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 Voorwoord 
 
Het college legt de raad een begroting voor, waarin rekening is gehouden met tegenvallers. De 
begroting is meerjarig sluitend, maar het is een begroting waar de rek wel uit is. 
 
Omdat duidelijk is dat de regering ook op gemeenten gaat bezuinigen, wil het college het komend 
halfjaar bezuinigingsvoorstellen voorbereiden, zodat de raad hier in het voorjaar van 2013 zijn mening 
over kan geven. Deventer moet zorgvuldig blijven investeren om sterker uit de crisis te komen.  
 
Onduidelijkheid op lange termijn 
De begroting 2013 verschijnt in een politiek, economisch en financieel onzekere periode. De 
instabiliteit op de financiële markten zet dit jaar door en ondanks een kleine economische opleving 
blijft er onduidelijkheid op de langere termijn. Het programma van het nieuwe kabinet zal impact 
hebben op de gemeente en inwoners.  
 
Nadelen verwerkt 
De begroting voor de komende jaren is meerjarig sluitend. Er zijn diverse nadelen in verwerkt zoals 
verwachtingen over zowel verder dalende inkomsten vanuit het rijk als verliezen op grondexploitaties. 
Daarom maken we zorgvuldige keuzes over wat we wel en niet gaan doen in 2013. Zoals dit voorjaar 
aangekondigd is er geen ruimte voor nieuw beleid. 
 
Sterker uit de crisis 
Om in te kunnen spelen op de gevolgen van de recessie voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen 
wordt een conjunctuurvoorziening ingesteld die in stapjes oploopt tot € 10 miljoen. Deventer wil sterker 
uit de economische crisis komen en blijft daarom investeren de sociaaleconomische ontwikkeling. Ook 
willen we de fysieke investeringen in Deventer op peil houden. 
 
  
Leeswijzer 
 
Hieronder volgt een kort overzicht van verbeteringen die zijn doorgevoerd om deze begroting goed 
leesbaar en begrijpelijk te maken. 

 

 Op de programmabladen (hoofdstuk 5) wordt gewerkt met volgnummers. Een nummer geeft 
aan welk van de ambities, effecten, doelstellingen en prestaties aan elkaar gerelateerd zijn.  

 

 Op de programmabladen is de financiële toelichting beperkt tot verschillen tussen 2012 en 
2013. We melden alleen budgettair niet-neutrale afwijkingen, als die nog niet eerder met de 
raad zijn gecommuniceerd.  

 

 Op de programmabladen zijn niet de puttingen uit en stortingen in de reserves opgenomen. 
Deze zijn opgenomen in bijlage 2, specificatie resultaatbestemming. 

 

 Bij het merendeel van de prestaties zijn de financiële consequenties benoemd die aan de 
prestatie zijn gerelateerd. De financiële consequenties bestaan uit de lasten die met het 
leveren van de prestatie zijn gemoeid. 
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1. Bestuurlijke overwegingen 
 

1.1.   Inleiding 

De begroting 2013 verschijnt in een politiek, economisch en financieel dynamische periode. De 
instabiliteit op de financiële markten zet zich ook dit jaar onverminderd voort. Ondanks een kleine 
economische opleving blijft er onduidelijkheid over de economie op de langere termijn. Een en ander 
zal beïnvloed worden door resultaten van de kabinetsonderhandelingen. Het programma van het 
nieuwe kabinet zal naar verwachting leiden tot maatregelen die hun impact hebben op de gemeenten 
en haar burgers en partners. Duidelijk is dat in ieder geval maatregelen zijn te verwachten om de 
impasse op de woningmarkt te doorbreken. En verder dat de decentralisatieoperaties in gewijzigde 
vorm zullen worden doorgezet. Nieuwe bezuinigingen, ook voor gemeenten, zullen onvermijdelijk zijn. 
 
Wij blijven samen met onze inwoners, partners en de politiek onze ambities en doelen uit de 
Toekomstvisie 2030, nastreven. Onze ambities zijn als volgt samen te vatten: 

 Deventer werkt aan een hoogwaardige ruimte om in te leven; 

 In Deventer telt iedereen mee en doet iedereen mee; 

 Deventer is op termijn een duurzame en dynamische samenleving. 
 
Wij streven er ondanks de bezuinigingen naar om onze beleidsdoelen te realiseren. Dat doen we door 
de ontwikkelingen te volgen, deze te toetsen aan de door ons gewenste lijn en hier op een integrale 
en interactieve wijze op te anticiperen Instrumenten als de Middellange termijn beleidsagenda en de 
Staat van Deventer helpen ons daarbij. Instrumenten als de Middellange termijn beleidsagenda en de 
Staat van Deventer helpen ons daarbij. In deze bestuurlijke beschouwing leest u daarom welke 
ontwikkelingen en trends zich voordoen in de diverse deelagenda’s van de middellange termijn 
beleidsagenda en welke strategische opgaven expliciet een plek hebben gekregen in de voorliggende 
programmabegroting. Een programmabegroting die wij hebben getracht nog verder door te 
ontwikkelen tot beter herkenbare en resultaatgerichte programma’s en indicatoren. 
 
1.2   Ontwikkelingen Middellange Termijn Beleidsagenda  
 
Ruimtelijke agenda  
In Deventer staan momenteel ruim 1000 woningen te koop. De stagnatie op de woningmarkt is 
hardnekkig. De leegstand van kantoren neemt toe. In Nederland verkeren zowel corporaties als 
ontwikkelende partijen in zwaar weer. De effecten daarvan merken we ook in Deventer. De 
woonlasten voor burgers stijgen en de mogelijkheden om een eigen woning te financieren worden 
moeilijker. Regels voor sociale huurwoningen en hypotheken voor koopwoningen worden 
aangescherpt. Daarnaast en wellicht daardoor bestaat onzekerheid over de bevolkingsontwikkeling en 
groeiprognose voor Deventer.  
 
De woningbouwprogrammering blijft de komende jaren grote aandacht vragen. Wij zullen 
verantwoorde keuzes moeten maken vanuit onze publieke rol (volkshuisvesting, ontwikkeling stad) en 
private rol (gemeentelijke grondexploitaties). Het benutten van de kracht van locaties, het formuleren 
van een aanbod dat aansluit bij behoeften en kansen, afstemming en fasering zijn nog belangrijker 
dan voorheen. Wij streven hierbij naar een constructieve samenwerking met onwikkelende partijen en 
een passende publieke rol van de gemeente.  
 
Duidelijk is dat de verdiencapaciteit van het “grondbedrijf” is verdwenen. De paar winstgevende 
locaties maken grote verliezen op andere locaties niet meer goed. Er zijn aanzienlijke risico’s 
aanwezig doordat het verwachte uitgiftetempo van grond niet wordt gehaald. De investeringsruimte in 
de “bestaande stad” is hiermee ook gereduceerd. In combinatie met verdere bezuinigingen binnen het 
programma Leefomgeving leidt dit tot minder grootschalige ingrepen in de bestaande stad. 
 
De aantrekkelijkheid van Deventer als vestigingsplaats is voor de lokale vastgoedmarkt van groot 
belang. Bevolkingsgroei in Deventer is sterk afhankelijk van migratie. Deventer benut al haar 
kwaliteiten om een aantrekkelijke vestigingsplek te zijn voor wonen en werken. De verweving tussen 
wonen en werken doet zich op allerlei manieren voor: de aanwezige beroepsbevolking, woon-
werkcombinaties, kwaliteit van de leefomgeving als vestigingsplaatsfactor, et cetera. De 
bereikbaarheid van Deventer is hierbij essentieel: het gaat om internationale verbindingen, 
verbindingen met de Randstad maar ook verbinding met andere economische centra zoals 
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Zwolle/Kampen en Arnhem/Nijmegen. Bij de aanleg en het gebruik van infrastructuur dient rekening 
met verschillende ontwikkelingen gehouden te worden: meer bewuste verplaatsingen, het Nieuwe 
Werken en de bevolkingsontwikkeling (vergrijzing).  
 
In 2013 zullen wij verder werken aan enkele belangrijke projecten voor de stad. Voor de Stadsassen is 
een visie in voorbereiding die de dragende functie voor verkeer en vervoer versterkt, maar vooral ook 
de potentie voor economische ontwikkeling en vernieuwing benut. In het stationsgebied werken wij 
aan de realisatie van de fietsenstalling en het busstation. Voor de realisatie van het Bedrijvenpark A1 
zal in 2013/2014 de oostelijke ontsluiting (onderdoorgang) worden aangelegd. In navolging van de 
binnenstadsvisie en de bereikbaarheidsstudie wordt verder gewerkt aan de verschillende 
binnenstadsprojecten. Onderdeel daarvan is de uitvoering van het parkeerbeleidsplan. 
 
De minister van Infrastructuur en Milieu zal naar verwachting medio 2013 de eerste fase van het MER 
voor het PHS Goederenvervoer Oost Nederland afronden met een voorkeursbeslissing voor de te 
kiezen tracévariant tussen Zutphen en Hengelo. Wij volgen dit traject intensief en treden zo veel 
mogelijk gezamenlijk op met regionale overheden.  
 

De inzet van de gemeente ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen wijzigt. Mede als gevolg van 
financiële mogelijkheden en bezuinigingen zal de gemeente terughoudend zijn met het opstellen van 
visies waarbij geen zicht is op dekking voor de uitvoering. Wij willen andere partijen ook in financiële 
zin meer betrekken bij visie en gebiedsontwikkeling. Een nieuwe structuurvisie zal vooral ook gericht 
moeten zijn op het uitnodigen van initiatieven voor vernieuwing en dynamiek en het faciliteren van 
initiatiefnemers. Hierbij wordt flexibiliteit geboden voor de ontwikkeling van diverse functies en gebruik 
van ruimte.  
 
Op beleidsmatig vlak is een verdere stroomlijning van procedures en regelgeving aan de orde. Op 
termijn zal een nieuwe Omgevingswet worden geïntroduceerd. Deze wet probeert kaderstelling en 
uitvoering op het gebied van ruimte, milieu en economie te integreren en te stroomlijnen. De 
gemeentelijke organisatie heeft de tendens naar een verdere integratie van beleidsvelden al ingezet. 
 
In 2013 zullen wij de huidige woonvisie evalueren. Mede gelet op de ontwikkelingen in de 
woningmarkt zal een passende kaderstelling op het gebied van wonen moeten worden ontwikkeld. 
 
De openbare ruimte neemt een belangrijke plaats in de dagelijkse leefomgeving van mensen in. Met 
een efficiënte inzet willen wij een voldoende kwaliteitsniveau tegen schappelijke investeringen 
realiseren. Om bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen ook niet verhaalbare maatregelen te kunnen 
bekostigen, willen wij een financiële voorziening treffen om deze kosten uit te dekken. 
 
Het realiseren van duurzaamheidambities zal steeds meer zichtbaar worden in het ruimtelijk beeld. 
Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling wordt manifest in keuzes voor verdere stedelijke ontwikkeling, 
het beheer van de openbare ruimte in de stad en het landschap om de stad en bij het realiseren van 
duurzame energieproductie. 
 
Wijk- en dorpsvernieuwingagenda  
De voortzetting van de herstructurering in Rivierenwijk, Keizerslanden en Voorstad–Oost krijgt 
komend jaar de nodige aandacht. Het Investeringsbudget voor Stedelijke Vernieuwing loopt in 2014 af 
en er zal antwoord moeten komen op de vraag hoe aan de toekomstige vernieuwingsopgave gewerkt 
kan worden. Een lastige opgave omdat de vastgoedsector in zwaar weer verkeert en de 
investeringsruimte verder afneemt. Dat raakt de gemeente zelf, projectontwikkelaars en corporaties en 
zet daarmee ook een rem op wijkvernieuwing. Zichtbaar is daarbij ook een veranderende rol van 
corporaties. Zij houden steeds meer vast aan hun oorspronkelijke rol in het huisvesten van 
aandachtsgroepen en zien hun brede rol in het maatschappelijke veld als secundair. De verkoop van 
sociale huurwoningen in de Oude Schil is in dit opzicht een belangrijke ontwikkeling om te volgen.  
 
De verwachting is dat de doelen voor stedelijke vernieuwing niet essentieel zullen veranderen: sociale 
stijging, leefbaarheid en duurzame flexibele woningen blijven uitgangspunt. We zien wel een kentering 
in de benaderingswijze: minder grootschalig, meer flexibiliteit voor een vraaggerichte benadering, 
meer oriëntatie op bestaande bewoners en genuanceerde analyses op buurtniveau (zowel fysiek als 
sociaal) die meer uitgaan van de potentie van het gebied in relatie tot de stedelijke context. Het gaat 
om het beter laten functioneren van gebieden. Deze trends herkennen we in de 
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herstructureringsbenadering voor Voorstad Oost. Dit zal zich verder doorontwikkelen in een proces 
van continue buurtvernieuwing waarbij ‘ontwikkelend beheren’ zijn in trede zal gaan doen. Dat wil 
zeggen een meer organische manier van buurtvernieuwing, waarin vaak kleinschalige ontwikkelingen 
en reguliere beheermaatregelen organisatorisch en financieel in één proces zijn ondergebracht. 
Algemeen gevoel is wel dat wijken met een sterke sociale cohesie minder snel verloederen. Het 
versterken van deze cohesie en het voorkomen dat deze wegzakt, is een opgave die ook vanuit het 
sociale domein de nodige aandacht zal vragen. 
 
Een meer gebiedsgerichte werkwijze kan dat proces aanjagen. In 2013 gaan we de ervaringen die zijn 
opgedaan met verschillende vormen van gebiedsgericht werken zoals de pilot Gebiedsgericht 
Werken, Woonservicezones en de Dorpsagenda’s vertalen in een werkvorm die burgers en bedrijven 
meer gelegenheid bieden om zelf vorm en inhoud te geven aan de vernieuwingsopgave. We 
experimenteren met diverse initiatieven om bewoners en ondernemers meer mogelijkheden te geven 
om zelf aan de slag te gaan met hun directe woon- en leefomgeving. Zij krijgen op gebiedsniveau 
meer zeggenschap en invloed als ze ook bereid zijn meer verantwoordelijkheden op zich te nemen. 
Van belang is om eerst deze initiatieven af te ronden en op basis van de evaluaties met een nieuwe 
werkwijze samenhang aan te brengen in ons aanbod en daarin samen optrekken met partners. 
 
Parallel stellen we inhoudelijke uitgangspunten op die richting geven aan de functionele rol van de 
gemeente bij wijk- en dorpsvernieuwing en onderbouwing geeft van eventuele prioriteitstelling Daarbij 
wordt vooral vanuit het sociale domein aandacht gevraagd voor het versterken van de sociale 
cohesie.  
 
Tot slot attenderen we u op dat het Uitvoeringsprogramma voor het platteland in 2013 zal worden 
afgerond. De Europese ontwikkelingen op het gebied van het gemeenschappelijke landbouwbeleid 
volgen wij en de kansen en bedreigingen besproken we met boeren en landschapsbeheerders in 
Salland. 
 
Sociale agenda 
 
Meedoen 
Deventer zet zich al jaren in voor een samenleving waarin alle mensen op levensterreinen zoals werk, 
wonen, gezondheid en ontmoeten naar vermogen kunnen deelnemen. In het beleidsplan Meedoen is 
dit nader uitgewerkt. 2013 is het eerste jaar waarin uitvoering wordt gegeven aan dit beleidsplan, 
waarmee wij als gemeente meer op hoofdlijnen sturen. Eén van de onderdelen uit Meedoen is de 
kanteling naar een integrale dienstverlening, die uitgaat van de vraag van de inwoners. Deze kanteling 
betreft zowel de werkwijze binnen de gemeente als buiten de gemeente. De afgelopen tijd hebben we 
daarbij sterk ingezet op onderwerpen als Decentralisatie begeleiding, Bijzonder zorgteam, 
Woonservicezones, Buurtcoach, pilot Schuldhulpverlening in de wijk, Presentiewerker (bij Raster) en 
de pilot Gebiedsgericht werken. We hebben gezien dat we in staat zijn om verbindingen te leggen 
tussen verschillende terreinen en met lokale partners. De opgedane kennis en ervaring zullen we ook 
komend jaar doorzetten. Het interactieve proces van het integrale beleidsplan Meedoen benutten we 
om de ketens van jeugd, werk en inkomen, zorg en welzijn nog verder te versterken en iedereen naar 
vermogen te laten deelnemen. Door uit te blijven gaan van de eigen verantwoordelijkheid, 
zelfredzaamheid en mogelijkheden van bewoners geven we gezamenlijk vorm aan onze Deventer 
samenleving. 
 
Transities 

Binnen het sociale domein zijn vier transities gaande: AWBZ/WMO begeleiding (1e), het doel van 
begeleiding is het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid van burgers met 
een beperking. Om mensen te stimuleren om zoveel mogelijk te blijven werken, zou de Wet werken 
naar vermogen (2e) per 1 januari 2013 ingesteld worden. Beide transities zijn controversieel verklaard 
en gaan voorlopig niet door. Voor de beweging die gemaakt wordt bij de transities, bestaat in de 
Tweede Kamer wel draagvlak. Vooralsnog vervalt al dan niet tijdelijk het regulerend kader voor deze 
transities. Ook zijn financiële consequenties van de transities (uitvoering en invoering) onzeker. Maar 
los daarvan gaan de lokale ontwikkelingen door om de kwaliteit en effectiviteit van de zorg te 
verhogen. 
De transitie Jeugdzorg (3e) staat voor het overdragen van de verantwoordelijkheden en de 
financiering van de provinciaal gefinancierde jeugdzorg naar de gemeenten. Met de transitie van het 
passend onderwijs (4e) worden onderwijs en gemeenten meer dan voorheen gezamenlijk 
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verantwoordelijk voor de zorg voor kinderen en jongeren. Beide laatste transities gaan door, zij het dat 
de transitie passend onderwijs nu per 2014 wordt ingevoerd. 
In 2013 kijken wij naar wat de plannen van het nieuwe kabinet zijn, op basis hiervan zal gekeken 
worden welke rol de gemeente zal gaan vervullen. Het ligt hierbij voor de hand om de gekantelde 
werkwijze en de resultaten van de opgedane experimenten (onder andere Buurtcoach, 
Presentiewerker) bij de invoering van de transities te betrekken. 
 
Werk en inkomen. 
We willen dat iedereen naar vermogen zijn bijdrage levert aan de Deventer samenleving. Dit is de 
kern van het Beleidskader Iedereen Actief! Eén van de speerpunten is de oprichting van een 
uitvoeringsorganisatie voor alle re-integratieactiviteiten in Deventer, Deventer WerkTalent (DWT) dat 
komend jaar operationeel wordt. In 2014 zal de juridische structuur van DWT geregeld zijn en zal 
DWT werkelijk op afstand van de gemeente zijn taken uitvoeren. Werkgevers worden door DWT 
geholpen bij invulling van hun personeelsbehoefte. Uitkeringsgerechtigden en WSW-geïndiceerden 
worden naar de arbeidsmarkt geholpen. Om de werkgevers daadwerkelijk “op kop” te zetten wordt 
een sociaal pact gesloten. Onderdeel hiervan is het verder uitbouwen en versterken van de Social 
Community. Daarnaast verwachten wij dat elke inwoner die een WWB-uitkering ontvangt, 
maatschappelijk nuttig actief is. In 2013 zal dit in elk geval naar vermogen gelden voor alle WWB-
uitkeringgerechtigden tot 35 jaar. 
 
Door maatregelen in het Lente Akkoord en het controversieel verklaren van de Wet werken naar 
vermogen (Wwnv) bestaan de herstructureringsmiddelen voor de WSW niet meer. Er is weliswaar 
breed draagvlak voor harmonisering van arbeidtoeleidingsmaatregelen aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt, maar onzeker is of er in de toekomst voldoende uitvoeringsbudget beschikbaar zal zijn. 
Eerst na de coalitievorming is meer duidelijkheid hieromtrent te verwachten. Door de eigen kracht van 
Deventer als uitgangspunt te hanteren en door steeds adequaat te anticiperen op landelijke 
ontwikkelingen zullen deze risico’s geminimaliseerd worden. 
 
Jeugdagenda 
Deventer loopt voorop als het gaat om de intensieve samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs. 
Zowel in het kader “Van Wieg naar Werk” als door de Lokale Educatieve Agenda worden hiertoe 
aanzetten gegeven. In Deventer starten we met pilots om die voorsprong waar te maken. Daarbij 
anticiperen wij op de ingrijpende veranderingen in het zorgstelsel voor jeugd waartoe het kabinet heeft 
besloten. Alle taken op dit terrein worden bij elkaar gebracht en belegd bij gemeenten per 2015. 
Taken die op dit moment nog niet onder de verantwoordelijkheid van gemeenten vallen, worden 
gedecentraliseerd. Het gaat hier, naast de provinciale (geïndiceerde) jeugdzorg, om de geestelijke 
gezondheidzorg voor jeugdigen (jeugd-GGZ), de zorg voor jeugd met een licht verstandelijk beperking 
(jeugd-LVB) en om en de Gesloten Jeugdzorg. Landelijk zal het budget voor de overgang naar 
gemeenten met ongeveer 10% gekort worden. De implicatie van die korting zal op langere termijn 
duidelijk worden, aangezien de jeugdzorg deels het karakter heeft van een open eind financiering.  
 
Bij de transitie van het passend onderwijs is weliswaar een jaar vertraging gekomen door 
rijksbesluiten, maar de voorbereidende werkzaamheden gaan onverminderd door. Een risico is de 
landelijke verevening van middelen die voor Deventer nadelig kan uitpakken. Weliswaar lopen deze 
vereveningsgelden niet via de gemeentebegroting, maar aantasten van het beschikbaar volume voor 
Passend Onderwijs heeft natuurlijk consequenties voor de keten van Wieg naar Werk. 
 
In 2013 wordt de nieuwe wet OKE geïmplementeerd. Daarvoor is de doorontwikkeling van Kindcentra 
en de daarbij behorende wederkerigheid van belang. Kindcentra bieden peuterspeelzaalwerk, voor- 
en vroegschoolse educatie (VVE) en kinderopvang aan. In 2013 zal een evaluatie plaatsvinden. 
Samenwerking met (brede)scholen, combinatiefuncties en de buitenschoolse opvang vormen hier ook 
een onderdeel van.  
 
Het kabinet heeft besloten tot wezenlijke bezuinigingen rond kinderopvang. De betekent een 
verhoging van de ouderbijdrage met 16,25% en de koppeling van kinderopvanguren aan de gewerkte 
uren van de minst werkende partner. Ook komt er voor iedereen een verlaging van de toeslag voor het 
eerste kind. Vanaf 1 september 2012 is in Deventer de nieuwe regeling voor kindcentra ingegaan. Alle 
kinderen kunnen terecht op een kindcentrum, ook kinderen van ouders die geen recht hebben op 
kinderopvangtoeslag. Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, geldt dat zij 
kunnen betalen in de vorm van wederkerigheid. 
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Het wegwerken van taalachterstanden blijft ook komend jaar een belangrijk Deventer speerpunt. In 
2013 wordt invulling gegeven aan de bestuursafspraken, die voor de periode 2012-2015 zijn gemaakt. 
De afspraken gaan over de investeringen die het Rijk heeft gedaan om ervoor te zorgen dat zoveel 
mogelijk kinderen met een taalachterstand gebruik kunnen maken van hoogwaardige 
onderwijsvoorzieningen. De bestuursafspraken bevatten onder andere kwalitatieve en kwantitatieve 
doelstellingen voor de voor- en vroegschoolse educatie en voor schakelklassen en zomerscholen. 
 
Duurzaamheidagenda 
Duurzaamheid is één van de rode draden in het coalitieakkoord 2010-2014. Wij zetten in op een 
klimaat- en zo mogelijk energieneutraal Deventer in 2030. Dit kunnen wij niet alleen bereiken. 
Samenwerking met maatschappelijke partners in cocreatie en coproductie is essentieel. Hierbij 
hechten wij veel waarde aan de innovatiekracht van het Deventer bedrijfsleven. Ook de woonsector 
en de Deventer burgers hebben een belangrijke rol bij het realiseren van duurzaamheiddoelen. De 
gemeente heeft hierbij verschillende rollen: uitvoerend, regisserend, faciliterend en stimulerend. 
 
De speerpunten op het gebied van duurzaamheid zijn: 

- verduurzaming bestaande woningen; 
- energieopwekking door middel van windmolens;  
- energieopwekking door middel van biogas op regionale schaal; 
- energieopwekking door middel van zonne-energie, waarbij burgers en bedrijven kunnen 

participeren, 
- oprichting van een lokale energiecoöperatie die het lokaal opwekken van duurzame energie 

stimuleert en participatie van burgers en bedrijven daarin mogelijk maakt. (op 10 oktober is de 
coöperatieve vereniging opgericht) 
 

Komend jaar zetten we gericht in het opwekken en distribueren van duurzame energie en de 
verduurzaming van de totale woningvoorraad. Dit wordt zo mogelijk uitgevoerd door respectievelijk de 
Stichting Deventer Energie c.q. de coöperatie i.o. en het consortium Blok-voor-blok, onder 
penvoerderschap van Woonbedrijf Ieder1. De rol van de gemeente spitst zich in beide gevallen toe op 
faciliteren en stimuleren van deze samenwerkingsverbanden en het monitoren van de bijdragen aan 
de doelstelling Deventer energieneutraal in 2030. 

 
Naast duurzame energie blijven de ‘traditionele’ milieuvelden als bodem en geluid tijd, aandacht en 
geld vragen. Belangrijk punt is de intensieve samenwerking met andere overheden (provincie, rijk, 
Europa) maar ook samenwerking in Stedendriehoek en Salland die vruchten gaan afwerpen. 
 
Op gebied van afval is het doel om hergebruik van grondstoffen te vergroten en afvalstromen te 
reduceren. Daartoe voeren in 2013 Diftar in, dat ook moet leiden tot kostenreductie. Tot 2030 zal de 
hoeveelheid restafval dalen van 236 kg tot 25 kg per inwoner. In het afvalplan 2009-2014 is 
aangegeven welke maatregelen daarvoor worden uitgevoerd.  
 
