimbeheersingssysteem HumanNet en een gewijzigd 
Arbocontract vanaf 1-1-2008. Verder is de functie verzuimconsulent 
geïntroduceerd, die vanuit een regie- en adviesrol uitvoering geeft aan het 
verzuimbeleid.  
 
Het P&O-dienstencentrum blijft zijn nut bewijzen. Naast loopbaanadvies, 
het bezoeken van de bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk en de 
bedrijfspsycholoog, houdt nu ook de fysiotherapeut vanuit het IZA 
bedrijfszorgpakket hier spreekuur. 
 
Door de hoge werklast voor de leidinggevenden na de invoering van de 
nieuwe organisatiestructuur en de nadruk op gemeentebrede trajecten, 
zoals waarderend ontwikkelen, is het preventief medische onderzoek 
(PMO) niet in 2007 uitgevoerd. Dit betreft een gezondheidsvragenlijst en 
een visustest voor medewerkers 40+ of op klachtenindicatie. Om dezelfde 
reden zijn ook de voorlichting en training in het omgaan met RSI-achtige 
klachten voor de met name de beeldschermwerkers en een workshop voor 
leidinggevenden over gezondheidsmanagement doorgeschoven naar 
2008.  
Wel is voor alle leidinggevenden (en het College van B&W) een Vitality 
Check uitgevoerd. 
 
Beheersing van agressie blijft steeds actueel. Er waren enkele agressie-
incidenten op de locatie van CWI / Eenheid StadThuis. Om versnippering 
van beleid te voorkomen is in 2007 een gemeentebreed kader voor 
beheersing van agressie tot stand gekomen. Bij de eenheid StadThuis zijn 
eind 2007 trainingen agressiebeheersing gestart, die nog doorlopen in 
2008. Verder is voor begin 2008 een “locatietraining” opgezet voor de 
medewerkers van de beide nieuwe publieksbalies aan de Leeuwenbrug. 
Na een toetsing en enkele aanpassingen zijn de ruimten zelf zijn ook 
zoveel mogelijk agressie-proof  
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De eenheden kunnen op het gebied van agressiebeheersing in het 
voorjaar van 2008 eventuele locatiespecifieke accenten aan geven. 
 
Wettelijk zijn we verplicht regelmatig een risico-inventarisatie en –evaluatie 
uit te voeren in de gemeentelijke panden. Dit is in het verleden voor enkele 
gebouwen wel gedaan (Leeuwenbrug, Gibsonstraat en Brandweer). Door 
het organisatieontwikkelingstraject en de herhuisvesting in de 
Leeuwenbrug is het onderzoek uitgesteld en in afwachting van 
besluitvorming rondom de nieuwbouw en de inrichting tijdelijke locaties.  
 
Ziekteverzuimcijfers 2007 
 
De verzuimpercentages zijn inclusief langdurige ziektegevallen (langer dan 
1 jaar), maar exclusief en zwangerschaps- en bevallingsverlof.  
De verzuimpercentages zijn gemeten over de periode 1 januari 2007 – 
1 januari 2008. 
 
Eenheid Verzuim % 

2006 
Verzuim % 

2007 Frequentie 2006 Frequentie 2007

Bedrijfsvoering 5,12 5,91 1,86 1,93
Brandweer 4,85 3,03 0,95 0,89
Ruimte & 
Samenleving 5,93 5,67 2,09 2,00

Strategische 
Ontwikkeling 3,95 2,25 1,50 1,15

StadThuis 5,06 6,00 1,95 1,84
Griffie 1,10 3,47 1,20 2,20
Bestuurs- en 
Directieonder-
steuning 

4,56 6,03 1,21 0,80

ConcernControl 6,46 3,63 3,50 2,50
Gehele organisatie 5,30 5,50 1,88 1,82

*) Excl. ambtelijk personeel van het Deventer Groenbedrijf 
 
De dalende trend van de ziekteverzuimcijfers is in 2007 niet door gezet en 
het verzuimpercentage bedraagt nu 5,5%. In 2006 bedroeg het totale 
verzuimpercentage 5,3%, een lichte stijging 0,2%. De invoering van de 
nieuwe organisatie, met een groot aantal functies waar voor geworven is, 
heeft een zware belasting op gegeven voor management en medewerkers. 
Het niet verder op laten lopen van het verzuimpercentage is een prestatie 
op zich. 

De meldingsfrequentie in de organisatie is echter iets teruggelopen van 
1,88 in 2006 naar 1,82 in 2007, de norm is gesteld op 1,5. Daarmee is het 
terugdringen van de meldingsfrequentie een blijvend aandachtspunt voor 
2008.  
 
De directie heeft na aanleiding van signalen over de belasting van het 
management als gevolg van de reorganisatie besloten om geen collectieve 
trainingen op het gebied van verzuim management aan te bieden. Daar 
waar sprake was van hoog verzuim is op verzoek toch is op teamniveau 
wel actie ondernomen. 
Het frequente verzuim is geregeld in beeld gebracht voor leidinggevenden, 
personeelsmanagementconsulent en de verzuimconsulent. Hierdoor kon 
gericht worden gewerkt aan te hoge verzuimfrequenties bij een beperkte 
groep medewerkers.  
 
In 2007 is een nieuw digitaal verzuimbeheersingssysteem ‘Humannet’ 
ingevoerd. Het doel van dit systeem is een adequate ondersteuning van 
leidinggevenden, zodat zij beter ondersteund worden bij hun regie rol. 
Leidinggevenden, verzuimconsulent, personeelsmanagement consulenten 
en de bedrijfsarts en bedrijfsverpleegkundige hebben allemaal toegang tot 
dit systeem. De bewaking van acties is hierdoor verbeterd en de uitvoering 
van wettelijke regelgeving en het eigen verzuim protocol van de gemeente 
is beter gewaarborgd. 
 
Het ziekteverzuimpercentage binnen de gemeente ontwikkelde zich in de 
afgelopen vijf jaar als volgt: 
 
Periode Gemiddelde 

bezetting in 
aantal fte’s  

Verzuim % 
incl.>1 jr. 

excl. 
zwangerscha

p 

Verzuim % 
incl. >1 jr. incl. 
zwangerschap

Gemiddelde 
duur 

Frequentie 

2007 738 5,5 6,3 12,8 1,8 
2006 755 5,3 5,8 12,2 1,9 
2005 784 5,2 5,9 13,9 1,9 
2004 828 6,1 6,6 16,7 1,9 
2003 820 8,0 8,5 18,7 1,7 
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Vergelijking met cijfers IGO – gemeenten 
IGO: Intergemeentelijk overleg van gemeenten, die gebruikmaken van het 
personeelsinformatiesysteem Beaufort 
 
 Ziekteverzuim% Meldingsfrequentie 

 2007 2006 2007 2006
Apeldoorn 4,9 4,8 1,28 1,27
Arnhem 5,8 6,5 1,74 1,79
Deventer 5,5 5,3 1,82 1,89
Ede 5,0 5,1 1,62 1,38
Emmen 6,1 6,8 1,83 1,82
Enschede 4,5 4,7 1,7 1,63
Hengelo 5,0 5,2 1,46 1,36

Den Bosch 4,5 4,5 1,57 1,61
Heerlen 6,3 5,5 1,54 1,58
Maastricht 6,0 5,7 1,53 1,54
Sittard-Geleen 6,7 6,2 1,63 1,98
Zoetermeer 7,4 6,5 1,85 1,86

Zwolle 4,5 4,5 1,78 1,72

Gemiddeld 5,5 5,3 1,64 1,63
 
Het gemiddelde verzuimpercentage van vergelijkbare gemeenten is 5,5% 
en de gemiddelde meldingsfrequentie bedraagt 1,64. De gemeente 
Deventer heeft een ziekteverzuimpercentage dat exact overeenkomst met 
het landelijke gemiddelde van de IGO. De meldingsfrequentie is bij de 
gemeente Deventer 0,18 hoger dan het gemiddelde en 0,32 hoger dan de 
interne norm. 
 
4.5.4 Middelenmanagement 
 
Huisvesting 
 
Het jaar 2007 heeft voornamelijk in het teken gestaan van het project 
“Nieuwbouw en verhuisvesting organisatieontwikkeling”. Vanuit de 
nieuwbouw is de pilot “Activiteiten Gerelateerd Werken” opgestart en 
geïmplementeerd. Op basis van het wedstrijdontwerp voor de nieuwbouw 

van stadskantoor en bibliotheek van Neutelings/Riedijk is in 2007 hard 
gewerkt aan het Voorlopig Ontwerp. Tot een besluit daarover is het niet 
gekomen. Op 19 december 2007 heeft de gemeenteraad in een motie het 
college verzocht een tussenfase in te lassen om daarin het ontwerp nader 
te onderbouwen met aandacht voor een aantal aandachtspunten. 
 
Als gevolg van de nieuwe organisatiestructuur waren meerdere teams die 
inmiddels tot één eenheid behoren gehuisvest over meerdere locaties. Dat 
heeft vooral het eerste halfjaar geleid tot heel veel verhuisbewegingen; 
daarna echter werd de organisatie geconfronteerd met een aantal 
voorbereidingsacties om de nieuwe huisvesting voor de gemeentelijke 
organisatie naar de toekomst toe te kunnen realiseren. Ook hieruit zijn 
forse verhuisbewegingen ontstaan die eind 2007 nog niet geheel zijn 
afgerond.  
 
Informatie- en Document Management 
 
Algemeen 
 
Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van een verdere 
professionalisering van de dienstverlening (procesbeschrijvingen), het 
ondersteunen van organisatieontwikkelingen (Contact) en het uitvoeren 
van diverse projecten ten behoeve van de digitale dienstverlening van de 
gemeente richting burgers (Mijn loket, DDDW en Milieu atlas). Daarnaast 
zijn er vorderingen gemaakt ten aanzien van de invoering van de 
Basisregistratie Adressen en Gebouwen. 
 
Project DDDW (Deventer Doet Digi Werkt) 
 
Het plan DDDW is in uitvoering. De daadwerkelijke start was oktober 2006 
en loopt qua project door tot 2010. Uitgaande van een eerst geplande 
doorlooptijd van 3 jaar hetgeen is opgerekt naar 4 jaar in verband met de 
gewijzigde financiële dekking loopt het project over het geheel genomen 
toch op koers. Fase 1 was het creëren van een basis voor digitaal werken, 
deze basis is nu aanwezig en wordt verder uitgebouwd. Meerdere 
mijlpalen zijn te signaleren. Op hoofdlijnen zijn dat: een organisatorische 
inrichting voor de E-DIV is gerealiseerd, functies als 
digitaliseringsmedewerkers en proces en kwaliteitsmedewerkers zijn 
ingevuld, een scanstraat is operationeel, de dms/rma omgeving is 
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ingericht, opleidingen zijn gegeven en de daartoe bevoegde medewerkers 
gebruiken het systeem. 
Nieuwe werkwijzen zijn in procesbeschrijvingen en protocollen vastgelegd. 
Deze beschrijvingen en de gestelde doelen en Pakket van Eisen vormden 
de basis voor gehouden (pre) audits op de nieuwe werkwijzen 
(Belastingdienst en DOXIS). Signaleringen en aanbevelingen uit de audits 
worden opgepakt en verwerkt. Resultaat is dat de Belastingdienst haar fiat 
heeft gegeven met betrekking tot de digitale facturenstroom en dat het 
papieren equivalent vernietigd mag worden. Met behulp van de Audit van 
DOXIS is een “digitaal handboek ingekomen post” opgesteld welke tot 
provinciale goedkeuring moet leiden voor de digitale werkwijze (ambtelijk 
is hier al overeenstemming over.) 
Opleidingen met eerste nazorg zijn structureel ingepast. 
Opleidingsplannen zijn gemaakt en specifiek voor de gemeente Deventer 
is opleidings/cursus leerstof geschreven.   
In 2008 wordt fase II opgestart. Met name de component van workflow zal 
dan ingericht moeten worden. 
Op het DMS/RMA systeem en op de procedure en inrichting is in de volle 
breedte met goed gevolg een preaudit uitgevoerd. Er is goedkeuring van 
de Belastingdienst om de binnenkomende facturen na het scannen te 
mogen vernietigen. Goedkeuring van Gedeputeerde Staten voor 
substitutie - die via de inspectie van het Provinciaal archief loopt - wordt 
aangevraagd. 
Het 1e Plan van Aanpak is geëvalueerd en wordt op basis van de 
bevindingen en vervolgontwikkelingen (onder andere fase II) herijkt.  
 
Interne Basisregistratie 
 
Het afgelopen jaar is veel geïnvesteerd in draagvlak, technische koppeling 
en kwaliteit van de gegevens (onder andere gebruik Burgerservicenummer 
en adresgegevens). In 2007 is gestart met een koppeling aan de Kamer 
van Koophandel en de aansluiting op het GBA-netwerk 
(buitengemeentelijke persoonsgegevens). De techniek hiervan is 
beschikbaar, een functionele invulling volgt in 2008. 
Een eerste aanzet is gedaan om geografische- en administratieve data 
met elkaar te koppelen en een aantal inwonergegevens is opgenomen in 
de Brandweerkaart. Ten behoeve van het MijnLoket worden nu dagelijks 
persoonsgegevens uit het gegevensmagazijn Personen beschikbaar 
gesteld. 
 

GEO 
 
Het jaar 2007 stond in het teken van het zoeken naar nieuwe 
dwarsverbanden en het uitbreiden en verbeteren van de interne 
dienstverlening rondom GEO en gegevensbeheer.  
Zo is het project BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) officieel 
van start gegaan, waarbij GEO & Gegevens de projectleiding verzorgt bij 
de implementatie van deze nieuwe, wettelijke taak.  
Ten behoeve van de gemeente Olst-Wijhe is een BRS opgezet en deze wordt 
door de Gemeente Deventer beheerd. Daarnaast is de Milieuatlas 
gepubliceerd op de gemeentelijke website.  
GIS-kaarten zijn ontwikkeld die inzicht bieden waar munitie uit de 2e  
Wereldoorlog kan worden aangetroffen (verwachtingswaarde). 
De interne GEO-informatievoorziening (Flexiweb) is verder uitgebreid met 
ruim nieuwe 15 kaartthema's (bijvoorbeeld bomenstructuurplan, 
brandweerkaart). 
Verder zijn er diverse nieuwe software versies geïnstalleerd en is de 
gehele CAD- en GIS-architectuur getoetst aan de toekomstige ICT-
architectuur (op basis van Windows Vista). 
Een pilotproject WebGIS is gestart, waarin onderzocht wordt op welke 
manier gemeentelijke gegevens in kaartvorm kunnen worden gepubliceerd 
op internet, begin 2008 zullen de eerste concept-omgevingen 
(wegwerkzaamheden en bestemmingsplannen) worden opgeleverd. 
Tenslotte zijn verschillende mobiele GIS-applicaties ontwikkeld voor het 
uitvoeren van veldwerkzaamheden (zoals het inspecteren van de 
openbare ruimte en het inventariseren van monumentale boerderijen). 
 
Document Management 
 
Het jaar 2007 was het jaar voor documentdigitalisering. Een scanstraat is 
ingericht waar veel gebruik van wordt gemaakt. Scannen/digitaliseren 
betekent ook formele opslag van digitale documenten in een Record 
Management Systeem (RMS). Ook dit RMS is formeel ingevoerd. De 
organisatie is nu aan zet om hun processen aan te bieden voor digitale 
archivering. De basis is aanwezig voor doorgroei naar “optimaal digitaal in 
2010”.   
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Facilitaire Zaken 
 
Het jaar 2007 heeft voornamelijk in het teken gestaan van het project 
“Nieuwbouw en verhuisvesting organisatieontwikkeling”. Vanuit de 
nieuwbouw is de pilot “Activiteiten Gerelateerd Werken” opgestart en 
geïmplementeerd.  
 
Door de organisatieontwikkeling per 1 januari 2007 moesten circa 250 
medewerkers een nieuwe werkplek vinden naar en binnen de 
Leeuwenbrug. Deze verhuizing heeft plaatsgevonden in het 
paasweekeinde. Voorbereiding, uitvoering en nazorg heeft veel capaciteit 
gevraagd, het project is nu bijna afgerond. 
 
Ook de centralisatie van de publieksfuncties was een project met een hoge 
prioriteit. Medio december 2007 zijn de publieksfuncties door de 
verantwoordelijke wethouder feestelijke geopend.  
 
Financiën 
 
In 2007 hebben de algemene taken gelegen op het terrein van de planning 
en controlcyclus, verbetering van de informatie aan ons bestuur, 
(financiële) advisering, toetsing en consolidatie, Algemene Uitkering, 
fiscaliteiten en treasury. Daarnaast is in 2007 een fors aantal zaken 
opgestart en/of afgerond. Deze specifieke zaken zijn onder andere:  
 

• Het opstellen van een treasury jaarplan en aanpassen van het 
treasury statuut 

• Het doorontwikkelen van het onderdeel “wat willen we bereiken” 
oftewel de prestatiegegevens (en daardoor bestuurlijke 
informatievoorziening) in de programmabegroting; 

• Het ontwikkelen van een beleidskader weerstandsvermogen en 
risicomanagement; 

• Uitvoeren van het project ombouw begroting 2007; 
• Ondersteuning bij het project nieuwbouw stadskantoor, bibliotheek 

en parkeren; 
• Opstellen van een loonsomnotitie; 
• Implementatie van de managementtool (LIAS) 
• Opstellen van een notitie over een strategieverandering in de 

bejegening van de belastingdienst op het gebied van BTW zaken 
• Opstellen van een notitie doorontwikkeling van de P&C cyclus. 

 
Een aantal geplande activiteiten kon in 2007 nog niet gerealiseerd worden:  

• Project kostentoerekening; 
• Project kostenplaatssystematiek; 
• Ontwikkelen budgetregels; 
• Procesbeschrijving verbonden partijen, AU(deels) en P&C-cyclus;  

 
Financiële Administratie 
 
De administratieve opstart van het jaar was lastig. Dit was het gevolg van  
de organisatieveranderingen en bijbehorende mutaties in het 
personeelsbestand en rollen van medewerkers. Met name in het eerste 
halfjaar van 2007 heeft dit geleid tot administratieve achterstanden, maar 
de meeste van deze achterstanden zijn inmiddels ingelopen. 
Verbeteringen zijn nog nodig op het gebied van te ontvangen bedragen 
(met name subsidie-inkomsten) en verplichtingenadministratie. 
 
4.5.5 Juridische kwaliteitszorg en control 
 
Het juridische kwaliteitsplan “Met Recht sterk in samenwerken!” is conform 
plan in april 2007 door de directie vastgesteld. Daarbij is afgesproken dat 
de eenheden in 2007 vervolgstap 2 van het plan zouden zetten: het 
doorvertalen van de 8 juridische kwaliteitsnormen naar eigen juridische 
kwaliteitsnormen op eenheidsniveau. Geconstateerd moet worden dat dit 
nog niet is gelukt maar het zal in 2008 alsnog zijn beslag gaan krijgen.  
 
Verschillende nieuwe onderwerpen zijn in 2007 toegevoegd aan het 
Juridisch Handboek op het intranet, bedoeld voor het ontwikkelen en 
beschikbaar stellen van juridische documenten, checklists, leidraden, 
nieuwsbrieven en dergelijke. Zo zijn 15 modellen ter uitvoering van de 
Algemene Subsidieverordening Deventer toegevoegd. 
 
In 2007 zijn intern 125 juridische adviezen uitgebracht door de afdeling 
Juridische Zaken. Deze adviezen hadden betrekking op juridische thema’s 
als mandatering, contracten, verordeningen, juridische procedures en 
dergelijke, maar ook op algemene regelgeving waar de hele organisatie 
mee te maken heeft: Algemene wet bestuursrecht, Gemeentewet, Wet 
openbaarheid van bestuur en dergelijke. Daarnaast heeft de 
inkoopadviseur van Juridische Zaken een aantal keren geadviseerd in 
complexe aanbestedingsprocedures.  
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In 2007 is aandacht besteed aan het vergroten van juridisch 
(risico)bewustzijn, aan het verbeteren van kennis en vaardigheden en het 
signaleren van ontwikkelingen. Hiertoe is op 19 september een interne 
basiscursus Bestuurs- en Gemeenterecht georganiseerd. Ook zijn plannen 
gemaakt op het vlak van bewustwording en kennisverbreding voor wat 
betreft de Europese regelgeving. In 2007 zijn voorts 5 digitale Juridische 
Nieuwsbrieven uitgebracht.  
 
Binnen het nieuwe organisatiemodel functioneert een netwerk waarin 
naast Juridische Zaken ook juridische adviseurs binnen de eenheden 
acteren.  
 
Juridisch control houdt in dat er een systeem of mechanisme bestaat dat er 
voor zorgt dat risico’s die worden genomen, bewust worden genomen door 
degenen die daar verantwoordelijk voor zijn. Dit is alleen mogelijk indien er 
kaders, richtlijnen en protocollen zijn die de risico’s in kaart brengen 
respectievelijk afgrendelen. Als er onvoldoende aandacht is voor het 
juridisch functioneren van de organisatie, dreigt niet alleen het gevaar van 
schadeclaims maar ook van imagoschade voor de organisatie. Daarom is er 
een juridisch kwaliteitsplan ontwikkeld en vastgesteld, dat in zes stappen 
komt tot een gemeentebreed systeem van juridische kwaliteitszorg en 
risicobeheersing.  
 
Deze stappen zijn: 
1. definiëren en vaststellen gemeentebrede juridische kwaliteitsnormen; 
2. doorvertalen 1 naar concrete kwaliteitsnormen op eenheidsniveau; 
3. toetsen van de praktijk aan de normen; 
4. vaststellen en uitvoeren verbeterplannen; 
5. zorg voor juridische kwaliteit structureel inbedden in bedrijfsvoering; 
6. uitvoeren systeem audits. 
 
Binnen eenheden zijn deze kaders onder andere op de volgende wijze in 
kaart gebracht: 

• Procuratie- en mandateringsregister; 
• Handboek AO/IC; 
• Aanbestedingsegister: hierin worden de overeenkomsten met de 

gemeente opgenomen die tot stand komen in overeenstemming met 
de Europese regelgeving voor aanbesteding van 
overheidsopdrachten; 

• Contractenregister: in Proquro worden de bestaande en nieuwe 
contracten opgenomen; 

• Actuele procesbeschrijvingen in Protos. 
 
In het vastgestelde werkplan AO/IC is ook nadrukkelijk een koppeling 
gemaakt het juridische kwaliteitsplan. Bij de uitvoering van de 
verbijzonderde interne controle aan de hand van de werkprogramma’s 
interne controle is ook het onderdeel rechtmatigheid getoetst.  
 
4.5.6 Advies en Ontwikkeling  
 
AO/IC  
 
Gedurende het controlejaar 2007 is planmatig uitvoering gegeven aan de 
AO/IC-werkzaamheden conform de vastgestelde AO/IC-werkplannen. 
De prioritering binnen deze werkplannen is hierbij bepaald op het aspect 
rechtmatigheid en door de accountant gemaakte kanttekeningen bij de 
interne beheersing in voorgaande managementletters. Concreet kan 
worden gemeld dat onder andere een verplichtingenadministratie is 
ingevoerd, de controle op incasso en kwijtscheldingen verder is 
aangescherpt, de autorisatie rondom de workflow facturen verbeterd is en 
dat een EDP-audit is uitgevoerd rondom de facturenverwerking.  
 