Het werk op gebied van toezicht, handhaving en vergunningverlening zal worden beïnvloed door de 
vorming van een regionale uitvoeringsdienst. In Overijssel gebeurt dat in de vorm van een 
‘netwerkorganisatie’ waarbij samenwerking op afstand plaatsvindt. Dit zal gevolgen hebben voor het 
bestuurlijk primaat. In 2013 zal blijken of dit een werkbare vorm is en of het tegemoet komt aan de 
voorwaarden van de minister. 
 
Economische en culturele innovatieagenda  
De voortrazende financiële en economische crisis noopt ons tot het scherp kiezen. In het programma 
Economie, kunst en cultuur verloopt dit keuzeproces via het traject van de economische visie en 
uitvoeringsagenda Deventer 2020 en via het actualiseren van de Cultuurvisie. Voor beide trajecten is 
gekozen voor een maximaal interactief proces met belanghebbende en betrokken bedrijven en 
instellingen. 
 
Het proces van de economische visie heeft inmiddels geleid tot het aanscherpen van de economische 
focus voor Deventer op drie inhoudelijke thema’s: Boeiende Be-leefstad; Duurzame Maakstad; en 
Open Informatiestad. Rond deze drie thema’s werken wij met de Economische Kopgroep aan een 
uitvoeringsagenda die eind dit jaar aan de raad wordt aangeboden. Mogelijk dat hieruit nog een 
aanscherping op gestelde doelen of resultaten in deze begroting voortvloeit. 
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Met de culturele instellingen wordt bij het actualiseren van de Cultuurvisie gewerkt aan het 
operationeel maken van een viertal lijnen die we onderscheiden als functionele invalshoeken: 
Interesseren; Leren; Presenteren; en Produceren. Ook hiervoor geldt dat wij in het najaar van 2012 
verwachten de uitkomsten aan de raad te kunnen voorleggen. Mogelijk dat ook hieruit nadere 
bijstellingen op de doelstellingen en resultaten zoals opgenomen in deze begroting volgen. 
 
Komend jaar werken wij verder aan het behoud en versterking door vernieuwing van de bestaande 
economische vitaliteit en werkgelegenheid via de realisatie van het uitvoeringsprogramma DEVisie 
2020, het Fonds Cultuur en Economie en een brede stadsmarketing en acquisitiestrategie met 
bijzondere aandacht voor: 

1. de aanpak kantorenleegstand; 
2. de economische ambitie duurzame bedrijventerreinen en kennisas vertaald in ruimtelijk 

perspectief plan Stadsassen, Bedrijvenpark A1 en Havenkwartier; 
3. de actualisatie van het detailhandelsbeleid; 
4. breedband/ict-innovatie in de samenleving en de digitale stedenagenda; 
5. het plan van aanpak herstructurering resterende terreinen Bergweide; 
6. een besluit over het ondernemershuis. 

 
Ook werken wij aan de realisatie van een brede presentatie van het Deventer erfgoed en start van een 
thematische structuurvisie ruimtelijk erfgoed. Er vindt een actualisatie van het cultuurbeleid 2013 – 
2016 plaats, dit in aansluiting op DEVisie 2020 en de planvoorbereiding van het Film-Theater. Tot slot 
gaan wij in 2013 verder met de planvoorbereiding en realisatie nieuwbouw Bibliotheek en 
planvoorbereiding huisvesting bibliotheek Deventer Oost, Diepenveen en Bathmen. 
 
Bij al deze activiteiten moet op het scherpst van de snede worden gestuurd in verband met het 
absorberen van gemeentelijke bezuinigingen maar ook moet rekening worden gehouden met externe 
variabelen veroorzaakt door de veranderende economische omstandigheden. De marges zijn smal en 
de afhankelijkheden van externe partners groot. Dat betekent dat er weinig meer als vanzelfsprekend 
kan worden beschouwd. 
 
Een duidelijke trend in het werkveld en beleidscontext van zowel in programma 4 Milieu en 
Duurzaamheid als in Programma 10 Economie, Kunst en Cultuur is de verschuiving van de rol van de 
overheid van louter subsidieverstrekker naar in toenemende mate die van aanjager en verbinder van 
initiatieven en ontwikkelingen uit de samenleving. Deze verschuiving van rol vraagt een nieuwe 
houding vanuit zowel de overheid als van onze partners. Dit zal de komende periode nog veel 
aandacht vragen. 
 
Veiligheidsagenda 
In Deventer werken we bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit nauw samen met allerlei 
partners in het veiligheidsdomein en daarbuiten. De focus voor de komende tijd richt zich op een 
goede afstemming (bij het stellen van prioriteiten) tussen de bestuursrechtelijke en de strafrechtelijke 
aanpak.  
In de samenwerking met politie en OM zien we de trend, dat steeds meer beroep wordt gedaan op 
bevoegdheden van de burgemeester namelijk daar waar binnen strafrechtelijke trajecten 
mogelijkheden worden gezien ook gebruik te maken van het bestuurrechtelijk instrumentarium. Met de 
onlangs vastgestelde uitbreiding BIBOB kunnen nog meer vormen van criminaliteit worden aangepakt.  
 
Op veel vlakken in het veiligheidsdomein zijn samenwerken en regievoeren sleutelbegrippen. Echter, 
de druk op het ambtelijk apparaat neemt hierdoor steeds verder toe en kent een grens. Dit terwijl er op 
het gebied van wetgeving ontwikkelingen zijn die duiden op nog meer bevoegdheden en nog meer 
slagkracht van de burgemeester. Voorbeelden hiervan zijn de Wet maatregelen bestrijding 
voetbalvandalisme en ernstige overlast, welke al van kracht is, en de Wet op de regie gemeenten, 
waarbij de burgemeester vergaande bevoegdheden krijgt om te kunnen interveniëren (vermoedelijk in 
2013). Wettelijke mogelijkheden verplichten nog tot niets, maar geven wel aanleiding het bevoegd 
gezag te benaderen en aan te zetten tot actie.  
 
De politie trekt zich steeds meer terug op haar kerntaken: opsporing en vervolging. De gemeente 
neemt de rol van de politie steeds meer over op het gebied van naleving van vergunningvoorschriften. 
We zien dit sterk terug bij toezicht en handhaving van terrassen- en horecabeleid, bestrijding van 
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vormen van overlast en bij evenementen. We kunnen niet meer alle vormen van overlast bestrijden en 
niet toezien op naleving van alle regels. Dat betekent extreme scherpte bij het stellen van prioriteiten 
waar we wel en niet kunnen optreden. 
 
De exacte invulling van de nieuwe landelijke politieorganisatie is nog niet bekend. Uit de contouren 
blijkt dat de gemeenten er in ieder geval van uit kunnen gaan dat de politiebasiszorg op wijkniveau 
georganiseerd blijft. Het is van belang te blijven pleiten voor herkenbare politie, ook als het gaat om 
bijvoorbeeld huisvesting, zoals een politiepost in de binnenstad. We gaan er van uit dat de politie in 
haar jaarplan de lokale prioriteiten met ons af blijft stemmen. Alleen zo kunnen de gemeenteraad en 
de burgemeester als bevoegd gezag op een goede manier hun verantwoordelijkheden uitoefenen. 
 
Het terugdringen van de objectieve criminaliteit hangt samen met het tegengaan van woonoverlast. In 
2013 komen wij met een nota over de structurele inbedding van de aanpak van woonoverlast.  
Belangrijk is ook de realisatie van een sluitende keten met betrekking tot kwetsbare groepen. In deze 
samenwerking tussen zorg en justitie speelt ook in 2013 het Veiligheidshuis een belangrijke rol.  
 
Tot slot zetten we verder gaande stappen in de vorming van de regionale brandweer binnen de 
Veiligheidsregio IJsselland. In 2012 zijn er afspraken gemaakt over de wijze waarop het personeel van 
het brandweerkorps overgaat naar de nieuwe organisatie. Aan de hand hiervan wordt de nieuwe 
organisatie ingericht. De regionale brandweer IJsselland zal per 1 januari 2014 een feit zijn. 
 
Interactiviteit en partnerschappen 
Wij zijn op zoek naar een nieuw, dynamisch evenwicht in de rolverdeling tussen burgers, partners en 
de overheid. Als meest nabije overheid staan we dagelijks met onze voeten in de klei van de 
maatschappelijke werkelijkheid. Rijk en provincie erkennen die positie en nodigen ons uit om in 
toenemende mate verantwoordelijkheid te nemen voor zaken die voorheen door ‘hogere’ overheden 
werden verricht. Jeugdzorg, AWBZ, sociale regelingen komen in de nabije toekomst onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeente. Tegelijkertijd weet de gemeente als geen ander dat we het 
niet alleen kunnen. Bovendien willen we burgers, bedrijven en instellingen meer gelegenheid bieden in 
het realiseren van hun ambities en meer invloed uit laten oefenen bij de realisatie van 
maatschappelijke opgaven. De interactieladder helpt ons daarbij en wordt als natuurlijke en 
vanzelfsprekende werkwijze in beleidsontwikkeling en –uitvoering ingebed.  
 
Deze zoektocht naar een nieuw evenwicht geldt ook voor onze verhouding tot professionele/ 
institutionele partners. In de Economische kopgroep voert het college een discussie met 
vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld over de vraag of zij zich willen beperken tot 
een adviserende rol of ook medeverantwoordelijkheid willen nemen voor de realisatie van (delen van) 
de economische visie. Een vergelijkbare discussie doet zich voor in het sociale domein. De uitwerking 
van nieuwe sociale wetgeving vraagt samenwerking met en tussen lokale en regionale publieke en 
private partners. Bij de vormgeving en inzet van instrumenten om de participatie van burgers aan de 
samenleving te bevorderen is het niet anders. In 2013 leggen wij u een nadere uitwerking voor over 
interactiviteit en partnerschappen, als mogelijke weegschaal in de zoektocht naar het nieuwe 
evenwicht. Dit is een uitwerking die zich voor zal doen dwars door alle deelagenda’s van de 
Middellange termijn beleidsagenda. Hoe deze rol er voor de gemeente uit gaat zien wordt komend 
jaar ook verkend aan de hand van onder andere de thema’s Maatschappelijk aanbesteden en 
Wederkerigheid. De rol van de raad als ‘evenwicht dat soms niet zwicht’ verdient daarbij bijzondere 
aandacht. 
 
Bijzondere partners van de gemeente vormen een aantal bovenlokale partnerschappen. De regio 
Stedendriehoek is gestart met een traject waarin men zich opnieuw wil uitvinden: Re-inventing the 
Stedendriehoek. Vertrekpunt van de discussie is de toegevoegde waarde van het op regionale schaal 
werken aan maatschappelijke opgaven. De regio komt op basis hiervan met een aangescherpte ‘lean’ 
agenda die ook is getoetst bij maatschappelijke partners in de regio. In 2013 zal deze discussie ook 
de raad bereiken. In het economische domein heeft de regio hier een voorschot op genomen door een 
aantal regionale overleggremia samen te voegen in een economische strategische board, waarbij 
beleidsprioriteiten en uitvoering vraag gestuurd vanuit de ‘markt’ tot stand komen. De overheid 
positioneert zich hier in een faciliterende rol en ondersteunt economie en arbeidsmarkt gerelateerde 
projecten en programma’s die vooral door ondernemers en kennisinstellingen (onderwijs/onderzoek) 
worden uitgevoerd. 
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De samenwerking met de provincie Overijssel (als een van onze belangrijkste partners) concentreert 
zich op de thema’s die de provincie als haar kerntaken ziet: ruimte en wonen, energie en economie, 
cultuur, bereikbaarheid, water, natuur en plattelandsontwikkeling. Naast incidentele, op zichzelf 
staande samenwerkingsprojecten, werken provincie, regio en gemeente aan een ontwikkelagenda, 
gericht op het verder benutten van de potentie van Deventer. Het verbinden van mensen, gebieden en 
initiatieven staan hierin centraal, als voorbeelden van de vernieuwingskracht van Deventer. Provincie 
en gemeente maken samen een ontwikkelagenda voor Deventer. De input op deze ontwikkelagenda 
komt vooral vanuit de momenteel onderhanden Economische visie en uitvoeringsstrategie Deventer 
2020 en de structuurvisie Stadsassenzone. 
 
Het gemeentebestuur participeert in de drie pijlers ruimtelijk, economisch en sociaal van de G32 en is 
daarbij voortdurend alert op samenwerking met de VNG. Energie gaat vooral in die dossiers waarin 
we iets kunnen halen en brengen vanuit het grootstedelijk perspectief zoals de Digitale 
Stedenagenda. Deventer heeft als digitale koploper in het netwerk Stedenlink het trekkerschap van 
het thema Lerende Stad op zich genomen. Na het aanloop jaar 2012 zal dit in 2013 en volgende jaren 
de nodige aandacht vergen maar ook opleveren. We zoeken hierbij verbinding naar het onderdeel 
Human capital in de uitvoeringsagenda van de economische visie. 
 
In 2013 zullen wij voortgaan met de verdere uitwerking van het Europees beleidskader voor Deventer. 
Hierin nemen wij ook een nadere afweging mee over onze deelname aan de Euregio en de integratie 
van het internationaal beleid met het Europees beleid. Deventer staat niet met de rug naar Europa, 
maar maakt zich op om de kansen die Europa vanaf 2014 in de nieuwe kaderprogramma’s biedt ten 
volle te benutten. 
 
Publieke dienstverlening en zelfbeheer 
In de publieke dienstverlening blijven een optimalisatie van de dienstverlening voor inwoners en 
bedrijven en een vermindering van de kosten voor de gemeenten belangrijke ontwikkelingen. Een 
proces waaraan wij al enkele jaren aandacht besteden. Dit heeft wederom geresulteerd in een hoge 
positie in de landelijke vergelijkingen van gemeentelijke dienstverlening. Wij liggen in Deventer op 
koers met de publieke dienstverlening en wij willen uiteraard deze hoge positie in 2013 vasthouden.  
 
Wij zijn continu bezig met het verder professionaliseren van contacten met burger, instellingen en 
bedrijven. Bij de publieke dienstverlening gaat het om het bieden van actuele en betrouwbare 
producten en informatie via alle kanalen (balie, telefoon, digitaal, post, social media). We zetten in op 
een toename van het gebruik van ons digitale kanaal. Klanttevredenheid is daarbij een belangrijke 
graadmeter. De Wijkwinkel -waarbinnen ook de gemeente haar diensten aanbiedt op diverse locaties 
binnen de gemeente Deventer- biedt informatie en advies op het brede gebied van wonen, welzijn en 
zorg. In het najaar van 2013 volgt de eindevaluatie van de Wijkwinkel. 
 
Een van de belangrijkste activiteiten die als fundament dient voor een verdere ontwikkeling van 
publieke dienstverlening, is het invoeren van zaakgericht werken. Het digitaliseren van werkprocessen 
en een daarmee gepaard gaande digitale dossiervorming leidt tot meer transparantie van het 
gemeentelijke werk, voor inwoners en bedrijven. Zij kunnen daarmee hun zaak bij de gemeente 
digitaal volgen en zien welke connecties men met de gemeente Deventer heeft. Hiermee is in 2011 
gestart, ook het gehele jaar 2013 zal benut worden om alle klantgerelateerde processen te 
digitaliseren. 
 
Bij het behandelen van bezwaarschriften is de dienstverlening richting burgers en bedrijven verder 
verbeterd. Met de Andere Aanpak wordt ernaar gestreefd om in de helft van de bezwaarschriften via  
mediationvaardigheden tot een andere oplossing te komen.  
Naar verwachting wordt met ingang van 1-1-2013 een maximumtarief voor rijbewijzen van kracht. De 
financiële consequenties hiervan zijn in het kader van de Voorjaarsnota 2012 in beeld gebracht. 
 
Kwestie van kiezen 
Om onze ambities te kunnen realiseren met minder middelen staan wij voor de uitdaging om zich te 
blijven bezinnen op haar taken en investeringen in relatie tot onze ambities. Het resultaat hiervan 
moet zijn dat we door slimmere inzet van bestaande middelen onze ambities blijven bereiken. De 
implementatie van de vastgestelde bezuinigingen is nog in volle gang, nieuwe bezuinigingsvoorstellen 
worden ontwikkeld en na het verschijnen van het nieuwe regeerakkoord zal waarschijnlijk opnieuw 
naar onze middelen moeten worden gekeken. Hierbij maken we gebruik van verworven inzichten 
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vanuit het proces van permanent herijken. In dit proces kijken wij kritisch naar onze eigen taken en 
activiteiten en bepalen we in welke mate deze bijdragen aan de door ons geformuleerde ambities 
en/of deze leaner kunnen worden uitgevoerd. Ambities waaraan wij graag vast willen houden. Dit 
levert mogelijk een systematiek op die we permanent kunnen gebruiken. 
Het doorontwikkelen van de programmabegroting tot een meer doelmatig sturingsinstrument zal in dit 
proces van herijken ook aandacht krijgen.  
 
Tot slot, de beleidsinhoudelijke consequenties van de verkiezingen laten zich moeilijk voorspellen 
evenals de financiële gevolgen hiervan. De verwachting is dat een groot aantal maatregelen burgers 
rechtstreeks zal treffen, andere zullen gemeenten rechtstreeks raken. Wij zullen uiteraard een analyse 
van de beleidsinhoudelijke en financiële consequenties van het nieuwe regeerakkoord maken. Wij 
betrekken de uitkomsten daarvan bij de Voorjaarsnota 2013 en afhankelijk van de snelheid van de 
kabinetsformatie zullen wij de uitkomsten van de analyse tussentijds met u delen. 
 
1.3  De financiële situatie en context 
 
Algemeen financieel beeld 
 
Zoals in het voorwoord is aangegeven wordt een structureel sluitende begroting 2013-2016 met een 
kleine taakstelling aangeboden. Daarnaast is ons weerstandvermogen van voldoende omvang om de 
risico’s te dekken. 
 
Er blijven echter op dit moment grote financiële onzekerheden bestaan.  
Zo dienen accressen uit het Gemeentefonds altijd met een zekere terughoudendheid te worden 
bekeken. Naast de rijksbezuinigingen zullen de diverse decentralisaties (AWBZ, Jeugdzorg en Wet 
werken naar vermogen) ook zijn weerslag hebben op de gemeentelijke financiële huishouding.  
Het nieuwe kabinet zal in het licht van Europese afspraken zwaar inzetten op bezuinigingen. Het is 
dan ook niet reëel te verwachten, dat financiële situatie van gemeenten zal verbeteren. Het CPB 
verwacht dat van de totale rijksombuigingen € 1,2 miljard zal doorwerken naar de lokale overheden. 
Voor Deventer zou dit indicatief een structureel nadeel opleveren van € 5 miljoen. Als dekking voor dit 
nadeel hebben we nog beschikbaar € 2,8 miljoen. Dit leidt tot een aanvullend tekort van € 2,2 miljoen.  
 
Verdere verslechtering zien we ook bij onze te verwachten uitkomsten van de grondexploitaties voor 
de woningbouw. Hiervoor is een aanvullende verliesvoorziening nodig in 2012 van € 17,1 miljoen. De 
dekking hiervan wordt gevonden door te beschikken over reserves en de structurele gevolgen hiervan 
zijn gedekt in deze begroting 2013-2016.  
 
Daarnaast vinden we het in de huidige economische context raadzaam over een buffer te beschikken, 
bedoeld om in te kunnen spelen op de gevolgen van de recessie voor de ontwikkeling van 
bedrijventerreinen. Om die reden wordt voorgesteld een conjunctuurvoorziening bedrijventerreinen in 
te stellen. Deze voorziening kan in stappen worden gevoed met in totaal € 10 miljoen. In 2012 doen 
we voor € 3 miljoen een eerste voeding van deze voorziening. De dekking van € 3 miljoen wordt 
gevonden binnen de bestaande reserves. We doen nog voorstellen welke reserves dit betreffen. 
Aangezien we op dit moment geen vrij besteedbare reserves hebben, betekent dit dat hieruit een 
taakstelling zal voortvloeien van indicatief € 200.000 tot € 300.000 structureel.  
 
De huidige projecten van de investeringsplanning kunnen worden uitgevoerd.  
Er zijn echter geen gelden voor nieuwe investeringen beschikbaar. In het verleden werd de 
investeringsplanning voornamelijk met gemeentelijke middelen gevoed via afdrachten uit de 
grondexploitaties. Gezien de problematiek op de vastgoedmarkt mogen we hiervan in de nabije 
toekomst geen voeding van de investeringsplanning verwachten. 
 
Het opnieuw voeden van de reserve gemeentebrede investeringen moet dan komen uit: cofinanciering 
door rijk/provincie, nieuwe algemene middelen en nieuwe financieringsmodellen. In 2006 is een start 
gemaakt met de gemeentelijke investeringsplanning. De afgelopen jaren zijn diverse investeringen via 
afzonderlijke besluiten door de raad geautoriseerd. Van een aantal projecten moet dit nog gebeuren. 
In totaal is dan in deze jaren voor € 115 miljoen aan projecten geïnvesteerd.  
 
Het was bij de opzet van de investeringsplanning de bedoeling om als vervolg op de toen in 2007 
beschikbaar gestelde € 1 miljoen structureel, het idee van een zgn. revolving fund nader uit te werken. 
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Dit houdt in dat door het beschikbaar stellen van structurele middelen en die te reserveren gedurende 
een periode van circa 20 jaar voor kapitaallasten(in werkelijkheid zijn de diverse projecten echter in 
gemiddeld 30 jaar afgeschreven) een investering met een factor 10 gerealiseerd kan worden. 
Vervolgens is na 20 jaar dit bedrag opnieuw inzetbaar. In het ene geval zal dan vervanging gewenst 
zijn. In andere gevallen zal op dat moment een andere investering met die middelen gefinancierd 
kunnen worden. Het voornemen was minstens elke vijf jaar zo’n bedrag vrij te maken,  dus opnieuw in 
2012, dan 2017, dan 2022. Elke vijf jaar is dan een investering van € 10 miljoen mogelijk. Door de 
slechtere financiële uitkomsten van de afgelopen begrotingen met de daarbij behorende bezuinigingen 
is tot nu toe hieraan maar voor een bedrag van € 272.000 een vervolg gegeven. 
 
We willen een vervolg geven aan de ideeën met betrekking tot het revolving fund. Hiervoor willen we 
de komende jaren middelen vrijmaken een structureel bedrag aan investeringsmiddelen van  
€ 750.000. 
 
Kortom er dient nu ‘pas op de financiële plaats’ gemaakt te worden, omdat we door de economische 
en politieke situatie onverminderd met grote financiële onzekerheden geconfronteerd  worden. 
 
Het zijn allemaal uitdagingen waarvoor gemeenten met de zelfde omvang als Deventer ook staan.  
 

Voor het opvangen van nadelen hebben we een aantal buffers beschikbaar. 
Voor het dekken van rijkskortingen op de Algemene uitkering is zoals hierboven gemeld een 
structurele buffer in 2016 van € 2,8 miljoen beschikbaar.  
Ook is voor autonome ontwikkelingen een structureel bedrag van elk jaar cumulatief van € 340.000 
voor handen, het betreft dus in 2016 een structurele buffer van € 1,4 miljoen. 
Als weerstandvermogen voor het opvangen van de nadelen van de in de paragraaf 
weerstandvermogen opgenomen risico’s is € 20 miljoen opgenomen. 
Daarnaast hebben we nog aan eigen vermogen op 31-12 2013 € 72 miljoen beschikbaar. Onze 
reservepositie is echter de laatste jaren door met name het treffen van verliesvoorzieningen voor 
grondexploitaties fors teruggelopen.  
De enige algemene reserve met vrij besteedbare middelen vanaf 2016 is de Egalisatiereserve rente  
voor een bedrag van € 4 miljoen. 
 
Als de korting van de Algemene uitkering doorgaat, in de toekomst mogelijk aanvullende 
verliesvoorzieningen moeten worden getroffen en daarnaast nog een nieuwe voeding van de 
middelen voor de investeringsplanning, dan zullen we niet ontkomen aan nieuwe bezuinigingen. We 
denken hierbij aan een omvang van € 3 tot € 4 miljoen. Hierin zit dan ook de taakstelling van  
€ 250.000 die in deze begroting is aangegeven als gevolg van de vorming van de 
conjunctuurvoorziening bedrijventerreinen. Dit zal dan gezien de invulling van de bezuinigingen bij 
Kwestie van Kiezen, de inhouding van prijscompensatie bij de Voorjaarsnota 2012 en de invulling van 
de interne taakstelling van € 1,8 miljoen niet meer kunnen komen uit efficiency- en/of 
kaasschaafbezuinigingen. Het maken van  inhoudelijke keuzes binnen de programma’s in de 
begroting bij de Voorjaarsnota 2013 is aan de orde, waarbij de ambities op alle terreinen opnieuw 
tegen het licht worden gehouden. 
 
We zullen u zo spoedig mogelijk hiervoor een plan van aanpak voorleggen. Dit moet uiteindelijk bij de 
voorjaarsnota 2013 leiden tot het doen van bezuinigingsvoorstellen. 
We hebben naar verwachting dan ook zicht op de uitkomsten van de bijeenkomst met de raad inzake 
herprogrammering woningbouw en de definitieve rijkskortingen uit het regeerakkoord. 
 
1.4 Uitgaven en inkomsten 2013  

In 2013 is de gemeente van plan om een bedrag van € 288,4 miljoen aan de verschillende 
werkzaamheden (programma’s 1 tot en met 10, inclusief stortingen in reserves) uit te geven. In 
onderstaande tabel is weergegeven hoeveel de uitgaven per programma bedragen. De lasten van 
programma 11 (algemene dekkingsmiddelen) bedragen € 15,5 miljoen. Voor een toelichting op dit 
programma wordt verwezen naar hoofdstuk 5 dekking programmaplan. De totale lasten van de 
gemeente bedragen € 303,9 miljoen.  
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De uitgaven zijn gedekt door inkomsten. De gemeente kent meerdere bronnen van inkomsten. De 
belangrijkste zijn de algemene dekkingsmiddelen, waaronder de algemene uitkering (bijdrage van het 
rijk) en de onroerende zaakbelasting, inkomsten direct gerelateerd aan de programma’s (bijvoorbeeld 
bijdragen van het rijk voor bijstandsuitkeringen of verkoopopbrengsten van gronden) en de overige 
heffingen die inwoners en bedrijven betalen, zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing, maar ook 
bijvoorbeeld leges voor reisdocumenten. De volgende diagrammen geven de inkomsten uit de 
verschillende bronnen schematisch weer. Het totaal aan inkomsten in 2013 is € 161,2 miljoen via de 
programma’s 1 tot en met 10 en € 142,7 miljoen aan algemene dekkingsmiddelen. In totaal € 303,9 
miljoen. Hiervan wordt € 21,6 geput uit reserves. 
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Het totaal aan lokale heffingen en onroerende zaakbelasting bedraagt € 50,5 miljoen. Naast de 
onroerende zaakbelasting bestaan deze heffingen uit de volgende heffingen: 
 

  
 
De woonlasten, bestaande uit onroerende zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing, stijgen in 
2013 met 3,16% voor huurders en met 3,11% voor eigenaren. In de paragraaf Lokale heffingen is het 
beleid over deze heffingen verder uiteengezet.   

 € 102,4 

Algemene 

uitkering 

€ 20,8 OZB 

€ 29,7 Lokale 

heffingen 

€ 21,6 Puttingen 

uit reserves 

€ 39,6  

Programma 

Herstructurering

en vastgoed 

€ 30,3 Overige 

inkomsten 

Inkomsten 2013 
bedragen in miljoen euro 

 

Totaal € 303,9 miljoen 

€ 59,5 Programma 

Inkomensvoorziening en 

arbeidsparticipatie  

€ 20,8 OZB

€ 4,4 
Parkeerbelasting

€ 7,7 
Rioolrechten

€ 12,5 
Afvalstoffen-

heffing

€ 2,5 Bouwleges

€ 1,4 Overige 
leges

€ 1,2 Overig

Heffingen 2013
bedragen in miljoen euro
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2. Uitkomsten begroting 2013-2016 
 
2.1 Inleiding 
 
Uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2013-2016 is de voorjaarsnota 2012. De 
besluitvorming bij de voorjaarsnota 2012 stond in het teken van het dekken van de autonome 
ontwikkelingen inzake verliezen grondexploitaties en kortingen op het gemeentefonds. Ondanks deze 
nadelen lukte het in de voorjaarsnota 2012 een structureel sluitende begroting 2013-2016 vast te 
stellen. Onderdeel van de dekking was een structurele taakstelling van € 1,8 miljoen. Deze taakstelling 
wordt ingevuld door een taakstelling op de formatie. Hiervoor is een apart voorstel toegevoegd.  
 
Vergeleken met de uitkomsten van de voorjaarsnota 2012 stellen we opnieuw voor een aanvullende 
verliesvoorziening voor grondexploitaties woningbouw in 2012 te treffen van € 17,1 miljoen. De 
dekking hiervoor wordt gevonden door te beschikken over een aantal reserves. De structurele nadelen 
die hierdoor ontstaan worden gedekt uit structurele rentevoordelen. Ook wordt een start gemaakt met 
vormen van een conjunctuurvoorziening bedrijventerreinen. Hiervoor doen we een storting in deze 
voorziening van € 3 miljoen. De dekking wordt gevonden binnen de bestaande reserves. We zullen 
nog voorstellen doen welke reserves dit betreffen. Aangezien we geen vrij besteedbare reserves 
hebben betekent dit dat hieruit een taakstelling zal voortvloeien van indicatief € 200.000 a € 300.000.  
Hierna kan een structureel sluitende meerjarenbegroting met een kleine structurele taakstelling 
worden aangeboden.  
 
Door voornamelijk externe factoren zullen de financiën van de gemeente echter de komende jaren 
onder grote druk blijven staan. Onduidelijk is nog wat het regeerakkoord zal betekenen voor de 
gemeentelijk financiën. Ook is er de voortdurende onzekerheid over de nationale en internationale 
economie welke mogelijk leiden tot nieuwe ingrepen van het rijk en tot aanvullende tekorten in de 
grondexploitaties. Daarnaast willen we zorgen dat er nieuwe investeringsmiddelen beschikbaar 
komen. Zie ook voor verdere toelichting ook het hoofdstuk 1 Bestuurlijke overwegingen. 
 
2.2 Autonome ontwikkelingen 
   
Vergeleken met de Voorjaarsnota 2012 zijn de volgende autonome ontwikkelingen in de begroting 
2013-2016 verwerkt. We vermelden ook de jaarschijf 2012 omdat in dat jaar de verliesvoorziening 
voor grondexploitaties en de conjunctuurvoorziening bedrijventerreinen  worden verhoogd. De dekking 
hiervan heeft echter wel structurele gevolgen(zie paragraaf 2.3) vandaar dat 2012 ook in beeld wordt 
gebracht. 
 
(bedragen x € 1.000) Progr. 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Algemene uitkering  10  2.091 N  
 

  

2. Stelpost accres prijzen/lonen 10  124 V 193 V  125 V 

3. Leges Burgerzaken 
 
4. Accountantskosten 
 

1 
 
1 

 40 N 
 

24 V 

40 N 
 

24 V 

40 N 
 

24 V 

40 N 
 

24 V 

5. Wachtgeld voormalige wethouders 1  76 N 46 N   

6. Aanvullende verliesvoorzieningen 
grondexploitatie woningbouw 

6 17.100 N     

7. Voeding conjunctuurvoorziening 
bedrijventerreinen 

6 3.000 N     

8. Dividend Circulus 11  40 V 40 V 40 V 40 V 

9. Ozb 11  200 V 210 V 232 V 324 V 

10. Ozb onderwijshuisvesting 9  90 N 90 N 90 N 90 N 

Saldo autonome ontwikkelingen  20.100 N 1.909 N 291 V 166 V 383 V 

 
Toelichting op mutaties: 
 
1. Algemene Uitkering 
In de voorjaarsnota 2012 is uitgegaan van een landelijke korting op de AU van € 1 miljard. Dit was een 
aanname van een combinatie van: een algemene korting op het gemeentefonds, de 
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normeringsystematiek en de gevolgen van de verhoging van de btw. Deze aanname van € 1 miljard 
zou voor Deventer een korting van € 5 miljoen betekenen. In de junicirculaire AU 2012 is de korting 
voor 2013 hoger, maar structureel lager uitgevallen. In onderstaand overzicht is dit nader uitgewerkt.  
 
(bedragen x € 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Algemene uitkering  geraamde 
korting in Voorjaarsnota 2012 

 1.250 N 2.500 N 3.750 N 5.000 N 

 
2. Geraamde tekorten in 
Zomerrapportage 2012 
 

 
1.700 N 

    

3. Uitkomsten juni-circulaire 2012 
 

1534 N 3.041 N 
 
 

2.075 N 
 
 

1.545 N 1.812 N 

Restant buffer   166 V 1.791 N 425 V 2.205 V 3.188 V 

AF: 
 
Dekking voor CAO 2012 
gemeenteambtenaren 
 
-Voordeel voor autonome 
ontwikkelingen in Najaarsrapportage 
2012 
-Nadeel voor autonome 
ontwikkelingen begroting  2013 
-Nog beschikbaar voor dekking 
aanvullende kortingen AU 
 

 
 
 
 
 

166 V 

 
 

300 N 
 
 
 
 
 

2.091 N 

 
 

300 N 
 
 
 
 
 
 
 

125 V 

 
 

300 N 
 
 
 
 
 
 
 

1.905 V 

 
 

300 N 
 
 
 
 
 
 
 

2.888 V 

 
In het boekwerk Voorjaarsnota 2012 is aangegeven, dat de structurele nadelige uitkomsten 
voortvloeiende uit CAO gemeenteambtenaren afspraken 2012 van structureel € 300.000 ten laste 
zouden komen van de bestaande loonsom. Bij de raadsbehandeling van de voorjaarsnota 2012 is 
besloten dit bedrag te dekken uit het gestalde budget voor een mogelijke korting van de Algemene 
uitkering, dat nog resteert na de verwerking junicirculaire 2012. 
 
De vorming van een nieuw kabinet betekent dat de ramingen voor 2013 en verdere jaren met extra 
onzekerheden zijn omgeven, zeker ook aangezien de ontwikkeling van de economie eveneens 
ongewis is. Voorgesteld wordt het resterend voordelig verschil niet aan te wenden maar te stallen in 
afwachting van de uitkomsten van het nieuwe regeerakkoord.(zie ook bestuurlijke overwegingen) 
 
2. Stelpost accres prijzen/lonen 
De stelpost prijzen/lonen kan neerwaarts worden bijgesteld. In de stelpost wordt rekening gehouden 
met een stijging van: prijzen 0,5%, de sociale lasten 2% en de lonen 0%. 
 
3. Leges Burgerzaken 
De opbrengst leges Burgerzaken moeten neerwaarts worden bijgesteld. 
 
4. Accountantskosten 
Voor de accountantscontrole boekjaren 2012 en 2013 is een aanbesteding geweest. Dit heeft geleid 
tot het afsluiten van een contract met Deloitte Accountants. Vergeleken met het vorige contract 
ontstaat een voordeel van € 24.000. 
 
5. Wachtgeld voormalige wethouders 
De raming voor wachtgeld voor wethouders moet worden verhoogd. 
 
6. Aanvullende verliesvoorzieningen grondexploitaties 
In de paragraaf grondbeleid begroting 2013 wordt voorgesteld een aanvullende verliesvoorzieningen 
grondexploitaties te vormen van € 17,1 miljoen. Hiervan komt € 15,7 miljoen ten laste van de 
algemene middelen en € 1,4 miljoen ten laste van de reserve Onroerende Zaken. Zie voor verdere 
informatie de paragraaf grondbeleid.  
 
7. Voeding conjunctuurvoorziening bedrijventerreinen 
We vinden het in de huidige economische context raadzaam over een buffer te beschikken, bedoeld 
om in te kunnen spelen op de gevolgen van de recessie voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen. 
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Om die reden wordt voorgesteld een conjunctuurvoorziening bedrijventerreinen in te stellen. Deze 
voorziening kan in stappen worden gevoed met in totaal € 10 miljoen. In 2012 doen we voor € 3 
miljoen een eerste voeding van deze voorziening. De dekking van € 3 miljoen wordt gevonden binnen 
de bestaande reserves. We doen nog voorstellen welke reserves dit betreffen. Aangezien we op dit 
moment geen vrij besteedbare reserves hebben, betekent dit dat hieruit een taakstelling zal 
voortvloeien van indicatief € 200.000 tot € 300.000 structureel. Bij het opmaken van de jaarrekening 
2012 is meer informatie voorhanden over de ontwikkelingen van de diverse bedrijventerreinen. Op dat 
moment kan een voorstel worden gedaan voor een volgende bijdrage aan de conjunctuurvoorziening 
bedrijventerreinen. Te denken valt aan aanbestedingsvoordelen of opbrengsten uit overige nog te 
verkopen bedrijfsterreinen. 
 
8. Dividend Circulus  
In de Zomerrapportage 2012 is aangegeven, dat in 2012 het dividend Circulus kan worden verhoogd 
met € 282.000. Op basis hiervan kan de raming in 2013 met structureel € 40.000 worden verhoogd. 
 
9. Ozb 
In de Zomerrapportage 2012 werd het volgende gemeld: 
De begrote OZB opbrengst bedraagt € 19.854.000. Bij het vaststellen van de tarieven was de algehele 
hertaxatie nog niet geheel afgerond, een deel van de waarden waren afkomstig van schattingen. Na 
de aanslagoplegging is dit gecorrigeerd. Dit leidt tot een verwachte opbrengst van € 20.535.000. Dit 
betekent een voordeel van € 681.000. Dit voordeel moet nog worden gecorrigeerd voor: 

 In de loop van 2012 wordt uitspraak gedaan op bezwaarschriften en worden mutaties 
doorgevoerd. Ervaringscijfers leren dat naar aanleiding hiervan nog voor circa € 230.000 
gecorrigeerd gaat worden.  

 In de begroting rekening gehouden met een bedrag voor leegstand van € 230.000. Actuele 
cijfers laten zien dat deze reservering onvoldoende dekkend is. Dit bedrag moet worden 
verhoogd met € 188.000. 
 

Per saldo wordt een voordeel verwacht van € 263.000. 
 
In de Zomerrapportage 2012 is dit als eenmalig voordeel meegenomen. Op basis van de huidige 
gegevens kan dit bedrag structureel worden ingeboekt. Het totale voordeel loopt in 2016 op naar  
€ 374.000. 
Bij de tariefvoorstellen zal worden voorgesteld € 50.000 structureel aan te wenden voor het weer 
brengen van de betaaltermijnen van 7 op 10. Deze termijnen zijn bij Kwestie van Kiezen verlaagd. Met 
het weer brengen van de betaaltermijnen op 10 wordt uniformiteit verkregen met de DOWR-
gemeenten.  

 
10. Ozb onderwijshuisvesting 
In de voorjaarsnota 2012 werd gemeld dat de onroerend zaakbelasting (OZB) voor school- en 
gymnastiekgebouwen is in 2011 aanzienlijk was gestegen. Bij een flink aantal schoolgebouwen was 
namelijk aan de hand van de taxatiewijzer 2011 de grondwaarde van het perceel per 1 januari 2011 
aangepast aan de oppervlakte van het gebouw. In de voorjaarsnota 2012 is hiervoor uit de algemene 
middelen een structurele dekking gegeven van € 100.000. 
Opnieuw is er sprake van hogere ozb uitgaven voor onderwijshuisvesting. 
Er is nu geen sprake meer van hertaxaties, maar de tarieven voor niet-woningen zijn heel fors 
gestegen. Prijsstijgingen van 15,13% en 19,13% zijn nu de oorzaak van de overschrijdingen op de 
kostenpost ozb. De hogere structurele kosten voor de ozb (€ 90.000) ten aanzien van de 
onderwijshuisvesting worden gedekt uit de algemene middelen. 
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2.3 Dekking nadelige uitkomsten begroting 
 
Voorgesteld wordt de nadelige uitkomsten van de begroting 2012 en 2013 te dekken uit reserves. De 
hieruit voortvloeiende structurele nadelen in de exploitatie worden gedekt door te beschikken over de 
structurele voordelige renteresultaten die zijn gestort in de egalisatiereserve rente. 
 
(bedragen x € 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016 

1. uitkomsten Voorjaarsnota 2012  0 V/N 0 V/N 0 V/N 0 V/N 

2. Structurele uitkomsten 
Zomerrapportage 2012 

 4 N 4 N 4 N 4 N 

3. Autonome ontwikkelingen 20.100 N 1.909 N 291 V 166 V 383 V 

Saldo 20.100 N 1.913 N 287 V 162 V 379 V 

Dekking:      

1. putting reserve kapitaallasten  11.655 V 1.500 V    

2. vervallen putting uit reserve 
kapitaallasten  

 668 N 875 N 1.013 N 997 N 

3. opheffen reserve lening NV 
Vastgoed CC 

3.693 V     

4. vervallen putting uit reserve lening 
Vastgoed CC 

 456 N 456 N 456 N 456 N 

5. taakstelling reserve overlopende 
uitgaven 

406 V     

6. putting uit reserve Onroerende 
zaken 

1.400 V     

7. putting uit egalisatiereserve rente  1.537 V 1.044 V 1.307 V 1.074 V 

8. putting uit reserves 3.000 N     

9. nadelige effecten putting uit 
reserves(zie punt 8) 

 250 N  250 N  250 N  250 N 

10. taakstelling  250 V 250 V 250 V 250 V 

Saldo 0  0  0  0  0  

 
Toelichting op dekking tekort: 
 
1. t/m 4. Putting uit reserve kapitaallasten en reserve lening vastgoed NV CC 
Op basis van de voorschriften Besluit begroting en verantwoording moeten diverse investeringen die 
met eenmalige middelen zijn afgedekt bruto(aan activazijde van de balans de investering en aan 
passivazijde de eenmalige dekking) in de balans/administratie worden opgenomen en dan worden 
afgeschreven. Jaarlijks worden de kapitaallasten dan gedekt uit de reserve kapitaallasten(technische 
reserve). Het betreffen geen vervangingsinvesteringen. Wij stellen voor deze reserve te verlagen en 
aan te wenden voor dekking van de aanvullende verliesvoorziening grondexploitatie. Door de 
verlaging van de reserve ontstaat er een nadeel in de exploitatie, aangezien de lasten van rente en 
afschrijving wel blijven maar de putting uit de reserve vervalt (zie punt 3 en 5). Dit betekent dat andere 
dekking moet worden gevonden. Hiervoor wordt voorgesteld jaarlijks te putten uit de Egalisatiereserve 
rente (zie punt 6). 
Over de omvang van de Egalisatiereserve rente wordt u geïnformeerd in paragraaf 2.4 hieronder. 
 
5. Taakstelling reserve overlopende uitgaven 
Op basis van een advies bij de jaarrekening 2011 van de auditcie heeft het college van B&W 
toegezegd dat de raad een notitie krijgt waarin wordt uitgewerkt hoe tot een meer realistische 
calculaties op begrotingsbasis zal worden gekomen. Dit om de diverse budgetoverhevelingen te 
voorkomen. Hierover zal bij de najaarsrapportage worden gerapporteerd. In het verlengde hiervan 
stellen wij voor een minimale taakstelling van € 406.000 op te leggen ten aanzien van het vrijmaken 
van gelden in de   reserve overlopende uitgaven(stand 1-1-2012 € 13.4 miljoen) en toe te voegen aan 
de algemene middelen. De invulling van deze taakstelling wordt vervolgens bij de najaarsrapportage 
2012 aangegeven.  
 
7. Putting uit egalisatiereserve Rente 
Zie voor een toelichting paragraaf 2.4 hieronder. 
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8. t/m 10 Putting uit reserves en taakstelling 

Voor de vorming van de conjunctuurvoorziening bedrijventerreinen in 2012 van € 3 miljoen wordt 
dekking gevonden door te beschikken over bestaande reserves. We zullen nog voorstellen doen 
welke reserves dit betreffen. Aangezien we geen vrij besteedbare reserves hebben, betekent dit dat 
hieruit een taakstelling zal voortvloeien van indicatief € 200.000 a € 300.000 structureel.  
 
2.4 Renteresultaat 
 
De gemeente Deventer hanteert het principe van integrale financiering. In dit systeem bestaat er geen 
direct verband tussen een bepaalde investering en het financieringsmiddel. De gemeente belast al 
haar geactiveerde investeringen bestaande uit de (im)materiële vaste activa en de voorraden grond, 
met de renteomslag,  ongeacht de looptijd en de hoogte van de investering. In beginsel wordt de 
hoogte van de renteomslag bepaald door de totale werkelijke rentekosten te delen door de totale 
activa waaraan de rentekosten worden toegerekend. Het hanteren van dit systeem leidt echter tot 
wisselende niveaus van renteomslagen omdat de werkelijke rentekosten jaarlijks fluctueren. Om 
dergelijke fluctuaties te voorkomen en om een bestendige gedragslijn ten aanzien van de begroting te 
hanteren, is in Deventer gekozen voor een vaste renteomslag en sinds 2006 bedraagt deze 5%.  
Jaarlijks ontstaan hierdoor voordelige renteresultaten die worden gestort in de Egalisatiereserve rente. 
In het verleden is de reserve als dekking gebruikt voor dekking van investeringsplanning negatieve 
uitkomsten begroting en verliesvoorzieningen grondexploitaties. 
 
Het renteresultaat kan door diverse mutaties worden beïnvloed. Bij de berekening van de prognose is 
rekening gehouden met: 
- liquiditeitenprognose 
- herfinanciering de komende jaren van € 50 miljoen 
- verloop eigen vermogen conform meerjarig verloop reserves 
- geen grote rentestijgingen 
- jaarlijkse toevoeging rente aan verliesvoorzieningen 
Zie ook voor verdere toelichting paragraaf financiering. 
 
Vergeleken met het gepresenteerde renteresultaat bij de Voorjaarsnota 2012 is het renteresultaat 
gestegen. De aanleiding hiervan is de voordelige herfinanciering plus aanvullende financiering in 
verband met nieuwe investeringen. De lening bedraagt gemiddeld 3,3% terwijl we in de berekening 
van de lasten van de nieuwbouw stadhuiskwartier calculeren met 4,5%. Naar aanleiding hiervan 
komen we tot de volgende prognose van het renteresultaat. 
 
 
Renteresultaat 
(bedragen x € 1.000) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Prognose renteresultaat 4.902 5.200 5.000 4.800 4.600 

 
Op basis van deze prognose bedraagt de stand van de Egalisatiereserve rente: 
 
Egalisatiereserve rente 
(bedragen x € 1.000) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Stand 1-1 2.622 2.871 3.971 5.871 6.471 

1. Prognose renteresultaat 4.902 5.200 5.000 4.800 4.600 

2. Voorjaarsnota 2012: voeding 
reserve gemeentebrede 
investeringen 

-1.400 -4.100 -3.100 -4.200  

3. Voorjaarsnota 2012: voeding 
algemene reserve 
grondexploitatie 

-1.500     

4. Overige eerdere besluiten -1.753     

Saldo 2.871 3.971 5.871 6.471 11.071 

 
Als gevolg van het hanteren van een voorgecalculeerd rente omslagpercentage van 5%, waarbij 
zowel in de begroting als de rekening eenzelfde percentage wordt aangehouden, kunnen verschillen 
ontstaan. Verschillen tussen de met behulp van omslagrente gecalculeerde rentelasten en de feitelijk 
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betaalde rente worden jaarlijks verrekend met de Egalisatiereserve rente. De maximale omvang van 
de reserve bedraagt 10% van de gecalculeerde rentelasten per jaar. Op 1-1-2012 bedraagt deze 10% 
dan € 1,3 miljoen. Dit bedrag is een onderdeel van het algemeen weerstandvermogen. Daarnaast is 
aanvullend van de reserve een bedrag van € 1 miljoen geoormerkt als algemeen weerstandvermogen.  
Op basis van de bovenstaande standen wordt voorgesteld de reserve als structurele dekking te 
gebruiken voor dekking van in de exploitatie wegvallende puttingen uit de reserve kapitaallasten en 
voor de dekking van eenmalige nadelige uitkomsten van de begroting. Zie paragraaf 2.3. 
 
Egalisatiereserve rente 
(bedragen x € 1.000) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Aanwending voor dekking 
begroting 2013-2016 

 1.537  1.044 1.307  1.074  

 
Na aanwending voor de tekorten in de begroting 2013-2016 resteren in de reserve nog voordelige 
saldi. De stand van de reserve bedraagt hierna: 
 
 
Egalisatiereserve rente 
(bedragen x € 1.000) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Stand 1-1 2.622 2.871 2.434 3.290 2.583 

1. Prognose renteresultaat 4.902 5.200 5.000 4.800 4.600 

2. Voorjaarsnota 2012: voeding 
reserve gemeentebrede 
investeringen 

-1.400 -4.100 -3.100 -4.200  

3. Voorjaarsnota 2012: voeding 
algemene reserve 
grondexploitatie 

-1.500     

4. Overige eerdere besluiten -1.753     

5. aanwending voor dekking 
begroting 2013-2016 

 -1.537  -1.044  -1.307  -1.074  

Saldo 2.871 2.434 3.290 2.5 83 6.109 

 
De saldi van de reserve boven het geoormerkte bedrag in het weerstandvermogen van € 2,3 miljoen 
niet aan te wenden maar op dit moment te reserveren voor dekking van: aanvullende 
verliesvoorziening grondexploitaties en faseringsverschillen uitkomsten toekomstige begroting. 
  



Gemeente Deventer – Begroting 2013-2016  25 
 

3. Gemeentelijke investeringsplanning 
 
3.1. Inleiding 
 
In de voorjaarsnota 2012 is een investeringsplanning tot en met 2016 gepresenteerd. De uitgaven van 
de projecten zijn gedekt met bijdragen van het rijk, provinciale bijdragen en door te beschikken over 
reserves. Door de onzekerheden op de vastgoedmarkt is bij de voorjaarsnota 2012 de voeding van de 
investeringsplanning door middel van winstafdrachten uit grondexploitaties geschrapt. Indien in de 
toekomst deze afdrachten tot mogelijk blijken, kunnen ze alsnog worden toegevoegd aan de 
investeringsplanning.  
Vergeleken met de Voorjaarsnota 2012 zijn per saldo over de jaren geen mutaties te melden. 
 
3.2. Beschikbare middelen in de reserve Gemeentebrede investeringen  
 
In de reserve Gemeentebrede investeringen zijn de volgende bedragen beschikbaar. 
 
Bedragen x € 1.000 Totaal 2012 2013 2014 2015 2016 

1. a. Beschikbare middelen 
in reserve 
Gemeentebrede 
investeringen 

11.348 11.348     

2. Afdrachten uit algemene 
reserve grondexploitaties 

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

3. Bijdrage vanuit 
grondexploitatie voor 
bovenwijkse 
voorzieningen 

875 144 342 389 p.m. p.m. 

4. Structureel beschikbare 
middelen uitgedrukt in 
eenmalige middelen 

17.055 4.020 
 

13.035    

5. Niet aangewende 
structurele middelen 
gemeentelijke 
investeringsplanning 

1.000 
 

1.000 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

6. Putting uit 
Egalisatiereserve rente 

12.800 1.400 4.100 3.100 4.200  

7. Europese, rijks- en 
provinciale bijdragen 

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Saldo beschikbare 
middelen 

43.078 17.912 17.477 3.489 4.200 p.m. 

 
  



Gemeente Deventer – Begroting 2013-2016  26 
 

3.3. Geprioriteerde projecten investeringsplanning  
 
In onderstaande tabel staan de geprioriteerde projecten. Over de voorstellen met een * leggen we ten 
behoeve van het beschikbaar stellen van de budgetten te zijner tijd nog een afzonderlijk inhoudelijk 
voorstel aan de raad voor. 
 