Daarnaast is in 2007 een interim controle uitgevoerd door de externe 
accountant die heeft geresulteerd in een Management Letter 2007, waarbij 
is geconcludeerd dat in opzet in alle door de externe accountant 
onderkende processen toereikende interne beheersingsmaatregelen 
aanwezig zijn en dat voor vrijwel alle processen toereikende maatregelen 
van interen beheersing bestaan. Het zichtbaar vastleggen van het bestaan 
en de werking bij de uitgevoerde verbijzonderde interne 
controlewerkzaamheden dienen nog te worden verbeterd.     
 
Doelmatigheid 
 
In 2007 zijn drie rapporten vanuit 2006 tot bestuurlijke afronding gekomen: 
onderzoek naar subsidieverkrijging en vooral behoud, onderzoek naar de 
parkeerexploitatie en een onderzoek naar verbonden partijen.  
 
Bijzondere onderzoeken die niet in de planning waren opgenomen waren 
een onderzoek naar loonsombeheersing, een quick scan stand van zaken 
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project(en) basisregistraties, de audit op het project nieuwbouw (althans 
de voorbereiding daarvan), de ‘bemiddeling’ in de kwestie van de 
aanlevering van cliënten Sallcon – gemeente en het onderzoek naar de 
bedrijfsvoering van de NV Dos. 
 
Rechtmatigheid 
 
Bij rechtmatigheid gaat het erom de gemeente Deventer zich heeft  
gehouden aan wet- en regelgeving. Onder regelgeving wordt ook verstaan 
de gemeentelijke regelgeving zoals deze is vastgelegd in raadsbesluiten. 
Het normenkader rechtmatigheid wordt jaarlijks vastgesteld door de raad 
en is voor 2007 vastgesteld in de raadsvergadering van 10 oktober 2007, 
voorstelnummer 2007.13954. Extra aandacht wordt geschonken aan Wwb 
(Wet werk en bijstand), Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en 
GSB (Grote Steden Beleid).  
 
In het werkplan AO/IC 2007 zijn bijlagen opgenomen met betrekking tot 
rechtmatigheid die aangeven welke wettelijke bepalingen van toepassing 
zijn en welke zijn uitgezonderd. Tenslotte is per proces aangegeven welke 
rechtmatigheidaspecten, zowel financieel als niet financieel, van 
toepassing zijn. Deze kaders en aspecten worden mede getoetst bij de 
interne controle op de processen. 
 
Inkoop- en contract management 
 
In het medio 2007 uitgebrachte rapport van de rekenkamercommissie over 
het gemeentelijke inkoop en aanbestedingsbeleid (“Goed 
koopmanschap”), wordt geconcludeerd dat de basis voor een 
professionele inkooporganisatie gelegd is maar dat op verschillende 
onderdelen verbeteringen mogelijk en noodzakelijk zijn. Deze 
verbeteringen hebben betrekking op het beleidskader, zowel inhoudelijk 
als qua hanteerbaarheid, op de interne procesgang en op de 
kwaliteitsbewaking (borging van kennis en ervaring, evaluaties). Deze 
verbeteringen zullen in 2008 worden meegenomen bij de actualisering van 
het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid.  
 
In 2007 is een aantal strategische adviezen uitgebracht met betrekking tot 
de (on)mogelijkheden van het onderhands aanbesteden van opdrachten 
aan gelieerde partijen zoals Sallcon, RegiZorg en Circulus.  
 

Belangrijke stappen zijn gezet op weg naar een gemeentelijk 
inkoopnetwerk. Een gemeentebreed en structureel inkoopoverleg is 
inmiddels een feit wat een platform biedt voor toetsing en implementatie 
van inkoopbeleid en bijbehorende instrumenten. 
 
Medezeggenschap 
 
Naast de algemene advisering aan de Bestuurders van OR en GO heeft 
het team P&O met de werkgroepen van de OR, de OR in zijn geheel en 
het GO doorgepraat over ontwikkelingen in het taakveld en de 
besluitvormingsproducten die via de Bestuurders aan de 
overlegvergaderingen zijn voorgelegd.  
Belangrijke thema’s die aan de orde zijn geweest zijn onder andere: 

• de arbeidsvoorwaarden (piketregelingen, bedrijfsfitness en ARBO-
zaken); 

• management en personeelsontwikkeling (waarderend 
Ontwikkelen, Loopbaan Advies (ruim baan voor talent));  

• organisatieontwikkeling (mandatenbesluit, regeling 
functiewaardering en kadernota loonsomsturing).  

 
4.5.7 Waardering door de klant, de maatschappij en het personeel 
 
In het kader van de organisatieontwikkeling ligt de nadruk op het open 
staan voor de behoeften van de lokale samenleving en het vertalen van 
deze behoeftes in klantgericht en vraaggestuurd denken. In 2007 heeft 
zich dit als volgt geuit:  
 

• Vanuit het programma openbare ruimte is gestart met het inzicht 
verkrijgen in de belevingswaarde van de burger bij het onderhoud 
van de openbare ruimte. Dit project wordt uitgevoerd samen met 
de Saxion hogeschool, die inzet, kennis en studenten leveren. Dit 
project heeft belangrijke raakvlakken met de leefbaarheidsmonitor 
binnen de gemeente Deventer. 

• Opnieuw is een peiling parken gedaan, hierbij is een enquête 
gehouden en zijn tellingen uitgevoerd. De uitkomsten van het 
outcome-onderzoek worden nog verwerkt. 

• Bij het onderhoud van de openbare ruimte spelen daarnaast 
meldingen een centrale rol. Het tijdig en correct reageren op 
meldingen is een belangrijke maatstaf hoe burgers ons waarderen. 
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• In onderhoudsprojecten wordt meer gewerkt met 
burgerparticipatie. Dit naar aanleiding van klachten van burgers 
binnen projecten (MJOP Binnenstad en MJOP Jan Luijkenkolk).  

• In het kader van de Woonvisie is in 2007 een woonconferentie 
georganiseerd. Diverse bedrijven, organisaties en verenigingen 
hebben hun mening kunnen geven op de relevante 
discussiethema's. Deze werkwijze werd door de betrokkenen zeer 
gewaardeerd.  

• Economie en Vastgoedontwikkeling: In de atlas van Nederlandse 
gemeente zijn 50 steden op 40 indicatoren (sociaal, economisch 
en maatschappelijk) vergeleken en in rangorde geplaatst. 
Deventer staat op de 34e plaats (van de 50 steden) van de 
woonaantrekkelijkheidsindex en 17e in de sociaaleconomische 
index. In de laatste index is de positie sterk verbeterd in de periode 
1996-2006. In de werkgelegenheidsindex (aantal banen ten 
opzichte van de beroepsbevolking op 1-1-2006) staat Deventer op 
de 35e plaats (gemiddelde =21e plaats). Als het gaat om de groei 
van werkgelegenheid scoort Deventer op het landelijk gemiddelde 
(21e plaats). In de rangorde voor regionale beschikbaarheid van 
banen voor laagopgeleiden staat Deventer op de 41e plaats ( 
gemiddelde= 13e plaats). Op de index van startende ondernemers 
doet Deventer het beter. 25e plaats (aantal startende ondernemers 
ten opzichte van beroepsbevolking, gemiddelde = 20e plaats). Als 
het gaat om langdurig werklozen (> 3 jaar) als percentage van de 
beroepsbevolking staat Deventer op de 19e plaats (gemiddeld 
=30e plaats). 

• In de Benchmark Gemeentelijke Ondernemersklimaat (Min-EZ) 
worden de grote steden onderling vergeleken op een aantal 
indicatoren. De meest recente cijfers zijn eind 2007 in concept 
ontvangen. De belangrijkste conclusies zijn: Deventer scoort in het 
algemeen beter dan tijdens de nulmeting in 2005. Het 
ondernemersklimaat in Deventer krijgt een 6,9 als rapportcijfers 
(was bij nulmeting ook 6,9). Dat is 0,2 hoger dan het landelijk 
gemiddelde (was 6,5 nu 6,7). 

• Deventer scoort een 6,5 of hoger op de volgende indicatoren: 
bereikbaarheid, parkeren met auto, openbare ruimte, veiligheid 
bedrijfsterrein, herstructurering, arbeidsmarktbeleid. Een lagere 
score, minder dan 6,5 krijgt Deventer voor startersbeleid, kwaliteit 

gemeentelijke dienstverlening, duidelijkheid gemeentelijke 
organisatie, gemeentelijke regelgeving en aandacht voor 
verbetering ondernemersklimaat. Met name deze laatste twee en 
startersbeleid scoren relatief laag. 

• In het kader van GSB III zijn afspraken gemaakt over algemene 
gemeentelijke dienstverlening. Deze kreeg in 2005 een 
rapportcijfer van 6,1. In het kader van Brede doeluitkering is 
afgesproken dat deze in 2009 een 6,5 moet scoren. In de 
tussenmeting van 2007 krijgt deze een 6,2 als score. Wel een 
stijging maar nog niet de afgesproken eindscore. De aanstelling 
van een gemeentelijke accountmanager, aansluiting bij het 
landelijk elektronisch bedrijvenloket en verbetering 
informatievoorziening gemeentelijke website moeten bijdragen aan 
een hoger streefcijfer. 

• Er is een klanttevredenheidsonderzoek verricht in het kader van de 
individuele verstrekkingen Wmo. Er wordt ook deelgenomen aan 
de benchmark Wmo. 

• Monitor integratiebeleid uitgevoerd in 2007, rapportage is nog niet 
afgerond. Aandachtspunt is eenduidige werkwijze om 
maatschappelijk effect inzichtelijk te maken 

• Bewonersonderzoek uitgevoerd in 2007, er zijn circa 25.000 
burgers van 18 jaar en ouder actief geweest als vrijwilliger. 

• Waarderingsonderzoek Wijkaanpak (3-jarig) vindt plaats in 2009. 
• Waardering door personeel is met name gemeten tijdens de PJC 

gesprekken en in de verschillende teamsessie (waar onder 
Waarderend Ontwikkelen) die in 2007 zijn gehouden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 285

4.5.8 Resultaat per kostenplaats 
 
In onderstaande tabel is per kostenplaats van de eenheid Bedrijfsvoering 
aangegeven hoeveel het bruto en het netto resultaat bedraagt. Het verschil 
tussen beide is het saldo van over te hevelen baten en lasten.  
 
 
Kostenplaats Bruto  

Resultaat 
2007 

Over  
te hevelen 
baten 

Over  
te hevelen 
lasten 

Netto 
Resultaat 
2007 

 

FZ 0 103.400 103.400 0  
IDM 436.199 1.313.659 1.692.732 57.126 V 
GA 48.461 - - 48.461 V 
P&O 452.118 276.612 495.167 233.563 V 
PMA 11.159 17.899 17.899 11.159 V 
P&C -22.352 - - -22.352 N 
JZ/ICM 121.741 - - 121.741 V 
OM -105.075 - - -105.075 N 
UC -120.283 - - -120.283 N 
Belastingen 66.597 176.011 176.011 66.597 V 
Hulpknplaats BV 18.963 - - 18.963 V 
CH PJF -5.631 - - -5.631 N 
CH IDM 7.783 - - 7.783 V 
CH AS 1.830 - - 1.830 V 
Directie 12.290 - - 12.290 V 
Boventallig -10.905 - - -10.905 N 
TOTAAL 912.896 1.887.581 2.485.209 315.268 V 
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4.6 Paragraaf Verbonden partijen 

4.6.1 Algemeen 

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente een 
bestuurlijke én financiële band heeft. Het bestuurlijke belang wordt 
vertegenwoordigd door het hebben van een zetel in het bestuur van de 
participatie of het hebben van stemrecht. De gemeente heeft financieel 
belang wanneer zij middelen ter beschikking heeft gesteld en die kwijt is in 
geval van faillissement van de verbonden partij of als de gevolgen van 
financiële problemen bij de verbonden partij op de gemeente kunnen 
worden verhaald. Voorbeelden van een financieel belang zijn een 
subsidierelatie, een garantiestelling en aandelenbezit.  
 