 Het betreft het volgende overzicht:  
 

Bedragen x € 1.000 Totaal 
bedrag 

Bijdragen 
derden 

Dekking 
andere 

reserves 

Dekking 
uit RGI 

2012 2013 2014 2015 2016 

 0.   Lopende projecten 32.018   32.018 9.908 17.230 4.880   

1. Stationsomgeving 
(Fietsenstalling )* 

6.219 4.600  1.619  1.619 
 

   

2. Stationsomgeving 
*(busstation) 

4.100 800  3.300 433  2.867   

3. Binnenstadprojecten* 1.109   1.109 612 439 58   
4. WVC-Rivierenwijk* 10.286 6.536  3.750 200  3.550   
5. Fietsenstallingen 

binnenstad* 
1.075   1.075 125  950   

Saldo 54.807 11.936  42.871 11.278 19.288 12.305   

 

3.4. Overzicht beschikbare middelen versus benodigde middelen 
 
Een totaaloverzicht van de beschikbare middelen in de Reserve Gemeentebrede Investeringen (RGI) 
en de geprioriteerde projecten leidt tot het volgende overzicht.  
 
Bedragen x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Beschikbare middelen in 
reserve gemeentebrede 
investeringen 
  

11.348 6.634 4.823 - 3.993  

2. Voeding reserve 6.564 17.477 3.489 4.200  

3. Lopende en 
geprioriteerde projecten 

-11.278 -19.288 -12.305   

Saldo 6.634 4.823 - 3.993 207  

 
In het meerjarenperspectief moet er dekking voor alle investeringsprojecten zijn. Er is echter een 
faseringsprobleem. Op grond van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) zijn negatieve 
reserves niet toegestaan. Omdat er in 2015 bij ongewijzigde omstandigheden een tekort ontstaat, 
vullen we het nadelig saldo aan via een tijdelijke putting uit een bestemmingsreserve, bijvoorbeeld de 
Vermogenreserve en/of de Egalisatiereserve rente. Als de RGI weer een voordelige stand heeft, 
voeden we deze reserves indien nodig weer met dit geleende bedrag (vermeerderd met vervallen 
rente-inkomsten ten aanzien van de vermogenreserve).  
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3.5 Voorportaalprojecten investeringsplanning 
 
Bij de voorportaalprojecten gaat het om investeringen waar we bestuurlijk prioriteit aan geven, maar 
waarvoor op dit moment geen geld beschikbaar is. Voorstellen tot uitvoering kunnen alleen aan de 
orde komen als dekking uit andere bronnen (met name derden) dan de RGI beschikbaar komt. 
Ambtelijke inzet vindt alleen na bestuurlijke goedkeuring en met een vastgesteld voorbereidingskrediet 
per plan/project plaats. 
Investeringen in de categorie ’Voorportaal’ hebben de initiatieffase en volgens de faseringsvolgorde 
van het projectmatig werken doorlopen. In een daarop aansluitende definitie- en ontwerpfase geven 
we gedetailleerder en nauwkeuriger invulling aan het programma van eisen en alle aan het project 
gerelateerde doelen en te stellen randvoorwaarden. Deze fases zetten we alleen verder in gang als er 
zicht is op uitvoering binnen aanwezige financiële middelen. Voor het nader invullen van deze 
projecten zijn voorbereidingskredieten vereist tot aan de fase van uitvoering. Vergeleken met de 
Voorjaarsnota 2012 is de lijst met projecten niet gewijzigd. 

 
Als er weer vrij besteedbaar budget in de investeringsplanning wordt vrijgegeven, zal het project 
fietsenstalling binnenstad (HEMA) als eerste uit de voorportaallijst worden toegevoegd aan de 
investeringsplanning. 
 
De volgende projecten worden opgenomen in de voorportaallijst. 
 
Voorportaalprojecten 
(bedragen x € 1.000) 

Programma Totaal 
bedrag 

Anders 
gedekt 

Nog te 
dekken 

1. Fietsenstalling binnenstad (HEMA) 3 1.818  1.818 

2. Infrastructuur Keizerslanden(Margijnenenk) 3 600  600 

3. Sluiskwartier 3 p.m.  p.m. 

4. Oostriktunnel 3 p.m. 13.700 p.m. 

5. Parkeren binnenstad  3 p.m.  p.m. 

6. Herstructurering  Voorstad-Oost 6 2.500  2.500 

7. Havenkwartier 6 p.m. p.m. p.m. 

8. Restauratie Bergkerk 10 1.350  1.350 

9. Investeringen sport 8 5.000 p.m. 5.000 

10. Hanzetrace tussen Zutphenseweg en  3 p.m. p.m. p.m. 

Snipperling  
 

   

Totaal  11.268 13.700 11.268 

 
 
3.6 Nieuwe middelen investeringsplanning 
 
In 2006 is een start gemaakt met de gemeentelijke investeringsplanning. De afgelopen jaren zijn 
diverse investeringen via afzonderlijke besluiten door de raad geautoriseerd. Van een aantal projecten 
moet dit nog gebeuren. In totaal is dan in deze jaren voor € 115 miljoen aan projecten geïnvesteerd.  
 
In de voorjaarsnota 2012 is al aangegeven, dat op dit moment geen vrij besteedbare budgetten meer 
beschikbaar zijn voor de investeringsplanning. Er staan daar en tegen nog wel projecten op de 
voorportaallijst. Indien we deze investeringen willen gaan uitvoeren zullen aanvullende middelen 
beschikbaar moeten komen. In het verleden werd de investeringsplanning voornamelijk met 
gemeentelijke middelen gevoed via afdrachten uit de grondexploitaties. Gezien de problematiek op de 
vastgoedmarkt mogen we hiervan in de nabije toekomst geen voeding van de investeringsplanning 
verwachten. 
 
Naast de eenmalige dekkingsmiddelen, zoals rijks- en provinciale bijdragen en afdrachten uit 
algemene reserve grondexploitatie zijn er ook structurele middelen van € 1.272.000 voor dekking 
lasten van de investeringsplanning in het verleden beschikbaar gesteld. Deze middelen vallen in de 
toekomst over gemiddeld 30 jaar weer nadat de desbetreffende boekwaarden zijn afgeschreven weer 
vrij.  
Het was bij de opzet van de investeringsplanning de bedoeling om als vervolg op de toen in 2007 
beschikbaar gestelde € 1 miljoen structureel, het idee van een zgn. revolving-fund nader uit te werken. 
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Dit houdt in dat door het beschikbaar stellen van structurele middelen en die te reserveren gedurende 
een periode van ca. 20 jaar voor kapitaallasten(in werkelijkheid zijn de diverse projecten echter in 
gemiddeld 30 jaar afgeschreven) een investering met een factor 10 gerealiseerd kan worden. 
Vervolgens is na 20 jaar dit bedrag opnieuw inzetbaar. In het ene geval zal dan vervanging gewenst 
zijn. In andere gevallen zal op dat moment een andere investering met die middelen gefinancierd 
kunnen worden. Het voornemen was minstens elke vijf jaar zo’n bedrag vrij te maken,  dus opnieuw in 
2012, dan 2017, dan 2022. Elke vijf jaar is dan een investering van € 10 miljoen mogelijk. Door de 
slechtere financiële uitkomsten van de afgelopen begrotingen met de daarbij behorende bezuinigingen 
is tot nu toe hieraan maar voor een bedrag van € 272.000 een vervolg gegeven. 
 
Het opnieuw voeden van de reserve gemeentebrede investeringen moet dan de komende jaren 
komen uit: rijks- en provinciale middelen, nieuwe algemene middelen en door nog te onderzoeken 
nieuwe financieringsmodellen. 
 
Willen we een vervolg geven aan de ideeën met betrekking tot het revolving-fund, dan vergt dit de 
komende jaren een structurele voeding van de investeringsmiddelen van € 750.000.  
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4. Bezuinigingen 
 
4.1 Stand van zaken Kwestie van Kiezen 
 
In de begroting zijn in de diverse ramingen van de programma’s de bezuinigingen die zijn vastgesteld 
in het kader van Kwestie van Kiezen opgenomen. Het overgrote deel van de bezuinigingen (€ 12 
miljoen) is gerealiseerd, maar een aantal is nog niet volledig gerealiseerd. Het betreft de volgende 
onderwerpen. 
 
Beleid: 

 SR (Sam 138, totaal € 973.000).  
 Energie (Bes 32, totaal € 200.000 vanaf 2015) 
 Huisvesting Stadstoezicht (totaal € 60.000) 
 Deventer Werktalent (Sam 134, totaal € 1.563.000).  

 
Bedrijfsvoering: 

 ICT (structureel nog € 216.000 in te vullen) 
 BFF (structureel nog € 339.000 in te vullen) 
 Inleen gemeentebreed door uitbreiding team PMA (structureel nog € 208.000 in te vullen) 

 
Bij de implementatie van een aantal bezuinigingen kunnen we te maken krijgen met incidentele 
tegenvallers waarvoor we dan incidentele middelen moeten zoeken. We gaan ervan uit dat het niet 
leidt tot structurele nadelen. Bovendien hebben we te maken met cumulatie van bezuinigingen bij 
culturele instellingen.  
 
4.2 Interne takendiscussie/algemene taakstelling 
 
Bij de voorjaarsnota 2012 is besloten om de tekorten te dekken door een algemene taakstelling. Bij de 
invulling van deze tekorten is door het college aangegeven dat deze taakstelling (€ 1,8 miljoen) kan 
worden gerealiseerd op de interne organisatie. In juni hebben college en directie de richting voor de 
taakstelling bepaald, waarna breed in de organisatie gewerkt is aan de verdere invulling van de 
taakstelling middels specifieke voorstellen. Deze voorstellen richten zich met name op:   
- Slimmer, anders, lean werken (bv: P&C, beleidscyclus)  

- Dubbelingen eruit halen (bv: intakes, overleggen, beleidsontwikkeling) 

- Verstandig inzetten van menselijk kapitaal (bv: flexibel omgaan met vast personeel, effectieve 

flexibele schil, duurzaam benutten van wederkerigheid en vrijwilligers) 

- Samenwerken (bv: met Provincies, waterschappen, andere gemeenten, maar ook slim 

uitbesteden) 

- Innoveren (bv: vanuit klantvraag processen vernieuwen, andere kanalen en instrumenten inzetten) 

- Digitaliseren (bv: werkprocessen, klantprocessen) 

 

Het resultaat van deze voorstellen heeft geleid tot het volgende meerjarenperspectief (in € en fte): 

 
 

  

0 

500.000 

1.000.000 

1.500.000 

2.000.000 

2.500.000 

3.000.000 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Taakstelling  Invulling bruto  Invulling netto (na weglek) 
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Totaal bruto  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Totaal  533.548 1.298.315 1.964.800 2.310.050 2.468.800 2.719.300 2.752.575 2.752.575 

Taakstelling 700.000  1.200.000  1.500.000  1.810.000  1.810.000  1.810.000  1.810.000  1.810.000  

Verschil  -166.452 98.315 464.800 500.050 658.800 909.300 942.575 942.575 

In fte 7,80 19,65 28,05 32,55 34,65 37,65 38,30 38,30 

         

Totaal netto 
(na weglek) 

        

Totaal 381.458  1.035.355  1.558.923  1.751.111  1.854.623  1.906.998  1.924.204  1.924.204  

Taakstelling 700.000  1.200.000  1.500.000  1.810.000  1.810.000  1.810.000  1.810.000  1.810.000  

Verschil -318.542  -164.646  58.923  -58.890  44.623  96.998  114.204  114.204  

 * Er is voor het meerjarenperspectief een inschatting gemaakt van de weglekeffecten per voorstel. Vanwege deze  
weglekeffecten is het rendement van een aantal van de voorstellen, ondanks een aanmerkelijke teruggang in formatie,  minder 
hoog dan verwacht.  
** Er is sprake van implementatiekosten en faseringsverschillen; voorstel is om deze kosten ten laste te brengen van het budget 
productiviteitsverhoging (€ 470.000 in 2013, € 470.000 in 2014). Daarnaast is het advies het budget “frictiekosten 
bovenformatief’ (momenteel structurele ruimte € 200.000) in te zetten om de personele gevolgen op te vangen.   
 
De taakstelling wordt hiermee behaald, behoudens  faseringsverschillen in de eerste jaren. Daarbij zijn 
de volgende opmerkingen relevant: 

- Terugloop in beleidscapaciteit betekent dat op een aantal terreinen geen ruimte is voor (nieuwe) 
(beleids-)opdrachten. 

- De formatiereductie (oplopend tot circa 38 fte) vraagt, naast de nog lopende taakstellingen en 
reducties, een aanzienlijke managementinspanning. 

 
Voor een meer informatie over de invulling over de interne takendiscussie wordt verwezen naar bijlage 
5. De begroting wordt aangepast via de nota van wijziging 2013. 
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5. De programma’s 
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Programma  : 1 Burger en bestuur 

 

Portefeuillehouder : A.P. Heidema, M.P. Swart, 
     J.P.H.M. Pierey, M.J.G. de Jager-Stegeman. 
 

 

Korte omschrijving van het programma 

 
Onder dit programma valt het besturen van de gemeente door de gemeenteraad, de burgemeester en 
het college van burgemeester en wethouders, overeenkomstig de wettelijke plicht. Maar ook het 
uitoefenen van de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak van de 
gemeenteraad en de ondersteuning hiervoor door de Griffie. Een andere taak is het uitoefenen van de 
taken van het bestuur van de gemeente en de ondersteuning hiervoor door de gemeentesecretaris 
met zijn staf. Verder valt onder dit programma het uitzetten van de strategische koers van de 
gemeente op alle mogelijke gemeentelijke beleidsterreinen voor de langere termijn. Dat gebeurt  met 
bestuur, samenleving en organisatie (de kracht van stad en platteland). Daarvoor worden diverse 
middelen ingezet, zoals programmering en strategie, kennis en verkenning en regievoering op 
gemeentebrede strategische programma’s. Uitgangspunt bij publieke dienstverlening is dat de 
gemeente haar producten klantvriendelijk aanbiedt, vereenvoudigt waar mogelijk en gebruikmaakt van 
moderne communicatietechnieken in zowel informerende als aanbiedende zin. Daarnaast is er ook 
advies en regie op klantaanvragen en klantprocessen voor producten en diensten, waar levering niet 
direct mogelijk is. 
 
Het programma omvat de producten: 

 Themaloket bouwen en wonen (41) 

 Programmering en strategie (100) 

 Kennis en verkenning (102) 

 Regie op gemeentebrede strategische programma’s (104) 

 Internationaal beleid (226) 

 Belastingen en verzekeringen (304) 

 Burgerzaken (305) 

 Juridische zaken (310) 

 Lijkbezorging van gemeentewege (331) 

 Raad (350) 

 Burgemeester en wethouders (355) 
 

Wat is onze ambitie en wat zijn de gewenste effecten? 

 

 Ambitie  

1.1 In Deventer telt iedereen mee en doet iedereen mee 

 

 Gewenste effecten 

1.1.1 Deventer verbindt politiek, bestuurlijk en ambtelijk leiderschap 

1.1.2 Deventer voorziet een ieder tijdig van informatie, producten en diensten 

1.1.3 Deventer draagt bij aan het verdiepen van de mondiale bewustwording en het vergroten van 
het handelsperspectief  

 

Wat willen wij bereiken? 

 

 Kwalitatieve doelstellingen 

1.1.1.01 
t/m 
1.1.1.23 

Bestuur en organisatie zijn open, transparant, aanspreekbaar, rechtvaardig en 
slagvaardig 

1.1.2.60  
t/m 
1.1.2.90 

Burgers zijn tevreden over de gemeentelijke dienstverlening 

1.1.3.100  
1.1.3.104 

De internationale samenwerking wordt gecontinueerd en gestimuleerd.  
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Nr. Meetbare doelstellingen Meetinstrument 

1.1.1.01 Jaarlijks actualiseren Middellange 
Termijn Beleidsagenda 

Vastgestelde agenda 

1.1.1.02 Deventer beschikt in 2013 over een 
strategisch kader voor de positionering 
van Deventer 

Vastgesteld kader 

1.1.1.03 In 2013 zijn de pilots gebiedsgericht 
werken afgerond en geëvalueerd  

Evaluatierapport 

1.1.1.04 Deventer beschikt in 2013 over actuele 
verkenningen en strategieën van politiek 
en maatschappelijke vraagstukken op 
ruimtelijk, sociaal en economisch terrein 

Vastgestelde verkenningen en 
strategieën 

1.1.1.05 Deventer beschikt over een strategisch 
lange termijn visie 

Strategische lange termijn visie 

1.1.1.06 Deventer regisseert complexe 
strategisch programma’s 

 

1.1.1.20 In 2013 ligt er een verder uitgewerkte 
methodiek Permanent Herijken 

Vastgestelde methodiek 

1.1.1.21 In 2013 is de Ontwikkelagenda 
(Overijssel, Stedendriehoek, Deventer) 
opgesteld 

Vastgestelde Ontwikkelagenda 

1.1.1.22 In 2013 is een Europa-scan opgesteld Opgestelde scan 

1.1.1.23 In 2013 is de regie op gemeentebrede 
strategische programma’s uitgevoerd 

n.v.t 

1.1.2.60 Realiseren van een 
belastingsamenwerking in DOWR-
verband die op 28 feb 2013 gezamenlijk 
haar belastingaanslagen oplegt 

Realisatie van aanslagen 

1.1.2.61 Realiseren van een aanslag 
afvalstoffenheffing obv Diftar 

Realisatie van aanslagen 

1.1.2.62 Opleggen toeristenbelasting 2012 Realisatie van aanslagen 

1.1.2.70 De waardering door de burger in 
klanttevredenheidsonderzoek bedraagt 
minimaal een 8 

klanttevredenheidsonderzoek 

1.1.2.72 Het aantal digitaal aangevraagde 
producten neemt in 2013 met 20% toe 
t.o.v. 2011 
 

Zaaksysteem 

1.1.2.80 Behandelen van ca. 450 
bezwaarschriften: 
met  inzet van mediatonvaardigheden 
(De Andere Aanpak) in minimaal 50% 
van de geschikte zaken andere 
oplossingen na te streven, door minimaal 
70%  van de te behandelen 
bezwaarschriften binnen 14 weken af te 
handelen op kwalitatief niveau. 

Zaaksysteem 

1.1.2.90 Via jaarlijks vaststellen onderzoek dat de 
gemeentelijke middelen doeltreffend, 
doelmatig en rechtmatig besteed 
worden. 

Rapportage rekenkamercommissie 

1.1.3.100 Ondersteuning van het Deventer 
maatschappelijk middenveld dat 
internationaal actief is. 

De rapportages van minimaal 25 
internationale activiteiten uitgevoerd door 
de Deventer maatschappelijke 
organisaties in 2013. 
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Nr. Meetbare doelstellingen Meetinstrument 

1.1.3.101 Versterking van het lokaal bestuur in 
minimaal één van de Deventer 
partnersteden. 

De tussen- of eindrapportage van  
een project ter versterking van het lokaal 
bestuur in één van de Deventer 
partnersteden. 

1.1.3.102 Organisatie van publieksactiviteiten met 
een internationaal karakter in Deventer. 

De programmering en het 
evaluatieverslag van de muziekserie 
Deventer Internationaal, seizoen 2012 – 
2013  
 
Het activiteiten-programma van het 
evenement “Moskou aan de IJssel” en 
het evaluatieverslag hiervan; evenement 
georganiseerd in Deventer in het kader 
van het Nederland – Ruslandjaar 2013. 

1.1.3.104 Verkenning integratie Europees en 
Internationaal Beleid  

Europa-scan 

 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 

 MO-ket: Maatschappelijke ondersteuning en publieke dienstverlening (2008) 

 Evaluatie MO-ket 2009, 2010, 2011 

 Burgers & Bedrijven Centraal; Goed en Snel (2009) 

 Monitor Kwaliteit Publieke Dienstverlening (2009, 2010, 2011) 

 Deventer (juni 2009): het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid 

 Met Recht Inkoopmanschap sterk in verbinden! (juni 2009): aanpak juridische kwaliteitszorg 

 Legesverordening 

 Evaluatie werkwijze Raad (2010) 

 Griffieplan 

 Economisch Businessplan (2002). 

 Structuurplan Deventer 2025, synergie van stad en platteland (2004). 

 Gebiedsagenda Oost-Nederland (mei 2009). 

 Kader subsidieverwerving (februari 2008); Meerjarenvisie subsidieverwerving (maart 2009). 

 Toekomstvisie Deventer 2030, Staat van Deventer en Strategische Toekomstagenda ‘De vier P’s 
van Deventer’ (juni 2009). 

 Middellange termijn beleidsagenda Gemeente Deventer 

 Plattelandsbeleid: Actieplan Platteland 2009-2010 (juni 2009), Structuurplan Deventer 2025 (april 
2004), Structuurvisie Bathmen (juni 2008), Ontwikkelingskaders wonen en werken in het 
buitengebied (2006), Reconstructieplan Salland (2004), Gebiedsprogramma en 
Bestuursconvenant Salland 2009-2013 (2009), Landschapsontwikkelingsplan Salland (november 
2008). 

 Regionaal beleid Stedendriehoek: Agenda A1-zone (augustus 2008), Toekomstbeeld A1-zone 
(december 2009),Gebiedsagenda Oost-Nederland (november 2009), Verstedelijkingsafspraken 
2010-2020 tussen regio Stedendriehoek en VROM (november 2009), Nota sociale perspectieven 
Stedendriehoek (2005), Regionale economische visie (2009). 

 Strategische Agenda Stedendriehoek & Overijssel (april 2008): met de daarin opgenomen de 
boegbeelden voor Overijssel, Deventer en de Stedendriehoek. 

 Investeren in Overijssel: (bestuurlijke afspraken over investeringen in o.a. boegbeelden, gemaakt 
in het halfjaarlijks overleg GS-B&W e.a.) 

 Innovatie in de samenleving: programmaplan ICT in de samenleving 2008/2009 (september 
2008), Economisch Businessplan (2002), regionale economische visie (2009) 

 Aanpak economische crisis: Scenarioanalyse kredietcrisis Deventer (december 2008), Aanpak 
economische crisis Deventer (maart 2009), Raadsbesluit inzake aanpak economische crisis (mei 
2009), Economisch Businessplan (2002), regionale economische visie (2009). 

 Uitvoeringsagenda duurzaamheid: Visie Duurzaam Deventer, Milieubeleidsplan 2010-2015, 
convenant met woningbouwcorporaties (2009), convenant duurzaamheid met de provincie (2011). 

 Deventer Inkoopmanschap (juni 2009): het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid 

 Met Recht sterk in verbinden! (juni 2009): aanpak juridische kwaliteitszorg 

 Governance Deventer Olst-Wijhe en Raalte, Stuurgroep DOWR 3-7-2012 
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 Project initiatie document (PID) Samenwerking op Belastingen, 17 april 2012 

 Verordening toeristenbelasting 2012 (nieuw voor 2013), Raad 10-12-2011 

 Opdracht Raad tot voorstel tarieven tbv uitvoering DIFTAR in 2013, Raad mei 2012 
 
Actuele beleidscontext 
 
Deventer ontwikkelt zich in de komende jaren verder tot een kennis- en dienstensamenleving waarin 
onze inwoners, bedrijven en organisaties steeds meer leven en werken in wisselende netwerken. 
Daarom zijn nieuwe arrangementen nodig die beantwoorden aan de dynamiek van nu en in de 
toekomst. Mensen mobiliseren, verbinden, ondersteunen en toerusten zijn daarbij kernbegrippen 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. 
Langeretermijnverkenningen, visievorming en kaderstelling op diverse beleidsterreinen uit voorgaande 
jaren, alsook de Toekomstvisie Deventer 2030 en de Staat van Deventer vormen een goede basis 
voor nieuwe beleidsuitdagingen. Met de Middellange termijnbeleidsagenda hebben wij bovendien een 
instrument in handen waarmee op integrale- en interactieve wijze gewerkt kan worden aan ambities 
en doelen. 
 
Met de publieke dienstverlening ligt Deventer op koers. De uitdaging is om in 2013 de hoge positie 
(eerste plaats voor Publiekszaken in het Klanttevredenheidsonderzoek) vast te houden, die is bereikt 
in landelijke vergelijkingen van gemeentelijke dienstverleners (Benchmarking Publiekszaken). Het 
gaat niet alleen om een toegankelijke en actuele website (inclusief producten-dienstencatalogus), 
maar ook om uitbreiding van het productassortiment van Publiekszaken in samenhang met ruime 
openingstijden. De klanttevredenheid is daarbij de graadmeter. Deze wordt gemeten in het kader van 
de Benchmarking Publiekszaken, In het najaar van 2011 staat de eindevaluatie gepland van de 
wijkwinkels, waarbinnen ook de gemeente op diverse locaties haar diensten aanbiedt.  Afhankelijk van 
de uitkomst wordt in 2012 hier ook verder uitvoering aan gegeven. 
Een van de belangrijkste activiteiten die als fundament dient voor een verdere ontwikkeling van 
publieke dienstverlening is het invoeren van zaakgericht werken; het digitaliseren van werkprocessen 
en een daarmee gepaard gaande digitale dossiervorming leidt tot meer transparantie van het 
gemeentelijke werk, voor inwoners en bedrijven. Zij kunnen hun zaak bij de gemeente digitaal volgen 
en zien welke connecties ze met Deventer hebben. Hoewel de vulling van het systeem in 2011  is 
begonnen zal ook het gehele jaar 2012 en mogelijk een deel van 2013 nodig zijn om alle 
klantgerelateerde processen te digitaliseren. 
Naar verwachting wordt met ingang van 1-1-2013 een maximumtarief voor rijbewijzen van kracht. De 
financiële consequenties hiervan zijn in 2012 in beeld gebracht. 
 
 

Wat gaan we doen om dat te bereiken? 

 
 
 Onderwerpen 

(Productnummer) 
Prestaties in 2013 Financiële consequenties 

 
1.1.1.01 Regie Strategische 

Agenda (100) 
De strategische (middel)lange termijn 
beleidsagenda geactualiseerd 
 
De Staat van Deventer geactualiseerd. 

Inzet capaciteit volgens planning. 
 
Beschikbaar budget externe kosten voor 
actualisering staat van Deventer € 20.000 

1.1.1.02 
1.1.1.03 
1.1.1.04 
1.1.1.05 
1.1.1.06 

Regie Strategisch 
beleid, 
Uitvoeringskaders  
(100) 

Kaders voor financieel ontwikkel- en 
beheermodel ruimtelijk domein in 
samenhang met verkenning verdienmodel 
ontwikkeld. 

 
Verkenning naar verdienmodel gemeente 
op langere termijn (gelet op uitkering Rijk, 
sociale transities, afname inkomsten uit 
grondproductie, et cetera) uitgevoerd.  
 
Uitvoeringskader 
woningbouwprogrammering afgerond en 
uitvoering acties jaargang 2013 
gerealiseerd. 

Inzet capaciteit volgens planning. 
 
 
 
 
Specifiek budget externe kosten evaluatie 
pilot gebiedsgericht werken € 25.000 
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 Onderwerpen 

(Productnummer) 
Prestaties in 2013 Financiële consequenties 

1.1.1.02 
1.1.1.03 
1.1.1.04 
1.1.1.05 
1.1.1.06 

Regie Strategisch 
beleid, 
Uitvoeringskaders  
(100) 

Strategie voor verbeterde profilering, 
positionering en uitnutten kwaliteiten stad 
(obv economische, ruimtelijke en sociale 
agenda) opgesteld. 

 
Procesregie uitgevoerd en plan van 
aanpak voor de kaderstelling van de 
gemeente ten behoeve van de 
structuurvisie (rol gemeente in ruimtelijke 
ontwikkeling) opgesteld. 
 
Evaluatie van de pilot gebiedsgericht 
werken (bouwstenen voor/inpassing in 
continu proces wijk- en dorpsvernieuwing) 
uitgevoerd en resultaten doorvertaald. 
 
Regie op de samenhang en verbinding 
tussen de vier transities in het sociale 
domein (Wet  werken naar vermogen, 
Jeugdzorg, AWBZ, Passend Onderwijs) 
uitgevoerd. 
 
Plan van aanpak voor de richting die de 
verkenning Maatschappelijk Aanbesteden 
heeft opgeleverd uitgevoerd. 
 
Procesregie opstellen richtinggevend 
kader (uitgangspunten) voor continu 
proces van buurtvernieuwing 
voortbouwend op de resultaten van 
gebiedsgericht werken en 
doorontwikkeling wijkaanpak uitgevoerd. 
 

 

1.1.1.01 
1.1.1.02 
1.1.1.04 

Regie Agenda 
Interactiviteit en 
Partnerschap 
 (100) 
 

Strategische partnerschappen en/of 
coalities in o.a. de regio’s: 
Stedendriehoek, Salland, en 
Zwolle/Deventer/Arnhem, VNG, 
provincie(s), G32, Stuurgroep Delta Rijn, 
Stedenlink, Rijk, Europa en internationaal 
verworven en/of verder uitgebouwd. 

 
Strategische politiek bestuurlijke adviezen 
voor B&W en portefeuillehouders 
opgesteld. Heeft betrekking op de 
gemeentelijke inzet  in bestuurlijk overleg 
met het oog op bestuurlijke afspraken, de 
uitvoering van beleidsprogramma’s en 
subsidieregelingen van kabinet, 
provincie(s), Europa en andere daarvoor 
geijkte bestuurlijke overlegorganen. Dit 
zijn onder meer onder andere S3H, G32, 
VNG, Stuurgroep Delta Rijn. 
 
De strategische agenda naar lobby en 
subsidieverwerving vertaald, over lange 
termijn beleidskeuzen geadviseerd en 
subsidieverwerving uitgevoerd. 
 
Strategische aanpak economische crisis 
middels Economische Kopgroep 
uitgevoerd en de acties 2013 gestart en/of 
tot uitvoering gebracht. 

Inzet capaciteit volgens planning. 

1.1.1.20 Regie Permanent 
Herijken (104) 
 

Regie op het proces van permanent 
herijken, door uitgewerkte methodiek 
verder te verfijnen in relatie tot input voor 
de planning & controlcyclus (verfijning 
doeltreffendheid van activiteiten en verder 
vergroten van kosten bewustzijn) 
uitgevoerd. 
 
 
 

Inzet capaciteit volgens planning. 
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 Onderwerpen 
(Productnummer) 

Prestaties in 2013 Financiële consequenties 

1.1.1.23 Regie Programma 
Platteland (104) 

Regie op de gemeentebrede uitvoering 
van het Gebiedsprogramma Salland 2009-
2013 uitgevoerd. 
 
Regie op de uitvoering van het Actieplan 
Platteland 2012-2013 uitgevoerd. 
 
Regie op de Deventer bijdrage aan het in 
voorbereiding zijnde programma “Kracht 
van Salland 2014-2020” uitgevoerd. 
 

Inzet capaciteit volgens planning. 
Uitvoeringsbudget € 96.000. 
Bijdrage € 30.000 voor Salland 
communicatie wordt voor € 25.000 van 
andere partijen terug ontvangen. 

1.1.1.23 Regie Regionaal 
beleid Stedendriehoek 
(104)  

Regiocoördinatie strategische thema’s 
verkeer en vervoer (A1, Provinciale 
hoofdstructuur, en mobiliteit) en 4 O’s en 
programma krimp uitgevoerd. 
 
Regie op inbreng Deventer in 
Stedendriehoek uitgevoerd (agendering 
mede afhankelijk van externe partners). 
 

Inzet capaciteit volgens planning. 
Gemeentelijke bijdrage aan 
Stedendriehoek € 240.000. 

1.1.1.23 Regie innovatie in de 
samenleving (104) 
 

Regie op de gemeentebrede uitvoering 
van het programma innovatie in de 
samenleving gerealiseerd. 
 
 
Vooraf toetsing en monitor 2013 opgesteld 

Inzet capaciteit volgens planning. 
Inzet reserve innovatie in de samenleving 
via begrotingswijziging op basis van nog 
op te stellen economische visie en 
uitvoeringsagenda. 

1.1.1.21 Regie Investeren in 
Overijssel (104) 

Regie Investeren in 
Overijssel/Ontwikkelagenda Overijssel-
Stedendriehoek-Deventer (104)/ regie op 
gemeentebrede uitvoering van de  
gemeenschappelijke strategische agenda 
van provincie, stedendriehoek en 
gemeente gerealiseerd . 
 
Op basis van de Economische visie en de 
structuurvisie Stadsassen is met de regio , 
provincie en gemeente een gezamenlijke 
ontwikkelagenda opgesteld. 
 
 
Vooraf toetsing en monitor 2013 
opgesteld. 

Inzet capaciteit volgens planning. 
 

1.1.1.22 Regie op Europees 
beleid (104),  
 

Regie op gemeentebrede uitvoering van 
het Europese beleid Deventer 
gerealiseerd.  
 
Europa-scan opgesteld waarin de kansen 
en mogelijkheden voor Deventer zijn 
weergegeven. 
 
Integratie Europees en internationaal 
beleid voorbereid. 

Inzet capaciteit volgens planning. 

1.1.1.23 Regie duurzaamheid 
(104) 

Regie op de gemeentebrede uitvoering 
van het programma duurzaamheid 
gerealiseerd. 
 
Vooraf toetsing en monitor 2013 
opgesteld. 

Inzet capaciteit volgens planning. 
Inzet externe middelen via programma 4. 

1.1.2.70 Publieke 
dienstverlening  
 

Regie op klantvragen. 
50 regietrajecten per jaar door 
klantregisseurs voor politiek gevoelige 
maatwerkvragen of integrale maatwerk 
vragen. 
Accountmanagement 
- 1 bedrijfsbezoek met college B&W 
- 10 bedrijfsbezoeken met wethouder EZ 
- 60 bedrijfsbezoeken op eigen initiatief 

€ 90.000 

1.1.2.60 Wet WOZ Uitvoeren jaarlijkse herwaardering € 75.000 

1.1.2.60 
1.1.2.62 

Samenwerking DOWR 28 februari 2013 gezamenlijke 
belastingaanslagen vanuit de 
Belastingsamenwerking Deventer, 
Olst/Wijhe en Raalte 

pm 
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 Onderwerpen 
(Productnummer) 

Prestaties in 2013 Financiële consequenties 

1.1.2.61 Invoering Diftar De afvalstoffenheffing opleggen obv door 
de burger aangeboden aantal ledigingen 

€ 100.000 

1.1.2.80 Rechtsbescherming Behandelen van ca. 450 bezwaarschriften 
met mediation (de Andere Aanpak). En 
door minimaal 70%  van de te behandelen 
bezwaarschriften binnen 14 weken 
inhoudelijk af te handelen. 

€ 1.100.000 

1.1.2.81 Inkoopbeleid en -
advisering 

Stimuleren en bevorderen van een 
doelmatige, duurzame en innovatieve 
gemeentelijke inkoop door professionele 
advisering en ondersteuning 

€ 200.000 

1.1.2.90 Rekenkamercommis-
sie 

Twee tot drie onderzoeken per jaar naar 
het doeltreffend, doelmatig en rechtmatig 
besteden van gemeentelijke middelen 
uitgevoerd. 

€ 55.000 

1.1.3.100 
t/m 
1.1.3.104 

Beleidskader 
Internationaal Beleid 

Beleidskader “Deventer Internationaal: 
2009 -2012” uitvoeren. Dit beleidskader is 
t/m 2014 verlengd. 

€ 170.000 

 
Exploitatie 
 

(bedragen x € 1.000) 
 

Rekening 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lasten 18.714 16.262 15.610 15.819 15.761 15.529 
Baten 2.863 2.145 1.964 1.993 1.907 1.907 

Saldo -15.851 -14.117 -13.646 -13.826 -13.854 -13.622 
 
Toelichting 
 
Lasten 
Verschil 2012 - 2013 

 Lagere lasten door bezuiniging productiviteit, adviesdiensten etc - € 161.000. 

 Loon en Prijscompensatie, € 70.000.  

 Geen verkiezingen lager budget bij Burgerzaken in 2013 (- € 131.000) wegvallen kosten 
eenmalige projecten (- € 133.000) en putting uit de reserves. Minder aantal reisdocumenten  (- 
€ 43.000) en lagere tarieven rijbewijzen (- € 150.000). 

 Wegvallen project Makelaarspunt culturele samenwerking, lager kosten product 226 bedrag  (-
€ 33.000) 

 Uitvoeringskosten Diftar op product Belastingen. (structureel  € 36.000 en incidenteel € 
40.000). Gedekt door opbrengsten doorrekening aan product afval.  

 
Baten 
Verschil 2012 - 2013 

 Wegvallen van overgehevelde eenmalige projecten op product 104 € 282.000, en hierdoor 
minder onttrekking uit de reserves. Wegvallen eenmalig project Kwartiermakersfase (- € 
40.000) en de subsidie-inkomsten. Geen doorrekening GSB kosten  binnen gemeente (- € 
40.000). 

 
De fluctuaties tussen de jaren 2013,2014 en 2015 hebben met name te maken met opgenomen 
budgetten voor verkiezingen en hoger budget voor ontslag vergoedingen oud wethouders.   
 
Voorzieningen 
 

(bedragen x € 1.000) 
 

Uitgaven t.l.v. voorzieningen 2013 2014 2015 2016 

Burger en bestuur 254 254 254 254 

Totaal 254 254 254 254 
 
Toelichting 

 Betreft uit te betalen pensioenen aan oud-wethouders en hun nabestaanden 
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(bedragen x € 1.000) 
 

Stortingen in voorzieningen 2013 2014 2015 2016 

Burger en bestuur 213 213 213 213 

Totaal 213 213 213 213 
 
Toelichting 

 Betreft storting in de voorziening in verband met pensioenen. 
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Programma  : 2 Openbare orde en veiligheid 

 

Portefeuillehouder : A.P. Heidema 
      
 

 

Korte omschrijving van het programma 

 
Het programma levert een bijdrage aan het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid op het gebied van 
openbare orde en veiligheid, onder andere op basis van de in 2009 vastgestelde meerjarenvisie 
“Veiligheid in uitvoering 2010-2014”. Verder vindt uitvoering plaats van een groot aantal wetten en 
verordeningen,  zoals de APV, de Drank- en Horecawet, de wet Bibob en de Wet op de kansspelen.  
De aanpak binnen het veiligheidsbeleid is primair dader- of objectgericht. Deze moet bijdragen aan 
een stabilisatie en zo mogelijk verlaging van het aantal delicten en aan het verbeteren van de 
veiligheidsgevoelens van inwoners en bezoekers. Bij deze aanpak vindt worden activiteiten op het 
gebied van preventie en repressie gecombineerd.  
Samen met partners voeren we geprioriteerde onderwerpen uit, zoals aanpak van huiselijk geweld, 
veelplegers, bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit aanpak woninginbraken en auto-
inbraken, geweld op straat, voetbalvandalisme, etc. Bij die uitvoering maken we heldere afspraken 
over ieders rol en verantwoordelijkheden. Toezicht en handhaving ondersteunen het beleid. Waar 
mogelijk vindt de inzet van toezichthouders plaats in overleg met bewoners en instellingen. Binnen het 
regime van bestuurlijke handhaving maken we optimaal en effectief gebruik van het wettelijk 
instrumentarium, onder andere via huis- en gebiedsverboden). Vanuit het programma leveren we een 
actieve bijdrage aan de veiligheidsregio IJsselland en daarmee aan een integrale hulpverlening bij 
rampenbestrijding en crisisbeheersing.  
Het programma omvat ook de werkzaamheden van de brandweer. Samenwerking in het kader van 
rampenbestrijding vindt plaats in regionaal verband en behoort deels tot het programma Veiligheid.  
 
In het kader van de bestuursopdracht “permanent herijken” hebben we de ambities, effecten, 
doelstellingen en prestaties van het programma verder doorontwikkeld en aangescherpt. De resultaten 
hiervan zijn door de raad vastgesteld via de Voortgangsrapportage Veiligheid 2012 en hieronder 
verwerkt. 
 
Het programma omvat de producten: 

 Openbare orde en veiligheid (303) 

 Stadstoezicht (356) 

 Basisbrandweerzorg (500) 

 Preventie (501) 

 Regio en rampbestrijding (502) 
 

Wat is onze ambitie en wat zijn de gewenste effecten? 

 
 

 Ambitie 

2.1 In Deventer telt iedereen mee en doet iedereen mee 

 

 Gewenste effecten 

2.1.1 Deventer heeft een veilige woon-, werk- en verblijfsomgeving 

 

Wat willen wij bereiken? 

 
 

 Kwalitatieve doelstellingen 

2.1.1.1a Een stabilisatie of mogelijk een verlaging van de objectieve criminaliteit 

2.1.1.1b Een verhoging van het veiligheidsgevoel van inwoners 

2.1.1.2 Het  waarborgen van de fysieke veiligheid door risicobeheersing en incidentbestrijding 
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 Meetbare doelstellingen Meetinstrument 

2.1.1.3 Alle nieuw te bouwen woningen en ook de woonomgeving 
voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) 

Gegevens CCV 

2.1.1.4 Van iedereen die voldoet aan de criteria van extreme 
woonoverlast wordt een plan van aanpak opgesteld en 
uitgevoerd. 

Gegevens gemeente  

2.1.1.5 Voor iedere veelpleger wordt een plan van aanpak opgesteld. 
Deze plannen van aanpak zijn gericht op voorkomen van 
terugval naar oud gedrag. Uitstroom van veelplegers is groter 
dan instroom  

Gegevens gemeente  

2.1.1.6 Minder overlast door kamerverhuur  
Kamerverhuurpanden voldoen aan Bouw- en 
brandveiligheidseisen  
Tevredenheid van bewoners over leefbaarheid in de wijken, 
gewaardeerd op minimaal 7,5 

Gegevens gemeente 
 
Leefbaarheidmonitor 

2.1.1.7 Voor alle doorgezette meldingen vanuit het Steunpunt Huiselijk 
Geweld (SHG) wordt een plan van aanpak opgesteld en 
uitgevoerd. 

Gegevens SHG 

2.1.1.8 De vergunde sexinrichtingen voldoen aan alle wet- en 
regelgeving ter bescherming van openbare orde en leefklimaat 
en verbetering positie prostituee. 

Gegevens 
samenwerkingspartners 

2.1.1.9 De coffeeshops voldoen aan alle wet- en regelgeving.  
Afspraken in het kader van het Regionaal hennepconvenant 
worden nagekomen.

Gegevens gemeente 
/politie IJsselland 

2.1.1.10 Alle jeugdgroepen zijn volgens de shortlistmethodiek 
geclassificeerd en voor alle groepen is een plan van aanpak 
opgesteld, om de overlast terug te dringen. 

Gegevens gemeente 

2.1.1.11 Voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen verkrijgen en 
behouden wij het keurmerk veilig ondernemen. 

Gegevens gemeente 

2.1.1.12 Het verder terugdringen van (objectief vastgestelde) 
uitgaansgeweld. 

Gegevens politie 
IJsselland 

2.1.1.13 Wij stellen jaarlijks een voetbalconvenant op en voeren dat 
samen met onze partners uit.

Gegevens partners 

2.1.1.14 Van alle aanvragen voor vergunningen, subsidies en 
aanbestedingen die binnen het werkingsgebied van de Bibob 
vallen, beoordelen wij of toepassing van de Bibob-toets 
noodzakelijk is 

Gegevens gemeente 

2.1.1.15 Het aantal geregistreerde misdrijven is over 2013 niet groter dan 
het aantal in 2011 (te weten 7320 of minder) 

Gegevens politie 
IJsselland 

2.1.1.16 Het aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig voelt daalt van 
25% naar 22% in 2013 

Veiligheidsmonitor 

 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 

 Meerjaren veiligheidsbeleid “ Veiligheid in uitvoering” 2010-2014 

 Voortgangsrapportage Veiligheid 2012 

 Middenlange beleidsagenda  

 Diverse beleidsnota’s zoals de visie huiselijk geweld, beleidslijn Bibob, Hooligans in beeld. 

 Beleidsplan brandweer Deventer 2009 - 2012 

 Oefenbeleidsplan brandweer 2011 - 2015 

 Meerjarenperspectief Veiligheidsregio IJsselland 2014 

 Regionaal crisisplan 
 

Actuele beleidscontext 
 
Meerjarenvisie Veiligheid in Uitvoering 2010-2014. 
Het meerjarenkader geeft de prioriteiten binnen het gemeentelijk veiligheidsbeleid, het 
instrumentarium wat wij daarop inzetten en de wijze waarop wij onze partners daarbij betrekken. Voor 
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verschillende thema’s hebben we recentelijk het beleidskader voor de komende jaren vastgesteld. Dat 
geldt voor huiselijk geweld, jeugd en Bibob. Hier ligt onze focus vooral op de uitvoering. Bij sommige 
thema’s zijn de ontwikkelingen zodanig dat bijstelling noodzakelijk is  zoals de invoering van de 
nieuwe Drank- en Horecawet. 
 
Bestuurlijk instrumentarium/Wet Bibob 
De laatste jaren hebben bestuursorganen (met name de burgemeester)  steeds meer mogelijkheden 
(en verplichtingen) gekregen om op lokaal niveau bestuursrechtelijk te handhaven. De Wet Bibob 
bijvoorbeeld geeft mogelijkheden om een integriteitstoets uit te voeren. Daarnaast bestaan er 
bestuurlijk al veel langer mogelijkheden om invloed uit te oefenen, zoals met behulp van 
bestemmingsplannen, aan- of toepassing van de APV en exploitatievergunningen. De bestuurlijke 
mogelijkheden zijn bedoeld als aanvulling op de bestaande privaatrechtelijke en strafrechtelijke 
mogelijkheden. Ook op andere terreinen zien wij een toename van de toepassing van het bestuurlijk 
instrumentarium. Mede vanwege de effectiviteit voorzien wij een verdere toename van het opleggen 
van huisverboden, omgevingsverboden en dwangsommen bij overtredingen (zoals bij regeling 
kamerverhuur, sluitingstijden). Ook hier geldt dat er binnen het bestuursrecht veel ruimte is voor 
procedures.  De complexiteit hiervan en de economische en financiële belangen die hiermee 
samenhangen, vergen van ons een verdere verdieping. We hebben de gemeenteraad recent een 
beleidskader voor de toepassing van dit bestuurlijk instrumentarium aangeboden. Daarin is ingegaan 
op de noodzakelijke capaciteit, prioriteit, afstemming tussen bestuurs- en strafrecht en de inzet van 
communicatiemiddelen.  
 
Nieuw te vormen kabinet - Doorrekening politiekosten voetbalwedstrijden  
De huidige demissionaire minister van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel ingediend waarbij 
de kosten van politie-inzet zullen worden doorberekend. Het is door de verkiezingen onduidelijk wat er 
met dit wetsvoorstel zal gebeuren. Ook de consequenties van dit voorstel zijn ook niet in volle omvang 
bekend.  Overigens geldt deze onzekerheid op meerdere terreinen zoals de invoering Wet regulering 
prostitutie.  
 
Jeugdveiligheidsbeleid 
Onlangs is het jeugdveiligheidsbeleid vastgesteld. Door recente ontwikkelingen zoals de recente 
kortingen op doeluitkeringen en bezuinigingen bij de diverse samenwerkingspartners is onduidelijk of 
de doelstellingen uit het beleid kunnen worden behaald. Mogelijk is bijstelling noodzakelijk. Wij 
monitoren de ontwikkelingen. 
 
Nationale politie 
De vorming van de nieuwe (landelijke) politieorganisatie, inclusief landsdeel oost waarin Deventer valt, 
krijgt de komende periode verder vorm en inhoud.  Voor ons is het behoud van de wijkgerichte aanpak 
en aansluiting van de inzet door onze justitiële partners op de lokaal vastgestelde prioriteiten een 
belangrijk uitgangspunt. Ook op het terrein van de dienstverlening willen wij het niveau voor onze 
inwoners zo optimaal houden en waar mogelijk verbeteren.  
 
Evenementenbeleid 
Tijdens de invoering en de uitvoering van het evenementenbeleid is met enige regelmaat spanning 
ontstaan tussen veiligheidseisen en economische belangen. We houden dit nauwlettend in de gaten.  
 
Toezicht 
In 2013 moeten wij een beslissing nemen over de huisvesting van toezicht en politie in de 
Keizerstraat. Mede om de eerder vastgestelde bezuiniging van € 60.000 te realiseren.  
 
 

Wat gaan we doen om dat te bereiken? 

 
 
 Onderwerpen 

(Productnummer) 
Prestaties in 2013 Financiële consequenties 

 
2.1.1.1.1 Veiligheidsbeleid  (303) Vastgesteld voortgangsrapportage 2013. €  10.000 

2.1.1.1.2 nDHW (303) 
Vastgesteld besluit implementatie 
gevolgen nieuwe Drank- en horecawet. €  10.000 
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 Onderwerpen 
(Productnummer) 

Prestaties in 2013 Financiële consequenties 

2.1.1.2.1 HUP(303) 
Vastgesteld 
Handhavingsuitvoeringsprogramma 2013  € 10.000 

2.1.1.2.2 Veiligheidsbeleid(303) 

Vastgesteld besluit inbedding 
veiligheidsprojecten binnen Bijzonder Zorg 
team.   € 10.000 

2.1.1.3.1 Vorming regionale 
brandweer IJsselland 
(500) 

In 2012 stelt het Algemeen Bestuur van de 
Veiligheidsregio IJsselland het 
organisatieplan voor de nieuw te vormen 
regionale brandweer IJsselland vast. Er 
worden afspraken gemaakt over de wijze 
waarop het personeel van de twaalf 
afzonderlijke brandweerkorpsen naar de 
nieuwe organisatie overgaat. 

 

 
Exploitatie 
 

(bedragen x € 1.000) 
 

Rekening 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lasten 10.955 11.143 10.386 10.207 10.109 10.135 
Baten 754 739 496 531 506 506 

Saldo -10.201 -10.404 -9.890 -9.676 -9.603 -9.629 
 
Toelichting 
 
Lasten  
Verschil 2012 - 2013  
 

 Met betrekking tot de Brandweer is de doorberekening van de kostenplaats Huisvesting en 
Inventaris in 2013 ruim € 70.000 lager in verband met een incidenteel budget in 2012 voor 
schilderwerk en nieuwe vloerbedekking in de Brandweerkazerne  

 Voor het Stadstoezicht zijn de belangrijkste afwijkingen het opheffen van de inzet D.jobs voor 
een bedrag van €155.000 en het vervallen van formatieplaatsen binnen het stadstoezicht met 
een bedrag van € 165.000.  

 Voor product 303 Openbare orde en Veiligheid geldt met name de daling voor de 
toegerekende uren ten behoeve de kamerverhuur. Dit betekent een verlaging ten opzichte van 
2012 voor een bedrag van ruim € 175.000.  

 Tevens zijn voor dit product in 2012 incidentele uitgaven geweest, die via de overheveling van 
budgetten in 2012 verantwoord worden. De grootste van deze overhevelingen zijn budgetten 
voor de pilot dadergerichte aanpak, de rampenbestrijding en het woonoverleg. Tezamen met 
nog enkele andere overhevelingen betekent dit een afwijking van een kleine € 170.000.  

 
Baten  
 

 Voor product 303 Openbare orde en Veiligheid geldt met name de daling ten behoeve de 
toezicht op de kamerverhuur. Dit betekent een verlaging ten opzichte van 2012 met ruim € 
100.000.  

 In het kader van de budgetoverhevelingen 2012 zijn voor het product 303 in 2012 nog 
inkomsten verantwoord voor de diverse projecten. Deze gelden zijn afkomstig van Rijk of 
Provincie of andere (semi-overheid) instellingen. Deze extra inkomst bedroeg over 2012 ruim 
€ 160.000.  

 
Verschil 2013 – 2014   
 
Lasten  
 

 Binnen het product 303 Openbare Orde en Veiligheid dalen de kosten in 2014 voor de aanpak 
veelplegers met € 37.500.  