Het onderwerp “Verbonden partijen” is zeer actueel. Diverse 
adviesbureaus presenteren hun visie hierop en in Stedendriehoekverband 
is een rekenkameronderzoek gehouden. Discussiepunt is de wijze waarop 
de relatie overheid - verbonden partij gestalte krijgt. Taken zijn op afstand 
gezet, waardoor de grip van de overheid een andere is dan voorheen toen 
de taak veelal door die overheid zelf werd uitgevoerd. Ook wij voeren naar 
aanleiding van recente voorvallen diezelfde discussie mede in het kader 
van professionalisering van de bedrijfsvoering bij de (grote) verbonden 
partijen. In dit kader heeft het college een onderzoek laten instellen naar 
de rolverdeling en de informatievoorziening ten aanzien van verbonden 
partijen en is de organisatie bezig de door het college geïnitieerde 
verbeterpunten verder uit te werken. 
 
Hieronder wordt een tabel gepresenteerd met de verbonden partijen 
waarin per partij kort wordt aangegeven wat het doel en de aard van de 
verbinding is en welke visie of beleid de gemeente voorstaat ten opzichte 
van betreffende partij. De volgorde sluit aan bij de programma-indeling. 
In de aard van de verbindingen zijn de volgende categorieën 
onderscheiden: 
• GR Gemeenschappelijke regeling; 
• ST Stichtingsdeelname (% belang); 
• AB Aandelenbezit (% belang). 
 
Over het beleid in algemene zin kan per categorie van verbinding het 
volgende worden opgemerkt. 

 
Gemeenschappelijke regelingen.  
Deventer participeert in enkele gemeenschappelijke regelingen tussen 
gemeenten. Daarbij hebben de deelnemende gemeenten een gezamenlijk 
belang. Het gaat om regionale (provinciegrens overschrijdende) 
beleidsontwikkeling en –afstemming en/of om uitvoerende taken die beter 
op regionaal niveau georganiseerd kunnen worden.  
 
Stichtingen 
 
Er is een tijd geweest dat de gemeente was vertegenwoordigd in besturen 
van veel partijen met wie zij een subsidierelatie had. Die lijn is bewust 
verlaten in het belang van een objectieve opstelling ten opzichte van zo’n 
partij en een ongebonden beoordeling van het maatschappelijke nut ervan. 
Daar waar de gemeente nu nog vertegenwoordigd is in stichtingsbesturen 
gaat het om stichtingen waarin de gemeente bewust een actieve rol wil 
spelen. 
 
Aandelenbezit.  
 
De gemeente participeert in een aantal vennootschappen. Soms zijn die 
opgericht bij de privatisering van voorheen gemeentelijke taken (zoals BV 
Circulus). Andere vennootschappen hebben tot doel het beheer en de 
instandhouding van onroerend goed voor bijzondere functies (zoals NV 
Vastgoedmaatschappij Cultureel Centrum). De gemeente kiest als lijn om 
die participaties aan te houden, waarbij de gemeente het van belang acht, 
verzekerd te zijn van het voortbestaan van een voorziening, of waar 
overheidseigendom van belang is voor (behoud van) het fiscale regime, of 
waar het eigendom dividend oplevert.  
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4.6.2 Inventarisatie Verbonden Partijen 

Hieronder volgt een opgave van de verbonden partijen. 
 
Het eerstvermelde bedrag in de kolom Nominale waarde per 31-12-2007 is aandelenkapitaal. Bij overige bedragen is aangegeven om welke vorm van 
risicodragend kapitaal het gaat.  
  
Programma 

(product) 
Naam Doel Aard Actualiteit Nominale waarde 

in € per 31-12-07 

2 
(502) 

Veiligheidsregio 
Noord- en Oost Gelderland   
(VNOG), vanaf 1 juli 2007 
Veiligheidsregio IJssel-Vecht (RIJV). 
(officiële besluitvorming congruentie 
moet nog plaatsvinden) 

Iedere gemeente is verplicht lid van een 
veiligheidsregio. De taken van een veiligheidsregio 
liggen op het gebied van (multidisciplinaire) 
voorbereiding en bestrijding van de rampen, de 
Brandweer, de GHOR  
(geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen), de 
politie en gemeente.      

GR    

2 
(502) 

Geneeskundige Hulpverlening bij 
Ongevallen en Rampen (GHOR) in 
VNOG-verband en vanaf 1 juli 2007 
in RIJV-verband  

Samenwerkingsverband van gemeenten, gericht op 
geneeskundige hulpverlening bij grootschalige 
ongevallen en rampen.  

GR   

1a 
(104) 

Regio Stedendriehoek Samenwerkingsverband van 7 gemeenten op het 
terrein van ruimtelijke en sociale ontwikkeling, 
wonen, economische zaken, milieu/platteland en  
verkeer/vervoer  . 

GR .  
 

3 
(28) 

8 
(6) 

Recreatie gemeenschap Salland 
(RGS) 

Het toegankelijk en bereikbaar houden van 
openluchtrecreatie en het stimuleren hiervan. 
Activiteiten op het gebied van aanleg, beheer en 
onderhoud recreatieve fiets- en voetpaden en 
kanosportvoorzieningen   

GR    

3 
(28) 

Deventer Groenbedrijf (DGB) Beheer, onderhoud, aanleg en vervanging van 
openbaar groen en  zorg  voor een duurzame 
instandhouding. 

AB 
50% 

 30.000 

4 
(23) 

NV Parkeergarage Exploitatie van de parkeergarage Sijzenbaan AB 
< 10% 

 39.600 

5 
(31) 

BV Circulus Inname en verwijdering van huishoudelijk- en 
bedrijfsafval en stadsreiniging in Apeldoorn Deventer 
en Epe 

AB 
34% 

Epe als aandeelhouder toegetreden. 
Als gevolg daarvan en van groei 
Deventer door herindeling is het 
aandelenbezit van Deventer gewijzigd 
van 35% in 34%. 

18.400 
Leningen: 
1.683.819 
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Programma 

(product) 
Naam Doel Aard Actualiteit Nominale waarde 

in € per 31-12-07 
5 

(31) 
Berkel Milieu NV Inzameling huishoudelijk afval, reiniging en 

gladheidbestrijding  
AB 
  

Deventer heeft de deelname aan 
Berkel Milieu NV per 1 januari 2007 
beëindigd. 

0 

5 
(35) 

NV Vastgoed Milieucentrum 
Deventer 

Realiseren, instandhouden en beheren van de 
accommodatie voor een Milieucentrum 

AB 
49,5% 

Overleg over o.a. statutenwijziging 
i.v.m. ontwikkeling kinderboerderij. 

272.268 

7 
(3) 

NV Wonen boven winkels Stimuleren van investeringen ten behoeve van  
het wonen boven winkels en daarmee 
bevordering van de leefbaarheid en veiligheid in 
de binnenstad 

AB 
50% 

De aandeelhouders beraden zich op 
de toekomst van de NV. 

  454.000 
+ 50% aandeel in 
agioreserve van 
oorspronkelijk € 2 
mln. 

 
8 

(6) 
Stichting Bedrijvenparkmanagement Het duurzaam beheren van bedrijventerrein 

Bergweide door de kwaliteit van het terrein op 
een hoog peil te brengen en te houden.  

ST   

8 
(6) 

Stichting Stadsmarketing Het onder de aandacht brengen van de diverse 
toeristische en economische kwaliteiten van de 
stad aan inwoners, bezoekers en het 
bedrijfsleven met als doel het aantal bezoeken 
aan de stad te verhogen. 

ST Continueren van de campagne 
Deventer Gastvrije Hanzestad en het 
maken van een doorstart van de 
campagne  “Made in Deventer”.  

 

8 
(6) 

Stichting Deventer 
Binnenstadsmanagement.  

Door (pro)actieve, professionele en structurele 
samenwerking de binnenstad als totaal 
attractiever te maken voor wonen, winkelen, 
werken en recreatie.  

ST   

8 
(6) 

NV Luchthaven Teuge  Exploitatie van een luchthaven voor zakelijke en 
recreatieve burgerluchtvaart. 

AB 
25% 

Het tijdelijke aandeelhouderschap van 
de Kamer van Koophandel is na 
oplevering van de verlengde 
landingsbaan inmiddels beëindigd. 

489.857 
 
 

9 
(405) 

Sallcon Werkvoorziening voor mensen met een 
arbeidshandicap, re-integratie van werklozen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Begeleider 
en bemiddelaar bij gesubsidieerde arbeid.  

GR   

11 
(231) 

MFA De Vijfhoek Gezamenlijk beheer multifunctionele 
accommodatie in de Vijfhoek  

ST 
50 % 

  

12 
(252) 

GGD Gelre IJssel  Uitvoeren van lokale en regionale 
gezondheidszorg onder andere door uitvoering 
van de wet Collectieve preventie en integrale 
jeugdgezondheidszorg. 
 

GR Onderzoek naar mogelijke congruentie 
met GGD IJssel-Vecht 

 

13 
(5) 

NV Bergkwartier Aankoop, restauratie en verhuur van 
monumentale en karakteristieke panden in de 
binnenstad.  
 

AB  1.547.390 

13 
(260) 

NV Deventer Schouwburg Aanbieden van breed en gevarieerd programma 
van (professionele) podiumkunst voor stad en 
regio.  
 

AB  
77,5% 

  325.360 
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Programma 

(product) 
Naam Doel Aard Actualiteit Nominale waarde 

in € per 31-12-07 
13 

(260) 
NV Vastgoedmaatschappij Cultureel 
Centrum Deventer 

Realisering en beheer van een accommodatie 
voor podiumkunst, film, kunsteducatie, muziek 
en dans. 

AB 
100% 

   395.378 
Lening: 

8.617.176 
 

15 
(908) 

NV DOS Stichten, beheren, exploiteren en in stand 
houden van binnensportaccommodaties (De 
Scheg, Borgelerbad , sporthallen) 

AB  
100% 

Onderzoekresultaten betreffende de 
toereikendheid van de subsidie en de 
positionering van de NV in 
toekomstperspectief zijn in 2007 aan 
de raad gepresenteerd. Medio 2008 
presenteert NV DOS een 
geactualiseerd bedrijfsplan. 

90.756 
Leningen: 

16.673.574 
Kapitaal- 

verstrekking: 
247.881 

 
 

15 
(901) 

Essent Productie en leverantie van energie, beheer en 
diensten inzake kabelinfrastructuren  en 
afvalverwerking  

AB  
< 5 % 

Extra dividend is uitgekeerd € 1,5 mln. 
(storting in RGI) 

387.976 

15 
(901) 

Bank Nederlandse Gemeenten  
(BNG) 

Financiële diensten (o.a. kredietverlening, 
betalingsverkeer, advisering en elektronisch 
bankieren) 

AB 
< 5% 

Extra dividend € 2,6 mln. uitgekeerd 
(in VJN 2007 € 1,3 mln. en in 
jaarrekening 2007 nog eens € 1,3 
mln.) 

718.283 

15 
(901) 

Vitens Productie en leverantie van (drink)water AB 
< 5% 

Statutenwijziging  i.v.m. besluit tot 
intrekking preferente aandelen. 
Omzetting preferente aandelen in 15 
jarige lening, waardoor rente en 
aflossing in de plaats van dividend 
preferente aandelen komen. 

28.446 
Lening: 

1.857.200 
chtergestelde lening: 

544.536 
 
 
 

15 
(901) 

Wadinko NV (voorheen WMO NV) Beheermaatschappij 
 

AB Statutenwijziging na verkoop van 
Wavin waardoor WMO NV doorgaat 
onder de naam Wadinko NV. 

 6.092 

15 
(901) 

Dataland Het realiseren van een landelijke voorziening 
voor het breed toegankelijk en beschikbaar 
maken van gebouwgegevens uit het 
informatiedomein van de gemeenten voor 
publieke en private markt. 

AB   4.646 
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4.7 Paragraaf Grondbeleid 
 
4.7.1 Algemeen 
 
Het grondbeleid heeft grote invloed op en samenhang met de uitvoering 
van de programma’s zoals Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en 
Herstructurering, Bereikbaarheid, Economie en vastgoedontwikkeling, 
maar ook Kunst en Cultuur, en Sport en Plattelandsbeleid. Daarnaast heeft 
het grondbeleid een aanzienlijke  financiële impact. De kansen en risico’s 
verbonden aan de investeringsportefeuille hebben grote invloed op de 
algemene financiële positie van de gemeente. Bovendien speelt ook de 
wijze waarop die kansen en risico’s benut, respectievelijk beheerst 
worden, een grote rol. 
 
Het grondbeleid van Deventer is opgenomen in de nota ‘Gronden voor 
vastgoedbeleid 2002’, dat het kader schetst voor het grondbeleid en de 
uitvoering ervan. De kernpunten van de nota zijn de volgende.  
 

 
Deventer voert van oudsher een actief grondbeleid. De centrale 
doelstelling is: ‘Het tegen aanvaardbare offers stimuleren en bevorderen 
van wijzigingen in het grondgebruik om adequaat in te kunnen spelen op 
de (veranderende)  maatschappelijke behoeften’.  
 
Grondbeleid moet bijdragen aan een sociaal- economisch goed 
functionerende gemeente, waarbij het grondbeleid geen doel op zich is 
maar een instrument om gemeentelijke doelstellingen op het gebied van 
volkshuisvesting, stedenbouw, economie, milieu en welzijn te realiseren.  
 
Burgemeester en Wethouders concretiseren het grondbeleid binnen door 
de raad aangegeven kaders. Tot de ambtelijke verantwoordelijkheid 
behoren de beleidsvoorbereiding en uitvoering van het grondbeleid. 
 
In het grondbeleid van Deventer wordt een commerciële 
marktbenadering gekozen, zowel bij de verwerving van ruwe grond als 
bij de uitgifte van bouwrijpe grond binnen de gegeven bestemmingen. 
Door het voeren van actief grondbeleid is het tot nu toe vrijwel altijd 
gelukt de voor de exploitatie benodigde grond tijdig in bezit te hebben. 
Ook in Deventer is echter een steeds grotere inmenging van de 

vastgoedbranche op de grondmarkt waarneembaar. Niet alleen op 
woningbouwlocaties, maar ook op potentiële bedrijvenlocaties. De 
gemeente zal steeds vaker  worden geconfronteerd met particulier 
grondeigendom, waarbij de eigenaar zelf wil realiseren. Actief 
grondbeleid blijft nadrukkelijk uitgangspunt hoewel er gevallen zijn, 
bijvoorbeeld bij de herstructurering van oude stedelijke woonwijken, 
waarbij een meer faciliterend grondbeleid de meest aangewezen weg is. 
 

 
De uitvoering van het grondbeleid heeft geleid tot de volgende concrete 
acties: 
Vaststellen van de nota strategisch grondbeleid (mei 2001); 
Het toepassen van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) waar dit 
mogelijk en wenselijk is; 
Grondprijsbeleid dat uitgaat van vaste grondquoten bepaald via de 
residuele grondwaardemethodiek, behoudens bij de uitgifte van gronden 
voor maatschappelijke functies; 
Marktgerichte benadering van het beheer en exploitatie van onroerend 
goed buiten exploitatie, ook bij gebruik binnen de gemeente; 
Voorbereiding van de actualisering van de in 2002 vastgestelde 
“Spelregels financieel beheer vastgoedbedrijf”. Dit zal in 2008 worden 
uitgewerkt op basis van de vast te stellen nota Grondbeleid; 
Gerichte programmatische en financiële afstemming van de opgaven voor 
wonen, voor bedrijven en kantoren, en voor sociale en maatschappelijke 
voorzieningen (stedelijke programmering). Eind 2007 is dit gecompleteerd. 
In 2008 zal dit leiden tot concrete advisering op de genoemde gebieden. 
 
 
4.7.2 Organisatie en informatie 
 
In 2007 is verdergegaan met de informatie t.a.v. de financiële gevolgen 
van het grondbeleid aanmerkelijk transparanter in begroting, 
managementrapportage en jaarrekening te verankeren. De 
projectenrapportage, de toelichting per project bij product 11 
(grondexploitatie) alsmede de toelichting bij de Algemene Reserve 
grondexploitatie en de Algemene Reserve Onroerende Zaken getuigen 
hiervan. 
Als onmisbaar instrument voor het uitoefenen van stadsregie is de 
stedelijke programmering stevig neergezet. In 2007 is gewerkt aan het 
verder in kaart brengen van alle programma’s op het gebied van: 
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Woningbouw; 
Bedrijven en kantoren; 
Sociale en maatschappelijke voorzieningen; 
Commerciële en toeristische voorzieningen; 
Hoofdinfrastructuur; 
Water- en groenprojecten; 
Openbare ruimte. 
 
Bij de voorjaarsnota 2007 is de gemeentebrede investeringsplanning 
vastgesteld die is gebaseerd op de gemeentelijke programmering. Bij de 
begroting 2008 is dit geactualiseerd. 
 
Voor het nauwkeuriger kunnen ramen van plankosten is naast 
organisatorische randvoorwaarden de ontwikkeling van een accuraat 
systeem voor kengetallen zeer belangrijk. Vanaf 2007wordt gewerkt aan 
het opbouwen van een expertisesysteem alsmede het verder 
professionaliseren van de gebiedsontwikkelingsprocessen. 
 
4.7.3 Programmering en productie 
 
De ambitie die de gemeente Deventer heeft, is vastgelegd in het 
“Uitvoeringsprogramma Economische Dynamiek en Werkgelegenheid 
2005 – 2009 van het Economisch Businessplan”. Deze ambitie kan als 
volgt worden samengevat:  
 
Deventer wil zich ontwikkelen als een economisch vitale en evenwichtige 
stad. Een stad die aanspreekt bij bedrijven, bewoners en bezoekers. Een 
stad die van zich doet spreken. Deventer is een stad die kwaliteit heeft en 
dit ook uitstraalt. Deventer wil daarom een stad zijn met een gevarieerde 
economische structuur. 
 
Deventer wil een regionaal economisch centrum zijn én blijven. Het gaat 
daarbij om een klimaat te scheppen met goede 
ontwikkelingsmogelijkheden voor de lokale en regionale economie. Maar 
het gaat ook om  het creëren van voldoende banen voor haar inwoners, 
voldoende draagvlak voor voorzieningen en het optimaal gebruik maken 
van bestaande infrastructuren en netwerken. Via drie sporen wordt 
gewerkt aan deze ambitie:  
Verbetering vestigingsklimaat: fysieke randvoorwaarden creëren voor 
vestiging en behoud van bedrijven; 

Verbetering ondernemingsklimaat: impulsen bieden voor goede 
samenwerking tussen bedrijfsleven, gemeente en kennisinstellingen ten 
aanzien van economische promotie, innovatiestimulering, gemeentelijke 
dienstverlening en veilig ondernemen;  
Goed functionerende arbeidsmarkt: optimale afstemming van vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt. 
In het kader van het grondbeleid gaat het om het spoor “Verbeteren 
Vestigingsklimaat”. 
 
4.7.4 Locaties voor bedrijven en kantoren 
 
De afgelopen jaren heeft Nederland en ook de gemeente Deventer te 
maken gehad met zowel een beperkte hoeveelheid beschikbaar 
bedrijventerrein als economische tegenwind dat zich vertaald heeft in zeer 
beperkte gronduitgifte voor bedrijven. De verwachting is dat de markt het 
komende jaar weer zal aantrekken. Spoedige realisering van een nieuw 
bedrijventerrein is nodig om economische kansen te benutten. 
De kantorenmarkt in Deventer heeft zich het afgelopen jaar verder 
hersteld. Binnen het bestaande aanbod is volop dynamiek. De 
Leeuwenbrug is inmiddels geheel verhuurd en verschillende nieuwe 
projecten zijn in aanbouw, oplevering in 2008 en 2009  De belangrijkste 
vestigingsoverwegingen zijn bereikbaarheid, parkeren en uitstraling. 
 
4.7.5  Woningbouwlocaties 
 
In 2007 zijn 641 woningen (664 nieuw minus 23 sloop) gerealiseerd. Het 
gaat hier om particuliere en gemeentelijke locaties.  
Het woningbouwprogramma als optelsom van de opgaven van de 
individuele gemeentelijke en particuliere locaties levert evenals vorig jaar 
een grote “boeggolf” aan plannen die  ontwikkeld worden in volgende 5-
jaar periode 2008-2013. De werkelijkheid zal een grotere spreiding in de 
tijd laten zien. Dit heeft ook tot gevolg dat de winstafdrachten mogelijk later 
in de tijd gerealiseerd zullen worden. Door samenloop van opleveringen in 
De Vijfhoek en het op gang komen van oplevering in de herstructurering is 
de komende jaren echter wel een verhoging van de  nieuwbouwproductie 
te verwachten. 
Onderdeel van de nieuwe woonvisie 2008 wordt een beeld van de 
woningbouwbehoefte in de wijken met nieuwe locaties voor 
herstructurering en de toekomstige manier van aanpak in de 
herstructurering.   
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4.7.6  Financiële positie vastgoedbedrijf 
 
De waarde van het vastgoedbedrijf is een relatief begrip. De waarde laat 
zich het eenvoudigst vertalen door: “de waarde die een marktpartij bereid 
is te betalen indien zij alle grondposities, gemaakte kosten en 
gerealiseerde opbrengsten zou overnemen”. Via die definitie kwam de 
waarde van het vastgoedbedrijf de afgelopen jaren uit op een bedrag van 
circa € 40 miljoen. In de Vastgoedrapportage 2008 wordt deze 
waardebepaling opgenomen.  

 
De resultaatprognose van de in exploitatie zijnde projecten is € 17,2 
miljoen. Dit betreft de periode 2008 tot 2012. Dit is € 3,6 miljoen hoger dan 
in de begroting 2008-2012. In de Voorjaarsnota 2008 zal nader op de 
resultaatverwachtingen worden ingegaan evenals op de mogelijkheden tot 
afstortingen vanuit de Algemene Reserve Grondexploitatie in de Reserve 
Gemeentebrede Investeringen. 
De in exploitatie genomen projecten zijn:  
Woningbouw: Vijfhoek, Grachtengordel, Graaf Florishof, Knoopkegel, 
Bathmense Enk,  
Woningbouw Okkenbroek, Woningbouw Lettele en Eikendal 
Bedrijventerreinen:Bergweide: Algemeen, nazorg deelgebied 4, 
bedrijventerrein Westfalenstraat, Havenkwartier bestemmingsplan, 
deelgebied 5 fase 1 en Westfalenstraat infrastructuur, Snipperlingsdijk, 
Rondom de Scheg en Bedrijventerrein Lettele. 
In 2007 is Eikendal in exploitatie genomen en Linderveld is overgeheveld 
naar onroerend goed buiten exploitatie. 
 
De algemene reserve grondexploitatie (ARG) heeft per 31-12-2007 een 
stand van € 5.914.813. De boekwaarde van de in- en niet in exploitaties 
zijnde grondexploitaties bedraagt per 31-12-2007  
€ 59.023.314. Dit betekent dat de ARG een percentage heeft van 10,02 
van de boekwaarde en dat daarmee wordt voldaan aan de financiële 
spelregels vastgoedbeheer. 
 
In het volgende overzicht wordt per project inzicht gegeven in de financiële 
afwijkingen tussen de geraamde en de gerealiseerde uitgaven en 
inkomsten. In de toelichting wordt een verklaring van de afwijking gegeven. 
  