 De apparaatslasten worden binnen dit product verlaagd met € 25.000 in verband met de 
afbouw op het toezicht op Diftar. Was in 2013 €50.000 en wordt in 2014 € 25.000  
Binnen het product 356 Stadstoezicht wordt de huur van de Keizerstraat verlaagd met € 
60.000.  
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Verschil 2014 – 2015   
 
Lasten  
 

 Binnen het product 303 Openbare Orde en Veiligheid dalen de kosten in 2015 voor de aanpak 
veelplegers wederom met € 37.500  
De apparaatslasten binnen dit product worden verlaagd met € 25.000 vanwege de afbouw op 
het toezicht op Diftar. Dit was in 2014 € 25.000 en wordt in 2015 nihil. 
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Programma  : 3 Leefomgeving 

 

Portefeuillehouder : M.J.G. de Jager-Stegeman  
    
 

 

Korte omschrijving van het programma 

 
Dit programma omvat het in stand houden van de openbare ruimte en het uitvoeren van het 
gemeentelijke beleid ten aanzien van mobiliteit en infrastructuur. De belangrijkste taken van dit 
programma zijn het uitvoeren van beheertaken, het veiligheidsonderhoud, het dagelijkse en regulier 
onderhoud, het groot onderhoud, de herinrichtingen en waar mogelijk vervangingen in samenwerking 
met andere programma’s. Deze taken worden uitgevoerd binnen vastgestelde beleidskaders. Ook de 
dienstverlening voor onderdelen die aan de openbare ruimte zijn gerelateerd, te weten de havens, 
markten en begraafplaatsen zijn onderdeel van dit programma. 
 
Het programma omvat de producten: 

 Straten wegen en pleinen (20) 

 Straatreiniging (21) 

 Openbare verlichting (22) 

 Betaald parkeren (23) 

 Haven en waterwegen (25) 

 Uitvoering verkeer- en vervoerbeleid (26) 

 Groen, natuur en recreatie (28) 

 Openbare speelgelegenheden (30) 

 Riolering en waterhuishouding (32) 

 Begraafplaatsen (33) 

 Verkeerstechniek (34) 

 Civiele kunstwerken (38) 

 Buitensportaccommodaties (241). 
 

Wat is onze ambitie en wat zijn de gewenste effecten? 

 
 

 Ambitie 

3.1 Deventer heeft een hoogwaardige ruimte om in te leven 

 
 

 Gewenste effecten 

3.1.1 Deventer heeft een leefbare woon-, werk- en verblijfsomgeving 

3.1.2 Deventer heeft wijken en dorpen die voldoen aan de eisen van deze tijd 

3.1.3 Deventer heeft een veilige woon-, werk- en verblijfsomgeving 

3.1.4 Deventer is een bereikbare gemeente op het gebied van vervoer 

 

Wat willen wij bereiken? 

 
 

 Kwalitatieve doelstellingen 

3.1.1.1 Inwoners ervaren de openbare ruimte als heel 

3.1.1.2 Inwoners ervaren de openbare ruimte als schoon 

3.1.1.4 Minder inwoners ervaren soms tot vaak geluidsoverlast 

3.1.2.1 De kwaliteit van de fysieke ruimte blijft gelijk 

3.1.3.1 Minder ongevallen met slachtoffers 

3.1.4.1 Inwoners ervaren een verbeterde doorstroming van het verkeer 

3.1.4.2 Inwoners kiezen vaker voor het openbaar vervoer of de fiets en minder vaak voor de 
auto 

3.1.4.3 Inwoners kunnen voldoende dicht bij hun woning parkeren. 
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 Meetbare doelstellingen Meetinstrument 

3.1.1.1 Het in 2015 gerealiseerde onderhoudskwaliteitsniveau op het 
aspect ‘heel’ (technische toestand) is sober tot basis. 

Monitor Openbare 
ruimte 

3.1.1.2 Het in 2015 gerealiseerde onderhoudskwaliteitsniveau op het 
aspect ‘schoon’ is sober tot basis. 

Monitor Openbare 
ruimte 

3.1.1.4 Het aandeel inwoners van 18 jaar en ouder dat soms tot vaak 
geluidsoverlast (door verkeer) ervaart, daalt van 38,5% in 2009 
naar 38% in 2015. 

Bewonersonderzoek 
Deventer  
(tweejaarlijks) 

3.1.2.1 Het kengetal verloedering fysieke ruimte is een 3,6 of lager. Bewonersonderzoek 
Deventer  
(tweejaarlijks) 

3.1.2.2 De betrouwbaarheid van het functioneren van technische 
installaties bedraagt minimaal 97%. 

Gegevens gemeente 

3.1.3.1 Het aantal ongevallen met slachtoffers op gemeentelijke 
wegen daalt van 132 in 2010 naar 110 in 2015. 

Verkeersongevallen-
registratie 

3.1.4.1 Het aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is over de 
bereikbaarheid van de eigen buurt is groter dan 66%. 

Bewonersonderzoek 
Deventer  
(tweejaarlijks) 

3.1.4.2 Het gebruik van de fiets als vervoermiddel voor dagelijkse 
verplaatsingen binnen Deventer stijgt naar 55% in 2015. 

Bewonersonderzoek 
Deventer (tweejaarlijks) 

3.1.4.3 Het aandeel inwoners dat de auto binnen 100 meter van de 
eigen woning kan parkeren is groter dan 75%. 

Bewonersonderzoek 
Deventer (tweejaarlijks) 

 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 

 Toekomstvisie 2030 

 Middenlange beleidsagenda 

 Nota Beheerkwaliteit Openbare Ruimte Deventer (maart 2003). 

 Milieubeleidsprogramma (2006). 

 Stadsreinigingsplan 2004 – 2008 (inclusief aanpassing 2007) 

 Stadsvisie “naar een nieuw evenwicht” (1 maart 2004). 

 Groenbeleidsplan “Deventer groen van betekenis” 2007-2017 (april 2007). 

 Bomenbeleidsplan, uitwerking van groenbeleidsplan (april 2007). 

 Speelbeleidsplan; “kiezen voor kwaliteit” (2004) en “Te gek een eigen plek”. 

 Openbare verlichting Uitvoeringskader (2007). 

 Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 (2009) 
 
We voeren het beleid voor mobiliteit en infrastructuur uit binnen de beleidskaders die zijn vastgelegd 
in:  

 Nota hoofdwegenstructuur,  

 Herijking nota Hoofdwegenstructuur, 2007. 

 Tactische notitie herijking Hoofdwegenstructuur, 2008 (niet vastgesteld). 

 Uitvoeringsplan Parkeerbeleid, 2007. 

 Fietsbeleidsplan, 2009. 

 Openbaar Vervoervisie Deventer, 2008 

 concept- verkeersveiligheidsbeleidsplan, 2010 
 
Actuele beleidscontext 
 
In het najaar van 2011 zijn we gestart met  ‘Gebiedsgericht Werken’. Hiermee willen we  burgers en 
organisaties meer verantwoordelijkheid en invloed geven op sociale en fysieke maatregelen in hun 
directe leefomgeving. Zo kunnen we ons aanbod beter afstemmen op de vraag. De doelstelling hierbij 
is om minder te regelen in de systeemwereld van de gemeente en daarbij de leefwereld van bewoners 
te versterken. 
 
De belangrijkste ontwikkeling voor het programma leefomgeving is het implementeren van wijk- en 
buurtgericht werken. In 2013 zal de Deventer pilot doorlopen. Bij het vaststellen van deze meerjaren 
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begroting zijn de exacte uitkomsten niet bekend. Er wordt in de begroting echter rekening gehouden 
met inzet vanuit het programma bij de toekomstige implementatie.  
 
Daarnaast werken we de komende jaren aan het meer verantwoordelijk maken van burgers en 
bedrijven voor de leefomgeving. Als overheid leveren we de basis. Meer is door de bezuinigingen niet 
mogelijk.  
 
In 2013 passen we het beleid van het programma Leefomgeving aan op deze ontwikkelingen. Op dit 
moment ligt het beleid vast in de nota Beheerkwaliteit Openbare Ruimte Deventer van maart 2003. 
Deze is in de huidige context (sterk) verouderd.   
 
 

Wat gaan we doen om dat te bereiken? 

 
 Onderwerpen 

(Productnummer) 
Prestaties in 2013 Financiële 

consequenties 

 
3.1.4.2 
 
 
3.1.4.2 
 
 
3.1.1.4 
 

Stationsomgeving (26) Start aanbestedingsfase uitbreiding ondergrondse 
fietsenstalling (voorzijde). 
 
Afronden definitief ontwerp fase aanpassing busplein 
en herinrichting stationsplein. 
 
Start uitvoering geluidswerende maatregelen 
(inpakken) spoorviaduct Brinkgreverweg. 

€ 5,54 miljoen (eenmalig; 
totale projectkosten) 
 
€ 3,5 miljoen (eenmalig; 
totale projectkosten) 
 
€ 0,35 miljoen (eenmalig; 
totale projectkosten) 

3.1.4.3 Noordenbergpoortgarage 
(23) 

Start ontwerpfase renovatie Noordenbergpoortgarage 
inclusief gedeeltelijke sloop van het bovenste dek op 
basis van een vastgesteld renovatiescenario. 

€ 150.000 
(eenmalig; 
voorbereidingskosten) 

3.1.4.1 
3.1.4.3 
 

Verkeersmanagement 
Systeem Deventer (23) 

Start uitvoering van het Parkeer Route Informatie 
Systeem (Dev-P) als onderdeel van het DevIS 
(Deventer Informatie Systeem, product 34). 

€ 800.000 
(eenmalig) 

3.1.4.1 Projecten poorten van 
Salland (26) 
 

Uitvoeren realisatie wijkverbindingen en de 
Amstellaan. Aansluitend start de verdubbeling van de 
Amstellaan en de aanpak van de kruising 
Snipperlingsdijk-Hanzeweg. 

€ 19,05 miljoen 
(eenmalig; totale 
projectkosten) 

3.1.1.1 
3.1.1.2 
3.1.2.1 

Herstructurering 
(20, 21, 22, 28, 30, 32) 

Voorbereiden en realiseren van diverse integrale 
werken in de openbare ruimte van de aanpalende 
gebieden van de herstructureringsgebieden. 
 
In de Rivierenwijk gaat in 2013 de kwaliteitsimpuls in 
de aanpalende gebieden verder. Dat gebeurt met de 
middelen uit de convenantafspraken,  Vanuit het 
meerjaren onderhoudsprogramma komen vanaf 2013 
en volgende jaren extra middelen voor de Rivierenwijk 
beschikbaar. 
 
De impuls met middelen uit de convenantafspraken 
voor Keizerslanden is in 2012 afgerond. Vanuit MJOP 
worden vanaf 2013 en volgende extra middelen voor 
Keizerslanden geprogrammeerd.  

budgettair kader voor dit 
project ligt vast in het 
MJOP-MIND 2013-2016 
en het GRP 2010-2015. 

3.1.1.1 
3.1.1.2 
3.1.2.1 

Implementatie 
gebiedsgericht werken 
(product 20, 28) 

Regie op implementatie wijk- en buurtgericht werken in 
de leefomgeving op basis van de bevindingen van de 
pilot in het Rode Dorp, Zandweerd-Noord en 
Colmschate-Zuid 

€ 50.000 

 
Exploitatie 
 

(bedragen x € 1.000) 
 

Rekening 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lasten 47.040 45.491 38.263 37.387 37.111 37.410 
Baten 20.175 18.601 15.001 15.000 15.000 15.000 

Saldo -26.865 -26.890 -23.262 -22.387 -22.111 -22.410 
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Toelichting 
 
Lasten 
Verschil 2012 - 2013 

 Door indexering van lonen en prijzen zijn de lasten in 2013 hoger € 138.000 

 Bezuiniging Kwestie van Kiezen: Voortzetten exploitatie garage Wilhelminabrug - € 468.000 

 Eenmalige projecten in 2012 waaronder budgetoverhevelingen - € 5.248.000 

 Kapitaallasten project Verkeersplan Keizerslanden € 117.000 

 Kapitaallasten project Zandbelterbrug € 78.000 

 Kapitaallasten project Tunnel Rivierenwijk € 28.000 

 Kapitaallasten sluiscomplex € 114.000 

 Lagere kapitaallasten lasten door bezuiniging Rioleringsplan opgenomen investeringen over 
2013 - € 15.000 

 Hogere last voor kwijtschelding rioolrechten in 2013 € 6.000 

 Groene en blauwe diensten - € 1.875.000 

 Bezuiniging Kwestie van Kiezen: Beperken klein onderhoud groenbeheer - € 8.000 

 Bezuiniging Kwestie van Kiezen: Onderhoudskwaliteitsniveau bijstellen van basis naar sober -  
€ 89.000 

 Terugdraaien restant van het overgeheveld budget in verband met convenant groen in de 
krachtwijken van product 28 Openbaar Groen - € 455.000 

 Hogere lasten als gevolg van het accres 2013 € 200.000 

 Gedeeltelijk terugdraaien overgeheveld budget in verband met convenant groen in de 
krachtwijken van product 28 Openbaar Groen € 25.000 

 Eénmalige compensatie 2012 product 241 Buitensportaccommodaties door hogere subsidie 
voor sportverenigingen € 30.000 

 Bezuiniging Kwestie van Kiezen: Bezuinigen op handmatig en mechanisch reinigen - € 75.000 

 Bezuiniging Kwestie van Kiezen: Gladheidbestrijding organiseren i.s.m. agrarische 
ondernemers - € 10.000 

 Bezuiniging Kwestie van Kiezen: Vervallen algemene advisering Verkeerstechnieken - €   
25.000 

 Via product stadsreiniging verwerken van alle lasten m.b.t. stadsreiniging. Hiertegenover staat 
een hogere bijdrage van verschillende producten € 467.000 

 Fysieke aanpassing sportaccommodaties - € 150.000 

 Verlichting Rielerenk (voetbalvereniging Go-Ahead) - € 25.000 

 Compensatie OZB sportverenigingen 2012 - € 30.000 

 Hogere lasten verkeersmaatregelen bij evenementen € 50.000 

 Verhoging kapitaallasten sportaccommodaties € 15.000 

 Overige kleine verschillen - € 23.000 
 
Totaal - € 7.228.000 

 
Verschil 2013 - 2014 

 Bezuiniging Kwestie van Kiezen: Voortzetten exploitatie garage Wilhelminabrug - € 18.000 

 Kapitaallasten project Amstellaan € 501.000 

 Kapitaallasten project Tunnel Rivierenwijk € 32.000 

 Eenmalige projecten in 2013 (Amstellaan) - € 1.422.000 

 Bezuiniging Kwestie van Kiezen: Beperken klein onderhoud groenbeheer - € 8.000 

 Bezuiniging Kwestie van Kiezen: Gladheidbestrijding organiseren i.s.m. agrarische 
ondernemers - € 20.000 

 Overige kleine verschillen € 59.000 
 
Totaal - € 876.000 

 
Verschil 2014 - 2015 

 Bezuiniging Kwestie van Kiezen: Voortzetten exploitatie garage Wilhelminabrug - €       
19.000 

 Eenmalige projecten in 2014 (Amstellaan) - € 137.000 

 Bezuiniging Kwestie van Kiezen: Beperken klein onderhoud groenbeheer - € 15.000 
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 Bezuiniging Kwestie van Kiezen: Gladheidbestrijding organiseren in samenwerking met 
agrarische ondernemers - € 20.000 

 Overige kleine verschillen - € 84.000 
 
Totaal - € 275.000 

 
Verschil 2015 - 2016 

 Betreft bijdrage vanuit de parkeerexploitatie aan de realisatie van de parkeergarage 
nieuwbouw stadskantoor € 299.000 

 
Baten 
Verschil 2012 - 2013 

 Verschil als gevolg van verhoging van de tarieven conform de richtlijnen  
Parkeren (inclusief Mulderfeiten. Dit zijn (verkeers)overtredingen die zijn opgelegd onder de 
Wet Administratieve Handhaving Verkeersvoorschriften) € 206.000 
Havengelden € 1.000 
Riolering € 138.000 
Begraafplaatsen € 1.000 

 Eenmalige projecten in 2012 waaronder budgetoverhevelingen - € 1.869.000  

 Betreft vervallen van de eenmalige bijdrage in verband met het project Groen in de 
krachtwijken in 2013. - € 430.000 

 Groene en blauwe diensten - € 1.875.000 

 Hogere bijdrage van verschillende producten aan product stadsreiniging ivm het via product 
stadsreiniging verwerken van alle lasten met betrekking tot stadsreiniging € 467.000 

 Rijks en provinciale bijdrage voor wielerbaan, Zandweerd etc. - € 314.000 

 Overige kleine verschillen € 75.000          
 

Totaal - € 3.600.000 
 
Voorzieningen 
 

(bedragen x € 1.000) 
 

Uitgaven t.l.v. voorzieningen 2013 2014 2015 2016 

Leefomgeving 100 105 0 0 

Totaal 100 105 0 0 
 
 

(bedragen x € 1.000) 
 

Stortingen in voorzieningen 2013 2014 2015 2016 

Leefomgeving 100 105 0 0 

Totaal 100 105 0 0 
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Programma  : 4 Milieu en duurzaamheid 

 

Portefeuillehouder : J.P.H.M. Pierey 
      
 

 

Korte omschrijving van het programma 

 
Het programma omvat de integrale zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid. Enerzijds 
betreft het merkbare gevolgen voor inwoners, zoals geluid, luchtkwaliteit, geur, ecologie, afval en 
bodem. Anderzijds gaat het over de bijdrage van Deventer aan de mondiale en lokale 
klimaatproblematiek: uitstoot van CO2, gebruik van grondstoffen en de gevolgen van de 
klimaatverandering.  
 
Het programma omvat de producten: 

 Verwijdering huishoudelijk afval (31) 

 Bodembeheer en bodemsanering (36) 

 Geluidhinderbestrijding (37) 

 Duurzaamheid (44) 

 Milieu (45) 
 

Wat is onze ambitie en wat zijn de gewenste effecten? 

 
 

 Ambitie 

4.1 Deventer is op termijn een duurzame en dynamische samenleving 

 

 Gewenste effecten 

4.1.1 Deventer is een energieneutrale gemeente 

4.1.2 Deventer heeft een duurzame woon-, werk- en verblijfsomgeving 

4.1.3 Deventer heeft een leefbare woon-, werk- en verblijfsomgeving 

4.1.4 Deventer heeft een veilige woon-, werk- en verblijfsomgeving 

 

Wat willen wij bereiken? 

 
 

 Kwalitatieve doelstellingen 

4.1.1.1 Meer gebruik van duurzame energie 

4.1.1.2 Meer participatie van burgers en bedrijven in productie van duurzame energie 

4.1.1.3 Energieverbruik in woningen neemt af 

4.1.2.1 Meer hergebruik van grondstoffen 

4.1.3.1 Minder geluidsoverlast langs wegen 

4.1.3.2 Minder geluidsoverlast langs het spoor 

4.1.3.3 Minder bodemverontreiniging met humane risico’s 

4.1.3.4 Minder bodemverontreiniging met risico’s voor verspreiding en ecologie 

4.1.3.5 Verbetering van de economische en ecologische kwaliteit van het platteland 

4.1.4.1 Zo min mogelijk risico’s voor mens en milieu door (bedrijfs)activiteiten 

4.1.4.2 Zo min mogelijk overschrijdingen van plaatsgebonden risico op gebied van externe veiligheid 

 

 Meetbare doelstellingen Meetinstrument 

4.1.1.1 Deventer is klimaat-  en zo mogelijk energie neutraal in 2030 Gegevens Enexis 

4.1.1.2 Minimaal 1000 deelnemers aan de energiecoöperatie in 2013 Opgave coöperatie 

4.1.1.3 Minimaal 2000 woningen aangepakt met de Blok-voor-blok 
regeling in 2014 

Opgave consortium 

4.1.2.1 Het aantal kilo’s restafval per inwoner daalt van 240  kg naar 150 
kg tussen 2011 en 2014 en 25 kg in 2030 

Gegevens Circulus 

4.1.3.1 Vermindering van geluidsoverlast in 80 woningen op de B-lijst Gegevens gemeente 
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 Meetbare doelstellingen Meetinstrument 

4.1.3.2 Vermindering van geluidsoverlast in circa 1000 woningen langs 
het spoor. 

Gegevens gemeente 

4.1.3.3 In 2015 zijn alle spoedeisende gevallen van 
bodemverontreiniging met humane risico’s gesaneerd of 
beheerst. 

Gegevens gemeente 

4.1.3.4 Lijst met spoedeisende locaties met verspreidings- en 
ecologische risico’s is vastgesteld voor eind 2013 

Gegevens gemeente 

4.1.3.5 Realisatie van 60 ha natuur in de Gooiermars en 250 ha 
agrarische structuurverbetering in Salland-Zuid voor eind 2013. 

Gegevens gemeente 

4.1.4.1 Het aantal structurele overtredingen van milieuwetgeving is 0 Gegevens gemeente 

4.1.4.2 Het aantal overschrijdingen van plaatsgebonden risico (PR 10-6) 
blijft < 2 

Gegevens gemeente 

 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 

 Middellange termijn Beleidsagenda (2011) 

 Visie Duurzaam Deventer, koersdocument voor periode 2009-2014 met: 

 Deventer klimaatplan 

 Ecologische visie 

 Afval 2030. 

 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid (december 2011). 

 Afvalplan 2009-2014 (2009). 

 Visie op externe veiligheid (2007).  

 Actieplan Luchtkwaliteit en Regionale Samenwerkingsafspraak Luchtkwaliteit (2008). 

 Convenant Bodem Rijk/IPO/VNG/UvW (2009) 

 Verdeelbesluit Bodemsanering 2012 – 2015 (2012). 

 Convenant Nanov (geluidschermen langs spoor). 

 Verdeelbesluit geluidsanering (2012). 

 Beslisnota Diftar (juni 2012) 

 Beslisnota plaatsing windturbines (juni 2011) 

 Raadsbesluit onderzoek zonnepark (mei 2012) 
 

Actuele beleidscontext 
 
Duurzaamheid is één van de rode draden in het coalitieakkoord 2010-2014. Wij zetten in op een 
klimaat-  en zo mogelijk energieneutraal Deventer in 2030. 
 
De gemeente kan dat niet alleen bereiken. Samenwerking met maatschappelijke partners essentieel. 
Behalve de gemeente hebben  het bedrijfsleven, de woonsector en de Deventer burgers een 
belangrijke rol bij het realiseren van duurzaamheiddoelen. De gemeente heeft hierbij verschillende 
rollen: uitvoerend, regisserend, faciliterend en stimulerend. 
Speerpunten op het gebied van duurzaamheid zijn: 

- verduurzaming bestaande woningen; 
- energieopwekking door middel van windmolens;  
- energieopwekking door middel van biogas op regionale schaal; 
- energieopwekking door middel van zonne-energie, waarbij burgers en bedrijven kunnen 

participeren, 
- ontwikkeling van een bedrijf dat het lokaal opwekken van duurzame energie stimuleert en 

participatie van burgers en bedrijven daarin mogelijk maakt. 
 
Naast duurzaamheid blijven de ‘traditionele’ milieuvelden tijd, aandacht en geld vragen. Daarin zijn 
specifieke aandachtspunten: 

- het Convenant Bodem uitvoeren, waarbij in 2015 alle spoedeisende locaties met humane 
risico’s zijn gesaneerd; 

- geluidsaneringen uitvoeren in woningen die teveel geluidshinder ondervinden van 
wegverkeer; 

- laatste Nanov-schermen plaatsen om geluidhinder van het spoor tegen te gaan en onderzoek 
om de gevolgen van de toename van het goederenvervoer in beeld te krijgen. 
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Op gebied van afval is het doel om hergebruik van grondstoffen te vergroten. Dat uit zich door een 
gestaag afnemende hoeveelheid restafval. Tot 2030 zal de hoeveelheid restafval dalen van 236 kg tot 
25 kg per inwoner. In het afvalplan 2009-2014 is aangegeven welke maatregelen daartoe zullen 
worden uitgevoerd. In 2013 zal Diftar worden ingevoerd. 
 
Het werk op gebied van toezicht , handhaving en vergunningverlening zal worden beïnvloed door de 
vorming van een regionale uitvoeringsdienst. In Overijssel gebeurt dat in de vorm van een 
‘netwerkorganisatie’ waarbij samenwerking op afstand plaatsvindt. In 2013 zal blijken of dat een 
werkbare vorm is en of het tegemoet komt aan de voorwaarden van de minister. 
 
 

Wat gaan we doen om dat te bereiken? 

 
 
 Onderwerpen 

(Productnummer) 
Prestaties in 2013 Financiële consequenties 

 
4.1.1.1.1 Duurzaamheid (44) Uitvoeringsagenda duurzaamheid 

jaarschijf 2013 gerealiseerd 
€ 340.000 

4.1.2.1.1 Verwijdering 
huishoudelijk afval 
(31) 

Diftar is ingevoerd en geoptimaliseerd. 
Hiermee wordt een hoeveelheid restafval 
van 170 kg/inwoner bereikt. Om verder te 
zakken naar 150 kg/inwoner zijn 
aanvullende maatregelen nodig. 

 

4.1.2.1.2 Verwijdering 
huishoudelijk afval 
(31) 

Tijdelijke milieustraat vanaf 1-1-2013 
operationeel. 

 

4.1.3.1.1 Geluid (37) Huidige geluidbelasting door (goederen)  
treinverkeer is onderzocht. Mogelijke 
toename van geluidbelasting door het 
programma hoogfrequent spoor is 
berekend. 

€ 50.000 

4.1.3.2.1 Geluid (37) Nanov-schermen DV-1 en DV-5 zijn 
geplaatst. 

€ 30.000 

4.1.3.4.1 Bodem (36) Sanering Zutphenselaan (Essentterrein) is 
voorbereid (in overleg met programma 6 
vastgoed). Uitvoering voor 2015.   

€ 30.000 

4.1.3.4.2 Bodem (36) Amvb Bodemenergie ingevoerd in 
samenwerking met de provincie. 
Gemeentelijk beleid gebiedsgericht 
grondwaterbeheer vastgesteld. 