Project Bijstelling 
lasten 

Bijstelling 
baten 

Toelichting 

    
Woningbouw in 
exploitatie 

   

Lettele   
-   

  
185.000 

Restant verkopen vinden in 2008 
plaats. 

Bathmense Enk   
60.000- 

  
-   

Minder kosten voor planontwikkeling en 
woonrijp maken. 

Grachtengordel   
380.000- 

  
1.893.000- 

Verkoop resterende gedeelten Boreel 
in 2008. Gedeelte woonrijp maken etc. 
in 2008 

Vijfhoek   
902.000- 

  
5.242.000- 

Verkopen Spikvoorde naar 2008. Door 
vertraging is het bouw en woonrijp 
maken verschoven naar 2008 

Eikendal   
228.000 

 Advisering voor kaveluitgifte viel hoger 
uit. 

Knoopkegel   
420.000- 

 Vertraging art 19 WRO, start bouw na 
zomer 2008. 

Meiboomstraat   
80.000- 

  
2.462.000 

Verkopen waren voor 2008 voorzien. 
Minder uitgaven door een verschuiving 
in de planning. 

   
1.614.000- 

  
4.488.000- 

 

    
Woningbouw niet in 
exploitatie 

  
152.000 

 Planontwikkelingskosten diverse 
gebieden nog niet in exploitatie. 

    
Bedrijventerreinen    
Lettele    

156.000- 
Verkoop  gerealiseerd, akte passering 
restant in 2008 

Bergweide algemeen   
-   

  
1.046.000 

Verrekening TIPP subsidie met overige  
deelgebieden Bergweide. 

Bergweide deelgebied 
3 

  
1.427.000- 

  
1.386.000- 

Complex administratief in 2007 
afgesloten. Nog te verkopen grond 
overgeheveld naar product 13 

Bergweide 4 nazorg   
668.000- 

  
8.000 

Aanbestedingsvoordeel op de civiele 
kosten.GSB bijdrage ontvangen. 

Bergweide deelgebied 
5 fase 1 

  
402.000- 

  
1.295.000 

Kavelverkoop voorspoedig verlopen. 

Bergweide deelgebied 
5 fase 2 

  
933.000- 

 Verwervingen zijn niet gerealiseerd. 
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Snipperlingsdijk    
621.000- 

  
32.000 

Afwikkeling exploitatie zal in 2008 
plaatsvinden. 

Linderveld    
202.000- 

 De boekwaarde is overgeheveld naar 
product 13.  

Overige verschillen op 
exploitaties 

   
30.000  

  
72.000 

 

    
4.223.000- 

  
911.000 

 

    
Toevoeging aan voorraad (balans)   

2.107.000- 
 

    
Totaal bijstelling 
jaarschijf 2007 

   
5.685.000- 

  
5.684.000- 

 

 
 
4.7.7 Bouwclaims. 
 
Met betrekking tot de bouwclaims heeft de raad drie aanbevelingen 
gedaan. De aanbeveling om het beleid rondom de bouwclaims te 
expliciteren wordt meegenomen in de op handen zijnde herziening van de 
nota grondbeleid. De aanbeveling  om in overleg met het presidium te 
bezien op welke wijze de raad met enige frequentie kan worden bijgepraat 
over bouwclaims en locatieontwikkeling zal binnenkort worden 
geëffectueerd. De aanbeveling om bij de jaarlijkse Vastgoed - en of 
projectenrapportage een overzicht te voegen van bouwclaims wordt 
geëffectueerd in de vertrouwelijke bijlage bij de vastgoedrapportage 2008.
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4.8 Paragraaf Grotestedenbeleid 
 
4.8.1. Uitvoering GSB III, 2005 t/m 2009 
 
In 2005 is gestart met de uitvoering van het convenant GSB III. De missie 
van GSB III is gericht op krachtige steden, waarin zichtbare resultaten 
worden geboekt, met een minimum aan bureaucratie. Krachtige steden, 
zijn steden die veilig zijn en die in alle opzichten voldoen aan de - steeds 
hogere - eisen die bewoners, bedrijven, instellingen, bezoekers en 
recreanten aan een stad stellen. Een economisch vitale stad, met 
hoogwaardige vestigingslocaties en hechte sociale samenhang, die werk 
biedt aan wie dat zoekt. Kortom, een stad die kansen biedt aan zijn 
burgers en waar het veilig en prettig is om te verblijven.  
Deze missie is vertaald in een vijftal outcomedoelstellingen (te bereiken 
effecten) en  45 outputindicatoren. De outputindicatoren zijn in de 
volgende programma’s ingebracht:  
Veiligheid, Openbare Ruimte, Milieu, Wonen en Herstructurering, 
Economie en Vastgoedontwikkeling, Jeugd en Onderwijs, Opvang en 
Zorg, Samenlevingsopbouw en Kunst en Cultuur. Binnen die programma’s 
zijn deze outputindicatoren herkenbaar als GSB-doelstelling waarover 
verantwoording moet worden afgelegd. Het beeld dat daaruit naar voren 
komt voor 2007 is als volgt te schetsen: 
• Binnen de programma’s van de Brede Doeluitkering Sociale Integratie 

en Veiligheid (SIV) lijkt de afgesproken output te worden gerealiseerd 
door de instellingen. De instellingen hebben hun verantwoording over 
2007 nog niet aangeleverd, maar op basis van 2006 bestaat een 
positief beeld. Daarbij is in 2007 aandacht besteed aan het 
subsidieproces dat nu binnen de eenheid Ruimte & Samenleving 
binnen de planning en control cyclus goed geborgd lijkt. 

• Ook binnen het programma Veiligheid heeft in 2007 de nadruk op de 
uitvoering gelegen. Criminaliteit door veelplegers is verder afgenomen, 
het meldpunt huiselijk geweld functioneert. Verder is voor het aantal 
processen-verbaal de doelstelling voor 2009 al gehaald en is het 
aantal binnen drie dagen in behandeling genomen 
klachten/verzoeken/meldingen de afgesproken 80%. Anders ligt het 
met de bekendheid van toezicht. Afgesproken is dat 75% van de 
bevolking toezicht kent. Bij de meting in 2007 bleek dit slechts bijna 
50% te zijn. Dit is reden een actief communicatieprogramma vast te 
stellen en de komende periode uit te voeren. 

• Binnen het programma Economie en Vastgoedontwikkeling zijn enkele 
streefcijfers al bereikt (breedbandaansluitingen, bedrijvenloket en 
sectorconvenanten).  Extra aandacht moet nog worden gegeven aan 
de ondernemerstevredenheid en het aantal dagbezoeken. 

• Binnen het programma Wonen en Herstructurering zijn de lopende 
zaken voortgezet met betrekking tot te bouwen woningen. Vooralsnog 
blijft men achter bij de afgesproken resultaten, maar men denkt deze 
door extra inzet in 2008 en 2009 te kunnen behalen. 

Binnen het programma milieu zullen naar verwachting de afspraken voor 
geluidssanering worden behaald. Anders ligt dat voor de bodemsanering. 
Door vacatures is de werkvoorraad achter gebleven en tevens kunnen 
reeds uitgevoerde saneringen niet mee worden gerekend (Raambuurt). In 
2008 zal er duidelijkheid komen of de afspraken toch binnen bereik komen. 
 
4.8.2 Midterm review 
 
In 2007 is de midterm-review met het rijk uitgevoerd. Het betreft een 
tussentijdse stand van zaken, waarbij tevens de mogelijkheid was om 
afspraken te herzien. Daarvan is door ons gebruik gemaakt en herziene 
afspraken zijn gemaakt voor: inburgering, voorschoolse educatie, 
schakelklassen en aantal ingekochte educatietrajecten voor voortijdige 
schoolverlaters. In vergelijking met andere gemeenten (die vanwege het 
verschil in aangeleverde gegevens moeilijk is te maken) springt Deventer 
er niet uit, noch in positieve noch in negatieve zin. 
 
4.8.3. Krachtwijk De Rivierenwijk 
 
In 2007 is de rivierenwijk aangewezen al een van de 40 krachtwijken. In 
samenspraak met bewoners en organisaties is een wijkactieprogramma 
opgesteld dat uiteindelijk heeft geresulteerd in een convenant met het rijk 
dat op 4 februari is getekend (als eerste van de 40 krachtwijken). Nieuw 
hierin is de positie van woningbouwvereniging Rentree die een groot deel 
van de met het programma gemoeide kosten gaat dragen. Dit vergde een 
goed doordenken van de positie van de gemeente ten aanzien van co-
producenten  en de betekenis daarvan voor de relatie gemeente-rijk. In 
goed overleg is hiervoor tot een werkbare situatie gekomen. Veel van de 
uitgevoerde activiteiten zullen dan ook niet via de gemeentebegroting 
gefinancierd gaan worden. 
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4.9 Paragraaf Investeringen 
 
Vanuit de zorg voor een structureel goed, veilig, efficiënt en milieubewust 
leef-, werk-, en woonmilieu voor de burger heeft onze gemeente in 2007 
veel geld en energie gestoken in zowel ruimtelijk fysieke projecten als 
projecten op het gebied van maatschappelijk welzijn, veiligheid, milieu en 
de publieke dienstverlening. Een illustratie van de ambitie die Deventer 
heeft om burgers en passanten goed en efficiënt te kunnen bedienen. Het 
realiseren van betreffende voorzieningen en een structureel voortbestaan 
daarvan, leggen beslag op schaarse middelen op de middenlange en 
lange planningshorizon. Om tegemoet te komen aan de wensen van de 
burger en het bestuur zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes 
die vanwege een veelheid aan conflicterende politieke en 
maatschappelijke belangen en een complex aan regelgevingen vaak 
moeilijk zijn te maken. Om dit keuzeproces te ondersteunen is in 2006 een 
methodiek van spelregels vastgesteld die het mogelijk maakt om 
investeringsprojecten tegen elkaar af te wegen en tot een prioriteitstelling 
te komen. In de voorjaarsnota 2007 en de begroting 2008-2011 is mede op 
basis van deze “spelregels gemeentelijke investeringsplanning” een 
meerjarig overzicht van uit te voeren investeringsprojecten opgesteld. In 
meerjarenperspectief is financiële dekking beschikbaar voor een groot 
aantal projecten binnen de verschillende programma’s, echter de 
schaarste van middelen heeft eveneens geleid tot het opnemen van 
investeringen in een “voorportaallijst (reservelijst)”. Op deze plaats in het 
jaarverslag zal per programma en product een gecomprimeerd beeld 
worden verstrekt van de gerealiseerde investeringsuitgaven in 2007. 
Tevens zullen de significante afwijkingen ten opzichte van de begrote 
bedragen kort worden toegelicht. 
 
Wat zijn investeringen en wat niet? 
 
Onder investeren wordt verstaan het vastleggen van vermogen in een 
object waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt.  
 
Conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV) worden investeringen onderscheiden in: 
-  investeringen met economisch nut; 
-  investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. 
Investeringen hebben economisch nut indien ze verhandelbaar zijn (er een 
markt voor is) en/of indien ze bijdragen aan het genereren van middelen. 

Investeringen in water, wegen en pleinen kunnen worden gezien als 
investeringen in de openbare ruimte met een meerjarig maatschappelijk 
nut. Inhoudelijk wordt het verschil tussen deze twee soorten investeringen 
nader toegelicht in de richtlijn activeren en afschrijven welke januari 2006 
is vastgesteld. 
 
Een ruimere definitie die binnen de gemeente Deventer gehanteerd wordt 
luidt als volgt; 
 
“Het gaat om investeringen met economisch of maatschappelijk nut in de 
fysiekruimtelijke, de economische of sociale pijler waarop afgeschreven 
kan worden, dan wel investeringen waarop niet mag worden afgeschreven 
maar die wel een fysieke drager hebben, zoals monumentenrestauratie of 
locatieontwikkeling.” 
 
Welke investeringen zijn in 2007 gerealiseerd? 
 
Openbare ruimte 
 
Categorie 
(bedragen x € 1.000) 

Prog. Product Begroting na 
wijziging 2007 

Rekening 2007 

Straten, wegen, pleinen 3 20 236 0 
Openbare 
speelgelegenheden 

3 30 175 0 
 

Riolering en 
waterhuishouding 

3 32 3.464 3.172 

Civieltechnische 
kunstwerken 

3 38 320 122 

Betaald parkeren 
 

4 23 67 5 

Verkeer en vervoersbeleid 4 24 1.249 949 
 

Verwijdering huishoudelijk 
afval 

5 31 83 0 

Ruimtelijke ordening 
 

6 1 3.153 1.467 

Sociaal economisch beleid 8 6 608 193 
Infrastructurele werken 8 11 3.693 524 

Totaal 13.048 6.432 
 
In 2007 is de geraamde investering MJOP (product 20) niet gerealiseerd. 
Deze schuift door naar 2008. Ook de voorbereiding van het project herstel 
Kademuur (product 20) schuift een jaar door. Door vertraging in de 
Europese aanbesteding is de realisatie van buurtspeelplannen 
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(herinrichting van speelplekken) van een aantal projecten doorgeschoven 
naar 2008 (product 30). De werkzaamheden voor het 
aanbestedingsgereed maken van de investeringsprojecten vervanging 
kadeconstructies, groot onderhoud Prins Bernhardsluis en de vervanging 
val Hanzebrug (product 38) zijn in 2007 niet volledig afgerond. Een deel 
schuift door naar 2008. 
De voorbereiding van het investeringsproject fietsenstalling binnenstad is 
gestart maar schuift voor ruim € 60.000 een jaar door. Hierdoor blijven de 
uitgaven voor het product betaald parkeren (product 23) achter. Een deel 
van de realisatie van de as binnenstad Colmschate en de Fietstunnel 
Henri Dunantlaan (product 24) loopt door in 2008.  
De aanschaf van minicontainers (product 31) is verschoven naar 2008. De 
onderschrijding op product 1 is veroorzaakt doordat gedurende het jaar 
achterstand is opgelopen in de uitvoering van Baarlerhoek. De achterstand 
in realisatie op product 6 is veroorzaakt doordat een groot deel van de 
werkzaamheden is doorgeschoven naar 2008. Het betreft onder andere 
het actieplan binnenstad en het aanlichten van de binnenstad. De 
infrastructurele werken (product 11) zijn met bijna € 3,2 miljoen 
achtergebleven doordat de subsidie spoorse doorsnijdingen in 2007 niet 
zijn ontvangen en de daaraan gerelateerde uitgaven (storting in de reserve 
gemeentebrede investeringen) eveneens niet zijn gerealiseerd. In de 
Voorjaarsnota 2008 zal daarover nadere informatie volgen. 
 
Gebouwen 
 
Categorie 
(bedragen x € 1.000) 

Progr. Product Begroting 2007 Rekening 
2007 

Onderwijshuisvesting 
 

11 211 4.080 1.382 

Welzijn- en culturele 
huisvesting 

10/11 
12/13 

201/214 
221/230 
231/232 

101 
1.737 
414 

136 
315 
219 

Sporthuisvesting 14 241 
 

956 1.092 

Totaal 7.288 3.144 
 
Oorzaken voor het achterblijven van de investeringen in de 
onderwijshuisvesting met ruim € 2,7 miljoen zijn; 

o fiscale afwikkeling (aandeel OB) Etty Hillesum Lyceum in 2008 – 
circa € 1,4 miljoen; 

o in december 2007 heeft de aanbesteding voor de nieuwbouw 
Phanta Rhei plaatsgevonden waardoor de realisatie van circa € 
1,1 miljoen niet in 2007 maar in 2008 zal plaatsvinden. 

Het achterblijven van investeringen in de welzijn- en culturele huisvesting 
is voor € 1,4 miljoen veroorzaakt doordat de verbouwing van zaal 
Braakhekke nog in uitvoering is en naar verwachting medio 2008 wordt 
afgerond. 
Voor de sporthuisvesting (product 14) is de overschrijding veroorzaakt 
door het niet meenemen van interne verrekeningen (plan Wijtenhorst) te 
weten; € 230.000 aan uitgaven en € 360.000 aan inkomsten (niet 
gepresenteerd in bovenstaande tabel). 
 
Gemeentelijke huisvesting 
 
Categorie 
(bedragen x € 1.000) 

Prog. Product Begroting 2007 Rekening 2007 

Herhuisvesting 15 994 649 496 
Nieuwe huisvesting 15 994 2.441 1.196 

Totaal 3.090 1.692 
 
De onderschrijding van de kosten voor de herhuisvesting met circa € 
150.000 is veroorzaakt doordat de kosten die voor herhuisvesting aan de 
Welle waren geprogrammeerd, door uitstel in besluitvorming over de 
nieuwbouw, doorschuiven naar 2008. Het achterblijven van de kosten voor 
de nieuwe huisvesting is voornamelijk toe te schrijven aan de vertraging in 
de besluitvorming. 
 
Grondexploitaties 
 
Categorie 
(bedragen x € 1.000) 

Prog. Product Begroting 2007 Rekening 
2007 

Grondexploitaties 8 11 34.689 29.005 
Totaal 34.689 29.005 

 
 
Bovenstaande investeringen betreffen de locatieontwikkeling. De realisatie 
in 2007 is € 5,7 miljoen lager dan was gepland. De substantiële 
veroorzakers voor het achterblijven van de investeringen zijn; 

o woningbouw Grachtengordel: € 0,4 miljoen - in het deelgebied 
Boreel is een deel van de uitvoeringswerkzaamheden zoals 
woonrijp maken verschoven naar 2008; 
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o woningbouw Vijfhoek: € 0,9 miljoen – door vertraging is het bouw 
en woonrijp maken verschoven naar 2008; 

o woningbouw Knoopkegel: € 0,4 miljoen – door vertraging 
(toepassing artikel 19 – WRO) start de bouw in de tweede helft 
2008; 

o bedrijventerrein Bergweide deelgebied 3: € 1,4 miljoen – 
ontwikkelingcomplex is afgesloten. De nog te realiseren kosten 
betreffende nog te verkopen grond zijn overgeheveld naar product 
13. 

o bedrijventerrein Bergweide deelgebied 4 nazorg: € 0,7 miljoen – 
doordat het aanbestedingsvoordeel een fors voordeel op de civiele 
kosten heeft opgeleverd.  

o bedrijventerrein Bergweide deelgebied 5 fase 1: € 0,4 miljoen – 
door een voorspoedige kavelverkoop zijn er minder kosten 
gerealiseerd dan begroot. 

o bedrijventerrein Bergweide deelgebied 5 fase 2: € 0,9 miljoen – 
verwervingen zijn niet gerealiseerd daarom geen uitgaven; 

o bedrijventerrein Snipperlingsdijk: € 0,6 miljoen – afwikkeling 
exploitatie zal in 2008 plaatsvinden. 

 
Overige 
 
Categorie 
(bedragen x € 1.000) 

Prog. Product Begroting 2007 Rekening 
2007 

Automatisering 15 994 1.749 806 
Brandweer 2 500 401 112 

Totaal 2.150 918 
 
De onderschrijding van de kosten voor automatiseringsinvesteringen met 
ruim € 900.000 is onder andere veroorzaakt door uitstel van investeringen 
naar 2008 (infrastructuur DDDW en procesdigitalisering DDDW) en het 
doorlopen van reeds gestarte investeringen in 2008 (onder andere 
beveiligingsplan, applicatie DMS/DDDW, Deventer wijzer en aanschaf 
servers). Bij de Brandweer bleven de investeringen met circa € 300.000 
achter. De oorzaak hiervan is het doorschuiven van de aanschaf van een 
waterongevallenvoertuig en enkele andere investeringen naar 2008. 
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Bijlage 1 Overzicht over te hevelen budgetten van 2007 naar 2008 per Programma

Programma Product Eenheid Omschrijving Besluit
Oorspronke-

lijk budget

Over te 
hevelen 
Lasten

Over te hevelen 
Baten

1a 355 BDO Inkomsten uit nevenwerkzaamheden november 2006 n.v.t. 6.872
Subtotaal programma 1a: 0 6.872 0

1b 304 BV Uitvoering van de WKPB mei en november 2005 200.000 176.011

1b 310 BV Kosten inhuur projectpl. PMA tbv dierenasiel december 2007 10.000 9.245
1b 306 Stadthuis Verbetering van de website juni 2004 94.979 88.500
1b 306 Stadthuis Project Contact juni 2007 246.000 69.000

Subtotaal programma 1b: 550.979 342.756 0

2 303 RS Maatjesproject juni 2007 75.000 75.000
2 356 RS Verbouw/herinrichting Keizerstraat STZ juni/november 2007 240.000 240.000

Subtotaal programma 2: 315.000 315.000 0

3 20 RS MJOP herinrichting Bagijnenplein juni 2007 73.000 73.000
3 20 RS MJOP Tuindorp/Oranjekwartier november 2006 48.000 48.000
3 20 RS MJOP Oerdijk november 2006 160.000 110.000
3 20 RS MJOP Platvoet november 2006 360.000 360.000
3 28 RS MJOP Platvoet (zie ook Zomermarap 2007) november 2006 251.000 251.000
3 28 RS Jan Luykenkolk (zie ook NJR06) februari 2006 265.000 110.348
3 28 RS MJOP Laanbomenverjonging Oerdijk november 2006 60.000 47.000
3 28 RS Herinrichting Nieuwe Plantsoen november 2006 160.000 52.739
3 28 RS 3e Brug Rijsterborgherpark 2004 35.000 27.790
3 28 RS Rijsterborgherpark november 2006 535.000 252.251
3 30 RS JOP locaties (amendement 8 VJN07; wijz 134/2007) juni 2007 300.000 300.000

3 38 RS Kadeconstructies havengebied september 2007 300.000 300.000
3 38 RS Voorbereiding baggerwerkzaamheden juni 2006 100.000 71.500

Subtotaal programma 3: 2.647.000 2.003.628 0
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Programma Product Eenheid Omschrijving Besluit
Oorspronke-

lijk budget

Over te 
hevelen 
Lasten

Over te hevelen 
Baten

4 23 RS Manager parkeren juni 2007 200.000 50.000
4 23 RS Voorbereidingskrediet fietsstalling binnenstad december 2007 80.000 80.000
4 23 RS Voorbereidingskrediet parkeerverwijssysteem december 2007 60.000 60.000
4 24 RS Amstellaan/wegvak 2 As B/C december 2007 389.000 224.760

4 24 RS Dorpsstraat Diepenveen juli 2007 10.000 10.000
4 24 RS Fietsbrug N348 november 2006/juli 2007 3.000.000 2.980.000 1.000.000
4 24 RS Herinrichting Gorsselseweg Bathmen april 2006 17.000 17.000
4 24 RS Snelheidsr maatregelen Kon Wilhelminalaan juli 2007 50.000 50.000
4 24 RS Kruispunt Deventerweg Visbystraat juli 2007 125.000 125.000 125.000

4 24 RS Extra maatregelen Oerdijk juli 2007 25.000 25.000
4 24 RS Spoormanager juni 2007 100.000 81.000
4 24 RS Inrichting 30 km zones Diepenveen juli 2007 150.000 124.000

Subtotaal programma 4: 4.206.000 3.826.760 1.125.000

5 35 RS Actieplan Luchtkwaliteit juni 2007 100.000 52.500
5 35 RS Klimaatplan en ecologische visie mei 2006/juni 2007 95.000 94.000
5 35 RS Uitvoeringsprogramma externe veiligheid juni 2007 74.000 30.000
5 36 RS Nazorg vm stortplaats Schonenvaarderstraat december 2005 225.000 130.000