€ 50.000 

4.1.3.5.1 Milieu (45) 60 ha kwelafhankelijke natuur en 
agrarische structuurverbetering in de 
Gooiermars is ingericht. 

€ 26.000 

4.1.4.1.1 Milieu (45) Toezichttaken zijn onder de vlag van de  
Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) 
uitgevoerd. 

€ 505.000 

4.1.4.1.2 Milieu (45) Uitbreiding van takenpakket RUD in 2014 
is voorbereid. 

€ 100.000 

4.1.4.2.1 Milieu (45) Gemeentelijk beleid externe veiligheid 
geactualiseerd.  
Geen nieuwe risicosituaties ontstaan. 

€ 80.000 

 
Exploitatie 
 

(bedragen x € 1.000) 
 

Rekening 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lasten 15.900 19.357 17.291 16.799 18.360 16.001 
Baten 15.048 13.388 13.474 13.385 13.766 15.864 

Saldo -852 -5.969 -3.817 -3.414 -4.594 -137 
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Toelichting 
 
Lasten 
Verschil 2012 - 2013  
 

 Lagere lasten bodem door het verdeelbesluit ISV bodemsanering dat nog opgesteld wordt 

 Lagere lasten geluid door het verdeelbesluit ISV geluidsanering dat nog opgesteld wordt 

 Lagere lasten door het vervallen van diverse subsidies (geluidwerende gevelmaatregelen 
Bathmen, Gooiermars, actieplan luchtkwaliteit, klimaatprogramma SLOK, Verbeter en bespaar  
en een aantal projecten uit het Meerjarenprogramma Plattelandsontwikkeling) 

 Lagere lasten door het opheffen van de subsidie op ID-banen Ulebelt 

 Hogere lasten met betrekking tot de voorbereidingskosten Windmolens (BES32) 

 Hogere incidentele lasten door de invoering van Diftar 

 Lagere lasten eenmalige projecten afval, waaronder budgetoverhevelingen 

 Lagere lasten Circulus door de invoering van Diftar 
 
Baten 
Verschil 2012 – 2013 
 

 Lagere baten bodem door het verdeelbesluit ISV bodemsanering dat nog opgesteld wordt 

 Lagere baten geluid door het verdeelbesluit ISV geluidsanering dat nog opgesteld wordt 

 Lagere baten door het vervallen van diverse subsidies (geluidwerende gevelmaatregelen 
Bathmen, Gooiermars, actieplan luchtkwaliteit, SLOK, Verbeter en bespaar  en een aantal 
Pmjp-projecten) 

 Hogere baten door indexering van het tarief afvalstoffenheffing 

 Hogere baten door een putting uit de reserve afval door de invoering van Diftar 
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Programma  : 5 Ruimtelijke ontwikkeling 

 

Portefeuillehouder : M.P. Swart 
      
 

 

Korte omschrijving van het programma 

 
Het programma omvat de zorg en verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ontwikkeling en 
inrichting van de gemeente, zowel de stad als het platteland inclusief de dorpen en kernen. Dit 
gebeurt onder andere door beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Daartoe behoren het opstellen van 
planologische, stedenbouwkundige en landschappelijke kaders zoals een structuurplan, 
structuurschetsen, bestemmingsplannen, stedenbouwkundige en landschappelijke visies. En verder 
het verzorgen van input voor intergemeentelijke beleidsvorming (regio Stedendriehoek) en het beleid 
van andere overheden. Ook geldt hier in het bijzonder de coördinatie van de uitvoering van beleid van 
de particuliere inbreiding en de reconstructie van het landelijk gebied. Een ander fors taakveld is het 
verzorgen van planologische procedures voor het maken van bestemmingsplannen en voor 
planologische vrijstellingen. 
Een ander onderdeel van het programma is het verzorgen van kaders als basis voor realiseren van 
doelstellingen van Bereikbaarheid, Parkeren en Wonen. Dit gebeurt integraal. 
 
Het programma omvat de producten: 

 Ruimtelijke ordening (1) 

 Bouw- en woningtoezicht (2) 

 Volkshuisvesting (3) 

 Verkeer- en vervoerbeleid (46) 
 

Wat is onze ambitie en wat zijn de gewenste effecten? 

 
 

 Ambitie 

5.1 Deventer werkt aan een hoogwaardige ruimte om in te leven 

 

 Gewenste effecten 

5.1.1 Deventer is een gemeente met een hoge ruimtelijke kwaliteit 

5.1.2 Deventer is een bereikbare gemeente 

5.1.3 Deventer heeft goede woningen voor zijn inwoners 

5.1.4 Deventer werkt aan een vitaal landelijk gebied. 

 

Wat willen wij bereiken? 

 

 Kwalitatieve doelstellingen 

5.1.1.1 Inwoners waarderen de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente positief 

5.1.2.1 Inwoners ervaren een verbetering van de doorstroming en mobiliteit 

5.1.3.1 Er zijn voldoende woningen van voldoende kwaliteit 

5.1.4.1 In het landelijk gebied is het goed werken, wonen en leven, met een gezonde economische 
en sociale basis en met een toegesneden voorzieningenniveau 

 

 Meetbare doelstellingen Meetinstrument 

5.1.1.1 Inwoners waarderen het uiterlijk van hun woonomgeving in 2013 
met een 7,3. Dat is gelijk aan het rapportcijfer van 2011.  

Bewonersonderzoek 
najaar 2013 

5.1.2.1 Het aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is over de 
bereikbaarheid van de eigen buurt is groter dan 66%. 

Bewonerspeiling, 
tweejaarlijks 

5.1.3.1 We voldoen aan de bouwopgave uit de Woonvisie 2000+. Dat 
komt met de bouw van 600 woningen neer op een netto 
toevoeging aan de woningvoorraad van 450 woningen per jaar. 

Gegevens gemeente 
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 Meetbare doelstellingen Meetinstrument 

5.1.4.1 De sociaaleconomische ontwikkeling van het landelijk gebied 
houdt minimaal gelijke tred met die in het stedelijk gebied van de 
gemeente. Dit blijkt uit: 
a. De tevredenheid onder bewoners van het landelijk 

gebied over de aanwezige voorzieningen is in 2013 
minimaal gelijk aan de tevredenheid in het stedelijk 
gebied van de gemeente (6,3 in 2011); 

b. De relatieve groei van de werkgelegenheid in het 
landelijk gebied is in 2013 minimaal gelijk aan de groei 
in het stedelijk gebied van de gemeente (3,3% in 2011). 

 
 
 
Bewonersonderzoek 
najaar 2013  
 
 
Gegevens BIRO 2013 

 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 

 Structuurplan Deventer 2025, Synergie van stad en land (2004) 

 Regionale Structuurvisie Stedendriehoek (2007) 

 Regionale Structuurvisie De Voorlanden (2009) 

 Masterplan Zandwetering (2004) 

 Ruimtelijke visie Schalkhaar (2004) 

 Structuurvisie Diepenveen (2004) 

 Ruimtelijke visie Bathmen (2008) 

 Visie Voorstad Oost (2009) 

 Landschapontwikkelingsplan (2009) 

 Ontwikkelingskaders Rood voor Rood en Vrijkomende Agrarische Bebouwing (2009) 

 LOG visies Lettele en Bathmen (2009) 

 Waterplan Deventer (2007) 

 Kroon van Deventer (2005) 

 Provinciale Omgevingsvisie (2009) 

 Bestemmingsplan Ruimte voor de Rivier (2011) 

 Bestemmingsplan Buitengebied (2012) 

 Welstandsnota (2011) 

 Nota Hoofdwegenstructuur, Herijking nota Hoofdwegenstructuur (2007) 

 Uitvoeringsplan Parkeerbeleid (2007) 

 Fietsbeleidsplan (2011) 

 Openbaar Vervoervisie (2008) 

 Verkeersveiligheidbeleidsplan (2011) 

 Resultaten Bereikbaarheidsconclaaf (2010) 

 Verdeling zorgwoningen (2008) 

 Huisvestingsverordening kamergewijze verhuur 

 Woonvisie 2008+ (2010) 

 Verordening doelgroepen sociale woningbouw (2010) 

 Prestatieafspraken provincies en corporaties (2010, 2012). 

 
Actuele beleidscontext 
 
Algemeen. 
In een tijd waarin de middelen schaarser worden, kijken we kritisch naar nut en noodzaak van het 
opstellen van nieuwe visies en dergelijke. Niet alleen vanuit de vraag hoe we de beschikbare 
middelen op korte termijn kunnen inzetten, maar ook vanuit de realiteit dat er steeds beperkter budget 
beschikbaar is om projecten uit te voeren. Anderzijds is juist het maken van een samenhangende visie 
nuttig om te kunnen bepalen hoe de schaarse middelen zo goed mogelijk kunnen worden ingezet en 
vanuit een zekere toekomstbestendigheid. We doen dat met onze partners in de stad. Om selectief te 
kunnen zijn en in te kunnen spelen op kansen die vanuit bijvoorbeeld andere overheden worden 
geboden, denken we na over een voorziening die kan worden ingezet als cofinanciering voor kansrijke 
projecten. De paragraaf Leefomgeving gaat hier dieper op in. 
 
Het Rijk trekt zich de laatste jaren terug op het gebied van de ruimtelijke ordening. De provincies 
hebben een grotere taak gekregen. Het Rijk zet vooral middelen in voor infrastructurele aspecten. Dat 
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heeft gevolgen gehad voor de beleidsvorming bij de provincies. Dat komt in Overijssel tot uitdrukking 
in de Provinciale Omgevingsvisie O2 uit 2009 en het provinciale collegeakkoord van 2011, “De Kracht 
van Overijssel”. In de Omgevingsvisie is aangegeven dat de provincie meer nog dan voorheen stuurt 
op ruimtelijke kwaliteit, waarbij de lagere overheden een ruime mate van vrijheid hebben. Met minder 
middelen dan voorheen wordt ander ruimtelijk beleid gevraagd: minder veelomvattend, meer 
kaderstellend en ondersteunend voor de uitvoering van gemeentelijke initiatieven en voor de 
beoordeling en begeleiding van particuliere initiatieven. Vooral gebiedsontwikkelingen met een groter 
dan lokaal belang kunnen zich in de aandacht van de provincie verheugen. Bijzondere kansen zijn er 
voor stationsomgevingen. In Deventer maken we dat concreter in de visie op de Stadsassen. 
 
Nieuwe Wet Omgevingsrecht. 
In navolging van Rijk en provincie bekijkt ook de gemeente haar regelgeving kritisch. We zoeken 
mogelijkheden voor opschoning, zonder onze doelstellingen van ruimtelijke kwaliteit en 
rechtszekerheid voor de inwoners te vergeten. Het huidige (demissionaire) kabinet ontwikkelt een 
nieuwe wet voor het omgevingsrecht. Ondanks de wisseling van de wacht ziet het er naar uit dat de 
contouren van de voorgenomen wetswijziging zullen worden vastgehouden. Veel aspecten van 
wetgeving op het fysieke terrein zullen worden samengebracht. Verder is de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte gereed, waarin de nieuwe opvattingen zijn opgeschreven om Nederland 
concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden of maken. 
 
Regionale samenwerking. 
Hoewel de Stedendriehoek niet meer als stedelijk netwerk is aangemerkt, is de regionale 
samenwerking zodanig veranderd dat deze ook zonder dat etiket wordt voortgezet. Regionale 
samenwerking heeft meerwaarde en is voor de ruimtelijke ontwikkeling op langere termijn 
onontkoombaar.  
 
Versnelde realisatie verbreding A1, Programma Hoogfrequent Spoor. 
Het Rijk heeft besloten om de A1 versneld te verbreden. Dat vraagt ook van de gemeente een 
bijdrage om tot goede besluiten te komen. Afgelopen jaar heeft de discussie over het spoor in alle 
hevigheid gewoed met als centrale punt een spoorboog bij Deventer. Gelukkig heeft dit niet tot 
besluiten in de Kamer geleid. Wel is het Rjk gestart met een MER om uiteindelijk te komen tot een 
goede oplossing voor het verwerken van het goederenvervoer in Oost Nederland. Daarbij heeft 
Deventer een cruciale positie. 
 
Wabo. 
In 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Deze wet geeft 
meer samenhang tussen vergunningen op het gebied van bouwen, wonen, ruimte, milieu, 
monumenten, natuurbescherming, flora en fauna en water. Ook dwingt de wet overheden tot 
onderlinge samenwerking om de behandeling van vergunningen te versnellen en te vereenvoudigen. 
In 2011 hebben we de invoering van de nieuwe vergunningensystematiek verder  vormgegeven en de 
banden intern en extern verder aangehaald om de gewenste versnelling in de behandeling van 
aanvragen te bereiken. De inwoners en bedrijven komen meer centraal in het proces te staan. In de 
loop van 2012 zullen we op basis van een uitgevoerde evaluatie de dienstverlening verder verbeteren 
en een evenwicht zoeken tussen inkomsten (leges) en uitgaven (arbeid). 
 
Nieuwe Woningwet. 
Medio 2011 is de behandeling in de Kamer gestart om te komen tot een nieuwe Woningwet waarin de 
verhoudingen tussen de gemeenten en de corporaties beter moeten worden geregeld. Deze discussie 
speelt nog steeds. Wellicht leidt dit in 2013 tot wetgeving. 
 
Regionale uitvoeringsdienst (RUD) 
Het Rijk dringt aan op intensieve samenwerking tussen gemeenten, provincie en waterschappen in 
een regionale uitvoeringsdienst op het gebied van milieu. In de regio IJsselland hebben de gemeenten 
gekozen voor een netwerkorganisatie die de komende maanden nader vorm en inhoud krijgt. Daarbij 
is gekozen voor samenwerking op de werkvelden die vallen onder de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. Dat betekent dat naast de milieutaken ook onder meer bouw (toezicht en 
vergunningverlening) worden meegenomen. Bij het onderdeel Milieu is daar meer over geschreven. 
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Wat gaan we doen om dat te bereiken? 

 
 Onderwerpen 

(Productnummer) 
Prestaties in 2013 Financiële consequenties 

 
5.1.1.1.1 Structuurvisie 

(001) 
Als verbinding tussen de al aanwezige 
ruimtelijke bouwstenen  en ter vertaling 
van de visie Deventer 2030, is gestart met 
het maken ven een nieuwe Structuurvisie. 
In 2013 voeren we met de Raad een 
richtinggevende discussie. 

€ 100.000 

5.1.1.1.2 Stadsassen 
(001) 

Op basis van een al vastgestelde 
ontwikkelingsstrategie stellen we in 
overleg met maatschappelijke partners 
een uitvoeringsstrategie op. Deze bieden 
we de Raad aan. We starten met het 
verankeren van visie en 
uitvoeringsstrategie in een Structuurvisie. 

€ 250.000 

5.1.1.1.3 Stadsranden, Stad 
aan de IJssel 
(001) 

Nu visies op deelgebieden zijn 
vastgesteld, maken we in het verlengde 
van afspraken met de provincie een 
gebundelde, integrale visie op de 
stadsranden. Deze is input voor een 
gemeentelijke structuurvisie. Een concept 
daarvan is in 2013 gereed. 

€ 50.000 

5.1.1.1.4 Zonnepanelen 
(001) 

We stellen een thematische structuurvisie 
op en bieden die ter vaststelling aan de 
Raad aan. 

€ 25.000 

5.1.1.1.5 Onderzoek derde 
Ijsselbrug  
(046) 

We doen een integrale verkenning naar de 
mogelijkheden om een derde 
oeververbinding bij Deventer aan te 
leggen. We rapporteren de Raad over 
voortgang en resultaten. 

€ 35.000 

5.1.1.1.6 Gebieds-
ontwikkelingen 
(001) 

We spannen ons in om samen met 
initiatiefnemers tot integrale planvorming in 
de verschillende stadia van (de lopende) 
gebiedsontwikkelingstrajecten te komen. 
Daarbij benutten we de mogelijkheden van 
de Grondexploitatiewet optimaal. De 
gemeente houdt zich aan de afspraken en 
zorgt dat de kaders gereed zijn zodat de 
initiatiefnemers voortgang kunnen boeken. 
In hooguit één van de situaties mag het 
gebrek aan voortgang aan de gemeente te 
wijten zijn. 

€ 750.000 

5.1.1.1.7 Omgevingsrecht 
(001) 

Deventer levert actief input in de discussie 
omtrent het nieuwe Omgevingsrecht en 
bereidt zich voor op implementatie. 
Hierover wordt gerapporteerd aan de 
Raad. 

€ 40.000 

5.1.1.1.8 Actualiseren van 
bestemmingsplannen 
(001) 

Nu de inhaalslag voor het actualiseren van 
bestemmingsplan is afgerond, wordt er 
gestart met een reguliere 10 jaar cyclus, 
waarbij tot een nieuwe gebiedsindeling 
wordt gesloten om het aantal 
bestemmingsplannen nog verder terug te 
dringen. 

€ 300.000 

5.1.1.1.9 Waterwet 
(001) 

De gevolgen van de nieuwe Waterwet 
worden ingevoerd in een dynamische 
wateragenda. Dit is de basis voor continu 
overleg met onze waterpartners. 

€ 25.000 

5.1.2.1.1 A1-verbreding   
(001) 

Deventer neemt actief deel in de discussie 
omtrent de verbreding van de A1 en 
rapporteert daarover aan de Raad. 

€ 30.000 

5.1.2.1.2 Programma 
Hoogfrequent Spoor 
en Basisnet Spoor 
(046) 

Deventer is actief in de lopende en nog 
komende discussie rondom de routering 
van het vervoer over spoor en rapporteert 
daarover aan de Raad. 

€ 35.000 
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 Onderwerpen 
(Productnummer) 

Prestaties in 2013 Financiële consequenties 

5.1.2.1.
3 

Parkeerbeleidsplan 
(046) 

De vaststelling van het 
parkeerbeleidsplan zal worden afgerond 
en er wordt gestart met de implementatie 
en uitwerking, onder andere in de vorm 
van een op te stellen parkeerregime voor 
de schilwijken, een integrale nieuwe 
systematiek voor parkeernormen en 
beleidsregels voor 
gehandicaptenparkeren. 

€ 100.000 

5.1.2.1.
4 

Deventer binnen bereik 
(046) 

De resultaten van het 
bereikbaarheidsconclaaf zullen verder 
worden uitgewerkt, al dan niet als 
onderdeel van projecten. Het beleid zal 
consequent worden vervolgd dan wel 
vertaald. 

€ 25.000 

5.1.3.1.
1 

Vergunningverlening 
(002) 

Vergunningverlening vindt plaats binnen 
de kaders en termijnen van de Wabo en 
(op termijn) de RUD. 

€ 1.700.000 

5.1.3.1.
2 

Stimulering Woningbouw 
(003) 
 

De discussie over het stimuleren van de 
woningbouw wordt afgerond, waarin 
zaken als herprioritering, alternatieve 
financieringsconstructies zoals 
starterleningen e.d. worden betrokken. 

€ 35.000 

5.1.3.1.
3 

Evaluatie Woonvisie 
(003) 

In samenspraak met Corporaties zal een 
evaluatie van de Woonvisie 2008+ 
plaatsvinden, waarover wordt 
gerapporteerd wat zou kunnen uitmonden 
in bijsturingsvoorstellen. Bijzondere 
aandacht wordt besteed aan de 
huisvesting van specifieke doelgroepen 
zoals woonwagens, studentenhuisvesting 
en skeave huse. 

€ 95.000 

5.1.3.1.
4 

Huisvestingsverordening 
(003) 

Voortvloeiend uit de nieuwe 
Huisvestingswet, vult de gemeente de 
plicht tot het opstellen van een 
Huisvestingsverordening in en biedt een 
concept ter vaststelling aan de Raad aan. 

€ 25.000 

 
Exploitatie 
 

(bedragen x € 1.000) 
 

Rekening 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lasten 9.035 9.024 6.623 6.520 6.427 6.433 
Baten 4.145 3.578 3.128 3.306 3.611 3.617 

Saldo -4.890 -5.446 -3.495 -3.214 -2.816 -2.816 
 
Toelichting 
 
Lasten 
Verschil 2012 - 2013 

 

 Apparaatskosten Stedenbouw vanaf 2013 structureel volgens voorjaarsnota 2011 € 100.000. 

 Bestuursopdracht initiatieffase Sluiskwartier € 197.000 

 Intentieovereenkomsten winkelcentrum Flora met Colmschate ontwikkeling CV, Laan van 
Borgele Goldi beheer/Karwei en Kranssteeg Eljans  € 120.981. 

 Advisering VNG /G32 maken structuur visie € 35.000 

 Budget voor Wijkplein komt van product 4 ( Voorstad Oost) € 120.000. 

 Overlopende uitgaven diverse projecten € 818.297 

 Implementatie applicatie Mozard vergunningen € 188.000. 

 Overlopende uitgaven diverse projecten € 277.577 

 Prioriteitswijken 2012/2013 € 258.500 

 Rente en aflossing SVN particuliere woningverbetering Voorstad Oost - € 39.652 

 Door herschikking van de begrotingsprogramma’s is het product Verkeer- en Vervoerbeleid 
ondergebracht bij het programma Ruimtelijke Ontwikkeling. Het betreft hier alleen 
apparaatslasten (conform besluiten zomerrapportage 2012) € 230.000. 
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Baten 
Verschil 2012 - 2013 

 

 Bestuursopdracht initiatieffase Sluiskwartier € 197.000 

 Intentieovereenkomsten winkelcentrum Flora met Colmschate ontwikkeling CV, Laan van 
Borgele Goldi beheer/Karwei en Kranssteeg Eljans  € 120.981. 

 Laagrentende lening voor koop van woning € 135.000 
 

 
Voorzieningen 
 

(bedragen x € 1.000) 
 

Uitgaven t.l.v. voorzieningen 2013 2014 2015 2016 

Ruimtelijke ontwikkeling 57 13 0 0 

Totaal 57 13 0 0 
 
Toelichting 

 Betreft de voorziening stedenbouwkundig plan Borgele centrum, zie raadsvoorstel van  15 
november 2011. 
 

 
(bedragen x € 1.000) 

 

Stortingen in voorzieningen 2013 2014 2015 2016 

Ruimtelijke ontwikkeling 24 37 47 52 

Totaal 24 37 47 52 
 
Toelichting 

 Bij raadsbesluit op 21 december 2011 is een voorziening ingesteld voor particuliere 
woningverbetering Voorstad Oost 
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Programma  : 6 Herstructurering en vastgoed 

 

Portefeuillehouder : J.P.H.M. Pierey  
      
 

 

Korte omschrijving van het programma 

 
Het programma richt zich op het verbeteren van het woon- en leefklimaat (via herstructurering) van 
wijken waarin een achterstand van dit woon- en leefklimaat is vastgesteld en op het ontwikkelen van 
de (complexe) stedelijke opgaven.  
Het programma richt zich primair op de uitvoering van de in projecten vervatte 
herstructureringsopgave. Naast deze daadwerkelijke uitvoering is er aandacht voor het invoeren van 
nieuwe werk- en regievormen bij de aanpak van wijken met achterstanden op fysiek, economisch of 
sociaal terrein.  
 
Met gebiedsontwikkeling bedoelen we het ontwikkelen van locaties voor de stedelijke functies wonen, 
werken, recreëren en overige voorzieningen. Het gaat zowel om diverse ontwikkelingen binnen 
bestaand stedelijk gebied als in de uitbreidingslocaties.   
Het product Grondexploitaties richt zich op de meer complexe ontwikkelingsopgaven, vooral waar 
sprake is van een gemeentelijke grondexploitatie of van een particuliere grondexploitatie waar een 
exploitatiebijdrage aan de gemeente moet worden afgedragen. Dit product is een middel dat kan 
worden ingezet om ruimtelijke opgaven te realiseren en te regisseren. In dat geval treedt de gemeente 
actief en risicodragend op als ontwikkelaar van gronden en panden en wordt een gemeentelijke 
grondexploitatie opgesteld. Het programma staat voor een efficiënte en effectieve uitvoering. 
De investeringen en plankosten worden gedekt uit de verkoop van gronden, mogelijke subsidies en  
mogelijke bijdragen vanuit de gemeente. Ook de van particulieren of andere overheden/organisaties 
ontvangen (exploitatie)bijdragen zijn dekkingsmiddelen.  
 
Ook richt dit product zich op het ontwikkelen van het grondbeleid. We verlenen vanuit die context 
bijdragen aan diverse strategische vraagstukken en verantwoordingsdocumenten. Met een goede 
beheersing en strak risicomanagement zorgen we voor een optimale financiële positie van de 
vastgoedportefeuille.    
 
Ten slotte bevat het programma het beheer van onroerend goed in de vorm van opstallen en gronden 
in eigendom van de gemeente in zowel stedelijk als agrarisch gebied. 
 
Het programma omvat de producten: 

 Herstructurering (4) 

 Grondexploitatie (11) 

 Onroerend goed buiten exploitatie (13) 
 

 

Wat is onze ambitie en wat zijn de gewenste effecten? 

 

 Ambitie 

6.1 Deventer werkt aan een hoogwaardige ruimte om in te leven 

 

 Gewenste effecten 

6.1.1 
Deventer heeft moderne wijken en dorpen met goede voorzieningen die voldoen aan de eisen 
van deze tijd. 

6.1.2 Deventer heeft goede woningen voor zijn inwoners. 

6.1.3 
De gemeente Deventer voorziet het bedrijfsleven van goede mogelijkheden om zich uit te 
breiden, te verplaatsen of zich te vestigen. 

 
 
 
 



Gemeente Deventer – Begroting 2013-2016  61 
 

Wat willen wij bereiken? 

 

 Kwalitatieve doelstellingen 

6.1.1.1 Goed woon- en leefklimaat in herstructureringswijken. 

6.1.2.1 Realiseren van een gedifferentieerd aanbod van nieuwbouwwoningen, passend bij de vraag 
en in een goede mix van woonmilieus, prijs en koop/huur. 

6.1.2.2 
Realiseren van een toename van de woonkwaliteit en duurzaamheid van de bestaande 
voorraad door herstructurering, verbouw, nieuwbouw en renovatie. 