5 37 RS Kader grenswaarden geluidsbelasting mei 2006 20.000 17.250
Subtotaal programma 5: 514.000 323.750 0

6 1 RS Verplaatsing veetransportbedrijf Bathmen mei 2006 134.000 134.000
6 1 RS Uitvoeringsprogramma Waterplan januari 2007 66.000 52.262
6 1 RS Zandwetering, deelgebied Steenbrugge/Keizerslanden juni 2007 150.000 111.201
6 1 RS Nieuw bestemmingsplan buitengebied  oktober 2006 100.000 54.554
6 2 RS Invoering omgevingsvergunning juni 2007 150.000 70.314
6 42 RS Leader platteland juni 2007 100.000 100.000

6 42 RS Landschapsontwikkelingsplan  oktober 2006 221.786 126.323 126.323
Subtotaal programma 6: 921.786 648.654 126.323
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Programma Product Eenheid Omschrijving Besluit
Oorspronke-

lijk budget

Over te 
hevelen 
Lasten

Over te hevelen 
Baten

7 3 RS Handhaving Rivierenwijk mei 2006 290.000 238.476 133.000
7 3 RS Exploitatie-overeenkomst Hoornwerk september 2006 132.000 132.000 132.000
7 3 RS Woonschepen mei/september 2006 318.000 113.469

7 3 RS Nieuwe woonvisie juni 2006 50.000 15.049 15.049
7 3 RS Herinrichting Groene Dijkje december 2007 82.000 62.000 62.000

Subtotaal programma 7: 872.000 560.994 342.049

8 6 RS Breedband juli 2005 82.000 14.212
8 6 RS Economische Dynamiek en Werkgelegenheid oktober 2004 50.000 18.021
8 6 RS Fietroutenetwerk Salland mei 2006 170.000 17.000

Subtotaal programma 8 : 302.000 49.233 0

9 405 Stadthuis Ontvangen vergoeding UWV ingezette trajecten wajongers december 2007 60.000 60.000 60.000
9 405 Stadthuis Project Leren & Werken september 2007 317.500 103.500 103.500

9 405 Stadthuis Kosten van project Relatie juni 2007 540.000 299.000
Subtotaal programma 9: 917.500 462.500 163.500

10 203 Stadthuis Budget Moket april 2006 100.000 100.000
10 202 RS Beleidsvorming terrein Huiselijk geweld oktober 2006 90.000 30.000
10 204 RS Ontwikkeling 3 woonzorgzones december 2007 150.000 75.000 75.000

Subtotaal programma 10: 340.000 205.000 75.000

11 212 RS Onderwijsprogramma Academia Vitae mei 2007 300.000 30.000
11 214 RS Centra jeugd en gezin en digitaal signaleringsinstr november 2007 113.660 113.660 113.660
11 215 RS Verbouw/inrichting Jongerencentrum wijk 2 oktober 2007 100.000 100.000
11 212 RS Projectplan Mozaiek aanpak segregatie juni 2007 100.000 100.000
11 214 RS 3e Locatie peuterspeelzaalwerk Bathmen maart 2007 20.000 20.000

Subtotaal programma 11: 633.660 363.660 113.660
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Programma Product Eenheid Omschrijving Besluit
Oorspronke-

lijk budget

Over te 
hevelen 
Lasten

Over te hevelen 
Baten

12 220 RS Projectleider/PvA laaggeletterdheid december 2007 285.000 285.000
12 221 RS Project burgerpower november 2007 75.000 75.000 75.000
12 223 RS Projectplan Allochtone Ouderen Deventer maart 2007 53.000 44.790
12 226 RS Training functionarissen gehandicaptenzorg Sibiu april 2005 160.000 121.795
12 226 RS Twinningproject VNG Logo South Programma september 2007 15.000 15.000 15.000

Subtotaal programma 12: 588.000 541.585 90.000

13 231 Stadthuis Project Deventer Geschiedenis maart 2004 268.000 209.436 227.941
13 231 Stadthuis Conserveringsplan juni 2007 250.000 197.912

13 230 RS Baten/lasten carillon Bathmen april / december 2006 113.000 16.370 16.370
13 230 RS Haalbaarheidsonderzoek cultuurplein mei 2006 50.000 44.985
13 230 RS Haalbaarheidsonderzoek museumhuisvesting december 2007 50.000 33.160
13 230 RS Tijdelijke huisvesting Leeuwenkuil Colmschate september 2007 40.250 40.250 18.050
13 233 RS Bibliotheek/centrumplan Bathmen maart 2007 433.250 23.000

Subtotaal programma 13: 1.204.500 565.113 262.361

14 240 RS Accommodatieonderzoek sport september 2007 50.000 20.616
14 241 RS Subsidie investeringen sportverenigingen maart 2007 45.763 35.763

Subtotaal programma 14: 95.763 56.379 0
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Programma Product Eenheid Omschrijving Besluit
Oorspronke-

lijk budget

Over te 
hevelen 
Lasten

Over te hevelen 
Baten

15 908 DM Secundaire arbeidsvoorwaarden november 2007 165.000 165.000
15 908 DM Bergkerk november 2007 10.000 10.000
15 908 DM Ondersteuning mantelzorg (onderdeel WMO) december 2007 205.329 205.329
15 908 DM Projectactiviteiten invoering project BAG juni 2007 300.000 300.000
15 991 CC Concerncontrol audit naar de projectorganisatie van het project 

stadskantoor/bibliotheek
september 2007 20.000 20.000

15 994 BV Pilot flexwerken / AGW centrale structurele beheer van het digitale archief januari 2006 247.000 20.000

15 994 BV Opschonen archieven juni 2006 242.000 135.500
15 994 BV Verzuim en reïntegratie ivm uitvoeren PAGO onderzoeken maart 2005 34.034 15.473

15 994 BV
Risicoinventarisatie en -evaluatie voor overige stadhuislocaties en 
gemeentebrede werkbelevings-onderzoek maart 2005 32.434 23.552

15 994 BV Upgrade audiovisuele middelen stadhuis juni 2004 80.000 48.936
15 994 BV Verbouwkosten locaties verhuisvesting september 2006 150.000 22.895
15 994 BV ICT panden verhuisvesting en verhuizing balies januari 2006 335.000 294.050

15 994 BV Projectkosten Deventer Wijzer september/december  2007 292.500 243.573
15 994 BV DDDW Projectdigitalisering / workflow juni 2006 400.000 383.310
15 994 BV DDDW Digitalisering backscanning juni 2006 525.000 330.299
15 994 BV DDDW Inrichting midoffice juni 2006 286.000 286.000
15 994 BV Organisatieontwikkeling juni/december 2005 en juni 2006 959.000 175.610

15 994 BV Ontmanteling oude panden januari 2006 70.000 31.569
15 994 BV Burgerservicenummer voorjaarsnota 2006 65.000 17.899
15 994 BV Gemeentelijk opleidingsplan november 2007 296.600 280.532

Subtotaal programma 15: 4.714.897 3.009.527 0  
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Programma Product Eenheid Omschrijving Besluit
Oorspronke-

lijk budget

Over te 
hevelen 
Lasten

Over te hevelen 
Baten

16 28 RS Jan Luykenkolk (zie ook NJR06) februari 2006 25.194
16 28 RS Herinrichting Nieuwe Plantsoen november 2006 138.659
16 28 RS 3e Brug Rijsterborgherpark 2004 27.790
16 28 RS Rijsterborgherpark november 2006 252.251
16 30 RS JOP locaties (amendement 8 VJN07; wijz 134/2007) juni 2007 300.000
16 38 RS Kadeconstructies havengebied september 2007 300.000
16 38 RS Voorbereiding baggerwerkzaamheden juni 2006 71.500
16 23 RS Voorbereidingskrediet fietsstalling binnenstad december 2007 80.000
16 23 RS Voorbereidingskrediet parkeerverwijssysteem december 2007 60.000
16 24 RS Amstellaan/wegvak 2 As B/C december 2007 224.760
16 24 RS Dorpsstraat Diepenveen juli 2007 10.000
16 24 RS Herinrichting Gorsselseweg Bathmen april 2006 17.000
16 24 RS Snelheidsr maatregelen Kon Wilhelminalaan juli 2007 50.000
16 24 RS Extra maatregelen Oerdijk juli 2007 25.000
16 24 RS Inrichting 30 km zones Diepenveen juli 2007 124.000
16 35 RS Klimaatplan en ecologische visie mei 2006/juni 2007 29.000
16 36 RS Nazorg vm stortplaats Schonenvaarderstraat december 2006 130.000
16 37 RS Kader grenswaarden geluidsbelasting mei 2006 17.250
16 1 RS Verplaatsing veetransportbedrijf Bathmen mei 2006 134.000
16 1 RS Uitvoeringsprogramma Waterplan januari 2007 52.262
16 3 RS Handhaving Rivierenwijk mei 2006 51.476
16 3 RS Woonschepen mei/september 2006 113.469
16 6 RS Breedband juli 2005 14.212
16 6 RS Economische Dynamiek en Werkgelegenheid oktober 2004 18.021
16 6 RS Fietsroutenetwerk Salland mei 2006 17.000
16 203 Stadthuis Budget Moket april 2006 100.000
16 212 RS Projectplan Mozaiek aanpak segregatie juni 2007 100.000
16 214 RS 3e Locatie peuterspeelzaalwerk Bathmen maart 2007 20.000
16 223 RS Projectplan Allochtone Ouderen Deventer maart 2007 23.000
16 226 RS Training functionarissen gehandicaptenzorg Sibiu april 2005 121.795  
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Programma Product Eenheid Omschrijving Besluit
Oorspronke-

lijk budget

Over te 
hevelen 
Lasten

Over te hevelen 
Baten

16 221 RS Centrumplan Bathmen februari 2007 1.022.095
16 221 RS Centrumplan Bathmen februari 2007 1.022.095
16 230 RS Haalbaarheidsonderzoek cultuurplein mei 2006 44.985
16 233 RS Bibliotheek/centrumplan Bathmen maart 2007 23.000
16 240 RS Accommodatieonderzoek sport september 2007 20.616
16 241 RS Subsidie investeringen sportverenigingen maart 2007 35.763
16 306 Stadthuis Project Contact juni 2007 69.000
16 306 Stadthuis Verbetering van de website juni 2006 88.500
16 405 Stadthuis Kosten van project Relatie juni 2007 299.000
16 991 BV Concerncontrol audit naar de projectorganisatie van het project 

stadskantoor/bibliotheek
september 2007 20.000

16 994 BV
Pilot flexwerken / AGW centrale structurele beheer van het digitale archief januari 2006

20.000

16 994 BV Verzuim en reïntegratie ivm uitvoeren PAGO onderzoeken maart 2005 15.473
16 994 BV Risicoinventarisatie en -evaluatie voor overige stadhuislocaties en 

gemeentebrede werkbelevings-onderzoek
maart 2005 23.552

16 994 BV Upgrade audiovisuele middelen stadhuis juni 2004 48.936
16 994 BV Verbouwkosten locaties verhuisvesting september 2006 22.895
16 994 BV ICT panden verhuisvesting en verhuizing balies januari 2006 294.050
16 994 BV DDDW Projectdigitalisering / workflow juni 2006 383.310
16 994 BV DDDW Digitalisering backscanning juni 2006 330.299
16 994 BV DDDW Inrichting midoffice juni 2006 286.000
16 994 BV Organisatieontwikkeling juni/december 2005 en juni 06 175.610
16 994 BV Ontmanteling oude panden januari 2006 31.569
16 304 BV Uitvoering van de WKPB mei en november 2005 176.011
16 994 BV Burgerservicenummer juni 2006 17.899
16 994 BV Gemeentelijk opleidingsplan 61.977

Subtotaal programma 16: 0 1.022.095 6.158.179

Totaal: 18.823.085 14.303.506 8.456.072
Saldo: 5.847.434  
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