6.1.3.1 
Exploitatie gronden c.q. gronduitgiften voor de realisatie van programma’s op het gebied 
van woningbouw, bedrijventerreinen en kantoren en overige voorzieningen. 

 
 

 Meetbare doelstellingen Meetinstrument 

6.1.1.1 
6.1.2.2 

Herstructurering en stedelijke vernieuwing in Keizerslanden,  
Rivierenwijk en Voorstad-Oost volgens de meetbare 
doelstellingen zoals opgenomen in de monitors. 

Bewonerspeiling 

6.1.1.1 
6.1.2.1 
6.1.2.2 

Sloop en nieuwbouw van gemiddeld 150 woningen per jaar 
volgens de woonvisie en de uitvoeringsprogramma’s van de drie 
bovengenoemde wijken. 

Gegevens gemeente 

6.1.3.1 Woningbouw: ontwikkeling en deels uitgifte van gronden voor ca 
200 woningen per jaar gemiddeld (scenario 325) 

grex 

6.1.3.1 Bedrijven: uitgifte ca 6 ha grond per jaar gemiddeld grex 

6.1.3.1 Overig: uitgifte gronden diverse functies grex 

 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 

 Nota Grondbeleid (2002) 

 Visie Binnenstad Zuid (2004) 

 Ontwikkelingsvisie wijkvernieuwing wijk 4, De Kroon van Deventer (2005) 

 Ontwikkelingsvisie Rivierenwijk (2005) 

 Notitie Methodiek gemeentelijke investeringsplanning (2006) 

 Stedenbouwkundig plan Rivierenwijk (2008) 

 Vernieuwingsplan Oranjekwartier (2008) 

 Vernieuwingsplan landsherenkwartier 

 Visie Voorstad Oost (2009) 

 Uitvoeringsprogramma Voorstad Oost (2010) 

 Financiële spelregels vastgoed (2011) 

 Uitvoeringsovereenkomst Rivierenwijk (2011) 
 
Actuele beleidscontext 
 
Voor de beschrijving van deze actuele beleidscontext verwijzen we naar de paragraaf over het 
grondbeleid. Daarin staan we stil bij de actuele situatie op de vastgoedmarkt.  
 
Niet alleen voor het vastgoed is er sprake van een roerige tijd. Ook de context van de herstructurering 
is aan verandering onderhevig.  
We wijzen in de eerste plaats op de positie van de woningcorporaties. Deze kregen een steeds 
bredere rol in het maatschappelijke veld, of eisten deze op. Nu kiezen ze juist weer voor hun 
oorspronkelijke rol: het huisvesten van de sociale doelgroep. Dit zet ook de regierol voor de 
corporaties in zowel Keizerslanden als Rivierenwijk onder druk. Ten tweede worden ook de landelijke 
budgetten voor de herstructurering in rap tempo afgebouwd.  
Ook in Deventer leeft het besef dat de herstructurering zoals die in Keizerslanden en de Rivierenwijk 
is opgezet eindig is. Voorstad-Oost laat al een kentering zien in de wijze van aanpak, in 2011 zijn ook 
pilots uitgezet voor een nieuwe manier van wijk- en buurtgericht werken. In het jaar 2013 kan de 
implementatie van die pilots worden opgepakt. 
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Wat gaan we doen om dat te bereiken? 

 
 
 Onderwerpen 

(Productnummer) 
Prestaties in 2013 Financiële consequenties 

 
6.1.1.1.1 Rivierenwijk (4) Accountmanagement: begeleiding 

planvorming en afstemming met Rentree 
Gebiedsmanagement: onderlinge 
afstemming van herstructurering vanuit 
Rentree en gemeentelijke projecten 
Begeleiding en uitvoering diverse 
planontwikkelingen, waaronder: 
 - Amstellaan  
- Kindcentrum (gericht op oplevering in de 
zomer van 2014) 

Lasten € 1.046000 

6.1.1.1.2 Voorstad Oost (4) Gebiedsregie Voorstad Oost (relaties tussen 
verschillende partijen, tussen 55 projecten 
waarvan 16 direct aangestuurd vanuit de 
gebiedsregie) waaronder: 
 
- Particuliere woningverbetering en energie 
 
- Kaders Go Ahead Eagles en 
maatschappelijke functie 
 
- Winkelstraatmanagement 
 

Lasten € 810.000 

6.1.3.1.1 Bedrijvenpark A1 (11) Het bouwrijp maken van de eerste twee 
fasen 
Het afronden van diverse 
structuurvoorzieningen  
2013 wordt volop ingezet op acquisitie 
Start gronduitgifte en mogelijk de afgifte van 
de eerste omgevingsvergunningen. 

Lasten € 16.700.000 
Baten € 12.500.000 

6.1.3.1.2 Bedrijvenpark A1: 
Oostelijke Ontsluiting 
(11) 

Start aanleg onderdoorgang afhankelijk van 
belangstelling van bedrijven 

 

6.1.3.1.3 Spijkvoorderenk (11) Het afronden van het bouwrijp maken van de 
eerste fasen. 
Het begeleiden van de bouw van de school 
en buitenschoolse opvang 
De uitgifte van gronden voor woningbouw 

Lasten € 600.000 
Baten € 4.900.000 

6.1.3.1.4 Wijtenhorst (11) Het woonrijp maken fase 1 
 
De uitgifte van gronden 

Lasten € 3.600.000 
Baten € 6.100.000 

6.1.3.1.5 Havenkwartier (11) Het voeren van gebiedsmanagement 
Havenkwartier  
  
De start bouw Zelf & Samenbouw 

  
Begeleiding activiteiten silogebied 
 
Verkoop, verhuur en renovatie van 
gemeentelijk vastgoed  
 
Voorbereiden ontwikkeling 
studentenwoningen in Havenkwartier 
 

Lasten € 1.800.000 
Baten € 1.900.000 

6.1.3.1.6 Steenbrugge (11) Afhankelijk van besluitvorming eind 2012 Lasten € 4.600.000 (afhankelijk van 
besluitvorming) 

6.1.3.2.1 Holterwegzone (11) Afhankelijk van principebesluit (eind  2012) 
instemmen met plannen/business case: 
Wijzigen bestemmingsplan 
Opstellen grondexploitatie. 
Evt. contractvorming met marktpartijen 

 

6.1.3.1.7 Geertruiden (11) Geertruiden: Afhankelijk van initiatief 
projectontwikkelaar 
IJsselstreek en Fesevurstraat: het 
begeleiden van de  realisatie 
Begeleiding/planvorming renovatie Rollecate 
+ met buurt opknappen Rollecatetuin.  
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 Onderwerpen 
(Productnummer) 

Prestaties in 2013 Financiële consequenties 

6.1.3.1.8 Eikendal (11) De uitgifte van gronden 
Afronden bestemmingsplanprocedure voor 
zuidelijk deel van fase 1 

Lasten € 800.000 
Baten € 1.800.000 

6.1.3.1.9 Sluiskwartier (11) Afhankelijk van uitwerking bestuursopdracht 
(eind 2012) 

 

6.1.2.1.2 Uitvoering 
vastgoedontwikkeling 
(11) 

Positionering grondbeleid in relatie tot 
ruimtelijke uitvoeringsagenda  

Lasten € 200.000 

 

Exploitatie 

(bedragen x € 1.000) 
 

Rekening 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lasten 33.980 43.120 38.465 30.907 19.312 20.565 
Baten 12.205 40.535 37.564 29.705 19.127 21.749 

Saldo -21.775 -2.585 -901 -1.202 -185 1.184 
 
Toelichting 

 Herstructurering Rivierenwijk, Keizerslanden en Voorstad-Oost: 
Volgens het financieel meerjarenkader herstructurering 2011 tot en met 2015 zijn inkomsten 
en uitgaven meegenomen. 

  

 De nog in exploitatie te nemen en de in exploitatie zijnde vastgoedprojecten zijn opgebouwd 
uit een groot aantal projecten. De projectenrapportage 2012, voorjaarsnota 2012 en de 
vastgestelde herzieningen grondexploitatie Havenkwartier en bedrijvenpark A1 vormen de 
basis. Voor de niet in exploitatie genomen projecten zijn alleen de planontwikkelingskosten en 
rentebijschrijving op de boekwaarde begroot.  
Bij de prestaties is aangegeven wat de diverse doelstellingen zijn voor 2013 ten aanzien van 
de belangrijkste vastgoedprojecten. 
  

 Per saldo wordt van de verwachte uitgaven en inkomsten in 2013 een bedrag van - € 238.000 
geactiveerd onder de post voorraad gronden van de gemeentelijke balans. 

 

 Voor het beheer van onroerend goed zijn de lasten meegenomen voor dagelijks onderhoud en 
beheer. 

  

 Opbrengsten zijn opgenomen voor  huur- en pachtopbrengsten van panden, gronden en 
benzineverkooppunten  en verkopen  uit het complex nog te verkopen gronden. 

 

 De volgende bezuinigingen uit “kwestie van kiezen” zijn onderdeel van dit programma: BES 
71: Concentreren beheer gemeentelijkvastgoed in één organisatie,  
RP 120: Meer rendement op gemeentelijk onroerend goed en SAM-137: Efficiënter gebruik 
bestaande maatschappelijke accommodaties 

 
Voorzieningen 

(bedragen x € 1.000) 
 

Uitgaven t.l.v. voorzieningen 2013 2014 2015 2016 

Herstructurering en vastgoed 50 76 79 50 

Totaal 50 76 79 50 
 
Toelichting 

 

 We gebruiken circa € 50.456 uit de voorziening groot onderhoud, voor de geraamde uitgaven 
voor groot onderhoud overeenkomstig het meerjarig beheerplan in 2013. 
 

 
(bedragen x € 1.000) 

 

Stortingen in voorzieningen 2013 2014 2015 2016 

Herstructurering en vastgoed 91 83 76 78 

Totaal 91 83 76 78 
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Toelichting 

 

 In de voorziening groot onderhoud wordt een bedrag gestort van circa € 91.484, dat is 20% 
van de huuropbrengsten uit het stedelijk complex. 
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Programma  : 7 Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt 

 

Portefeuillehouder : J.P.H.M. Pierey 
      
 

 

Korte omschrijving van het programma 

 
Deventenaren doen graag mee aan de samenleving. Wij vinden dat iedereen in Deventer aan de 
samenleving moet (kunnen) meedoen. Dat willen we op alle aspecten van de Deventer samenleving 
vergroten. Het gaat om zelfredzaamheid, meedoen en  zich maatschappelijk inzetten. Deventer 
koestert zijn gastvrije Hanzekarakter, naoberschap en vrijwilligersbeleid. Daarom kunnen we veel 
overlaten aan de kracht van stad en platteland. De gemeente neemt daarin de regierol. 
Dit geldt ook voor inwoners die een beroep doen op een uitkering. Primair is de uitkeringsperiode een 
overbrugging naar economische zelfredzaamheid. We zetten er op in  dat inwoners in eerste instantie 
zelf verantwoordelijk zijn voor het vinden van werk. In de periode dat ze dat nog niet is gelukt, passen 
we wederkerigheid toe: inwoners worden geacht niet alleen economisch (werk), maar ook 
maatschappelijk verantwoordelijkheid te nemen. 
 
Het programma omvat de producten: 

 Inkomen (401) 

 Re-integratie (405) 
 

 

Wat is onze ambitie en wat zijn de gewenste effecten? 

 
 

 Ambitie 
7.1 In  Deventer telt iedereen mee en doet iedereen mee. 

 

 Gewenste effecten 
7.1.1 Alle inwoners van Deventer participeren naar vermogen in de Deventer samenleving. 

 

Wat willen wij bereiken? 

 
 

 Kwalitatieve doelstellingen 
  

7.1.1.1 De gemeente faciliteert inwoners in het bereiken van economische zelfredzaamheid 

7.1.1.2 Zolang economische zelfredzaamheid niet aan de orde is, is elke inwoner maatschappelijk nuttig actief 

7.1.1.3 Alleen diegene die recht heeft op een uitkering vanuit de Wet werk en bijstand, krijgt deze 

 

 Meetbare doelstellingen Meetinstrument 
   

7.1.1.1 In 2013 worden door een goede werkgeversdienstverlening 
450 inwoners vanuit de WWB-uitkering bemiddeld naar werk. 
 
Na realisatie van de Social return on investment-doelstelling 
van plaatsing van 76 WWB-uitkeringgerechtigden, ontvangen 
gemiddeld 2150 inwoners een WWB-uitkering 

Gegevens Deventer 
WerkTalent/gemeente 

7.1.1.1 In 2013 hebben 275 inwoners met een Wsw-indicatie door 
middel van Begeleid Werken een dienstverband bij een 
reguliere werkgever 
 

Gegevens Deventer 
WerkTalent/gemeente 

7.1.1.1 In 2013 realiseren we met de partners van RPA 
Stedendriehoek een samenwerkingsconvenant voor 
bovenlokale werkgeversdienstverlening 

Samenwerkingsconvenant 
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 Meetbare doelstellingen Meetinstrument 
7.1.1.2 In 2013 zijn alle WWB-uitkeringgerechtigden tot 35 jaar, 

zolang zij niet aan het werk zijn, maatschappelijk nuttig actief 
gedurende minimaal 20 uur per week. 
 
(gemiddeld heeft 15% van de WWB-uitkeringgerechtigden 
een ontheffing van de arbeidsverplichting) 

Gegevens gemeente 

7.1.1.3 In 2013 realiseren we een preventiequote van 30% waardoor 
1.000 nieuwe WWB-uitkeringen worden toegekend 
 
(de preventiequote is het verschil tussen de meldingen voor een WWB-
uitkering en de daadwerkelijk toegekende WWB-uitkeringen) 

Gegevens Deventer 
WerkTalent/gemeente 

7.1.1.3 De foutmarge bij de uitvoering van de WWB bedraagt in 2013 
maximaal 1% 

Gegevens gemeente 

7.1.1.3 Een aanvraag om WWB-uitkering wordt binnen 4 weken 
afgehandeld 

Gegevens gemeente 

7.1.1.3 De dienstverlening van de gemeente wordt gewaardeerd met een 
7,0 

Klanttevredenheidsonderzoek 

7.1.1.4 In 2013 worden alle WWB-uitkeringgerechtigden door Deventer 
WerkTalent bemiddeld naar werk en, zolang dat niet het geval is, 
begeleid naar maatschappelijk nuttig werk 

Dienstverleningsovereenkomst 

 
 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 

 Beleidsvisie Iedereen Actief 2013 
 
Actuele beleidscontext 
 
In de beleidsvisie Iedereen Actief! 2013  hebben we de ambitie geformuleerd dat iedereen een 
bijdrage levert aan de maatschappij, hetzij betaald hetzij vrijwillig en dan bij voorkeur in een traject 
richting werk. Tegelijkertijd heeft het kabinet Rutte aanzienlijk gekort op de beschikbare re-
integratiemiddelen. De gemeenteraad heeft nadrukkelijk aangegeven dat meer ingezet moet worden 
op mensen met een grote afstand tot de samenleving dan wel de arbeidsmarkt. 
 
De Tweede Kamer heeft na de val van het kabinet Rutte de Wet werken naar vermogen controversieel 
verklaard. Er bestaat echter een brede politiek-bestuurlijke consensus over de doelstellingen van deze 
wet. Daarom zetten we in 2013 een aantal in gang gezette ontwikkelingen door, voor zover en zo lang 
dit past binnen wettelijke kaders: 

 Vanaf 1 januari 2013 wordt het nieuwe Deventer re-integratiebedrijf Deventer WerkTalent 
(Deventer WerkTalent) operationeel. Hierin zijn de re-integratieactiviteiten van gemeente, Sallcon 
Werktalent en Cambio samengebracht. Deventer WerkTalent kan werkgevers beter van dienst te 
zijn bij de invulling van hun personeelsbehoefte en uitkeringsgerechtigden en Wsw-geïndiceerden 
zo effectief en efficiënt mogelijk begeleiden naar de arbeidsmarkt. Vanaf 1 januari 2014 is 
Deventer WerkTalent een zelfstandige, los van de gemeente staande, juridische entiteit.  

 In het Beleidskader Iedereen Actief! 2013 zet de gemeente de werkgever “op kop”.  Hiermee 
onderkent de gemeente de belangrijke rol van werkgevers bij het realiseren van de gemeentelijke 
doelstelling om mensen die op dit moment economisch niet-zelfredzaam  zijn, en een uitkering 
ontvangen, zoveel als mogelijk weer (naar vermogen) aan het werk te krijgen. De gemeente 
faciliteert inwoners in het bereiken van dit doel en faciliteert en ontzorgt werkgevers hierin. We 
sluiten hiertoe in 2013 een Sociaal Pact met werkgevers en instellingen en gaan de Social 
Community verder uitgebouwen en versterken. Ten slotte  makwen we in 2013 verbinding met 
het programma 10 (Cultuur en Economie), omdat ook in dit programma, vanuit economie, een 
belangrijke verbinding ligt naar werkgevers. 

 Door de regionalisering van het UWV verandert de samenwerking tussen gemeente en UWV op 
het Werkplein in Deventer. Doordat het UWV zijn werkgeversdienstverlening regionaliseert, moet 
in 2013 een nieuw samenwerkingsmodel ontstaan tussen gemeente en UWV in de 
werkgeversbenadering. Dit model wordt binnen RPA Stedendriehoek ontwikkeld. 

 Sinds 2011 neemt de gemeente Deventer deel aan de pilot Loondispensatie. Door het 
controversieel verklaren van de Wet Werken naar Vermogen is het onzeker of dit instrument een 
wettelijke basis krijgt. De pilot duurt tot eind 2013, tenzij eerder duidelijk wordt dat dit instrument 
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geen wettelijke basis krijgt. Om die reden doen we geen zullen webeleidsuitspraak over 
voortzetting van dit instrument of, in plaats daarvan, invoering van een nieuwe vorm van 
loonkostensubsidie waarin gebruikt gemaakt wordt van het loonwaarde-instrument. 

 In het Beleidskader Iedereen Actief! 2013 is vastgelegd dat iedere inwoner die een uitkering 
vanuit de Wet werk en bijstand ontvangt, en nog niet weer aan het werk is, in die periode 
maatschappelijk nuttig actief dient te zijn. Zo ontwikkelt iemand zijn/haar competenties en doet 
arbeidsritme op.  We ontwikkelen het maatschappelijk nuttig actief zijn met onze 
maatschappelijke partners, Raster, Cambio, de  vrijwilligerscentrale en Rechtop!. In 2013 zijn alle 
WWB-uitkeringgerechtigden tot 35 jaar naar vermogen actief. 
Hierin sluiten we vanwege de verdere concretisering en uitwerking van de visie Meedoen aan bij 
programma 8 (Meedoen). 

 
 

Wat gaan we doen om dat te bereiken? 

 
 Onderwerpen 

(Productnummer) 
Prestaties in 2013 Financiële consequenties 

 
 Ontwikkeling 

cliëntenaantal 
(inkomen 401) 

In 2013 stabiliseert het aantal cliënten met 
een WWB-uitkering op gemiddeld 2.150. 

 

 Nieuwe aanvragen 
(inkomen 401) 

In 2013 worden 1400 aanvragen voor een 
WWB-uitkering in behandeling genomen. 
 
(Niet alle aanvragen leiden tot een 
uitkering.) 

 

 Inrichten en in stand 
houden van een 
jongerenloket op Het 
Werkplein 
(inkomen 401) 

 In samenwerking met ROC wordt door 
W&I/RMC/BAD het jongerenloket 
doorontwikkeld, vanwege het 
terugtrekken van het UWV van het 
Werkplein in Deventer, en in stand 
gehouden. 

 Jongeren tot 27 jaar die zich melden 
bij het jongerenloket worden 
gediagnosticeerd, worden bemiddeld 
naar werk, school of zorg en krijgen, 
indien noodzakelijk, een uitkering. 

 Doel is 275 jongeren te laten 
uitstromen naar school of werk. 

 

 Uitvoeren van een 
integraal Intakeproces 
(inkomen 401) 

In 2013 leidt 30% van de aanvragen niet 
tot een toekenning door preventie en 
directe bemiddeling naar werk. 

 

 Loondispensatie of 
loonkostensubsidie 
(Re-integratie 405) 

In 2013 worden 100 cliënten met een 
arbeidsbeperking, waardoor niet 
zelfstandig het minimumloon kan worden 
verdiend, naar arbeid bemiddeld onder 
toepassing van loondispensatie of door 
toepassing van loonkostensubsidie. 

 

 Basis- en 
arbeidsactivering 
(Re-integratie 405) 

In 2013 worden 200 cliënten door middel 
van de Cambio-methode geactiveerd. 

 

 Maatschappelijk nuttig 
werk 
(Re-integratie 405) 

In 2013 verrichten, in samenwerking met 
de maatschappelijke partners, alle cliënten 
tot 35 jaar maatschappelijk nuttig werk 
gedurende minimaal 20 uur per week. 

 

 GROS 
(Re-integratie 405) 

In 2013 worden aanvragen van 35 
startende ondernemers en 60 gevestigde 
ondernemers in behandeling genomen en 
verwerkt 

 

 

Exploitatie 
 

(bedragen x € 1.000) 
 

Rekening 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lasten 70.067 68.998 66.407 64.245 63.972 63.691 
Baten 60.084 59.640 59.531 57.856 58.011 57.730 

Saldo -9.983 -9.358 -6.876 -6.389 -5.961 -5.961 
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Toelichting 
 
Lasten 
Verschil 2012 - 2013 

 In 2013 zijn de uitvoeringskosten fraudebestrijding € 13.000  lager in verband met te 
realiseren taakstelling externe adviezen. 

 In 2012 is er € 227.800 budget beschikbaar voor uitvoering samenvoeging Wwb/Wij. 

 In 2013 wordt uitgegaan van een stijging verstrekte uitkeringen ad € 259.092. Dit betreft een 
stijging van 15 clienten, zijnde € 207.000 en € 52.092 ontwikkeling op basis van gegevens rijk. 

 In 2012 is bijdrage aan Sallcon voor uitvoering WSW € 4.000 hoger(bedragen in volgende 
jaren 2014 ten opzicht van 2013 € 2.100.000 lager, in 2015 ten opzichte van 2014 € 944.000 
lager , in 2016 ten opzichte van 2015 € 281.000 lager) 

 In 2013 zijn de apparaatlasten € 271.800 lager,dit wordt verklaard door diverse taakstellingen 
en eenmalig  in 2012 uitbreiding van de formatie inkomensconsulenten en 
uitkeringsadministratie. 

 Eenmalige projecten 2012 € 662.000 

 In 2013 is het budget Wwb werkdeel verlaagd met € 1.706.000. 

 In 2012 is de uitvoer re-integratie voor de gemeente Olst Wijhe € 65.000 hoger (zie baten) 

 Ingaande 2013 is er extra budget voor Cambio voor de inzet van cleanteams € 100.000 
 
 
Baten 
Verschil 2012 – 2013  

 In 2013 is de rijksbijdrage Wwb i.deel, inclusief de geschatte verwachte rijksbijdrage in 
verband met landelijk stijging aantallen € 1.187.00 hoger (zie bijlage overzicht Wwb  i-deel) 

 In 2013 is de bijdrage terugvordering en verhaal  €  7.500 hoger 

 Taakstelling Social Return (SR) € 448.600. In 2012  zijn er 38 cliënten  SR begroot, in 2013 en 
verder is uitgegaan van 76 cliënten. 

 In 2012 is de rijksbijdrage voor uitvoering WSW € 4.000 hoger(bedragen in volgende jaren 
2014 €ten opzicht van 2013 € 2.100.000 lager, in 2015 ten opzichte van 2014 € 944.000 lager, 
in 2016 ten opzichte van 2015 € 281.000 lager) 

 In 2012 is de bijdrage voor uitvoering re-integratie voor de gemeente Olst Wiijhe € 65.000 
hoger 

 In 2013 is de rijksbijdrage Wwb werkdeel € 224.400 hoger. 

 Eenmalige projecten 2012 € 1.011.000 
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Overzicht meerjarenontwikkeling Wwb w-deel 
 
Begroting Wwb werkdeel 2013 (in €)     

Inkomsten 2013 2014  2015  2016  

Werkdeel 4.485.470 4.484.584 4.679.257 4.679.257 

Wajong - - - - 

Subtotaal 4.485.470 4.484.584 4.679.257 4.679.257 

Algemene middelen structureel KvK 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000 

Eenmalige toevoeging 800.000 400.000 - - 

Totaal inkomsten 6.315.470 5.914.584 5.709.257 5.709.257 

          

Uitgaven 
    

Fictieve loonwaarde en additionele 
bijdrage reiniging 

83.000 83.000 83.000 83.000 

Bijzondere zorgteam 200.000 200.000 200.000 200.000 

BBZ 150.000 150.000 150.000 150.000 

Kinderopvang 50.000 50.000 50.000 50.000 

PPS 340.000 340.000 340.000 340.000 

No riskpolis 300.000 300.000 300.000 300.000 

Deventer Werk talent 5.192.470 4.791.584 4.586.257 4.586.257 

Totaal uitgaven 6.315.470 5.914.584 5.709.257 5.709.257 

     
Totaal verschil - - - - 

 
Uitgangspunten/bron: 
Meerjarenraming rijksbegroting 2012 en svw gemeenteloket. 
Deventer Werk Talent (conform concept exploitatiemodel 0.13 d.d. 19 juni 2012). Zie raadsmededeling 
nummer 717532. 
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Overzicht meerjarenontwikkeling Wwb i-deel 
 
Toelichting 2012 2013 2014 2015 2016 
1) Cliënten begin jaar 2.120 2.226 2.304 2.304 2.304 
 Verwachte mutatie 5,0% 3,5% 0% 0% 0% 
2) Schatting eind jaar 2.226 2.304 2.304 2.304 2.304 

 Gemiddeld aantal cliënten (excl. 
SR) 

2.173 2.265 2.304 2.304 2.304 

3) Af: SR (totaal 76) 38 76 76 76 76 
4) Gemiddeld aantal cliënten 2.135 2.189 2.228 2.228 2.228 
       
 Aantal cliënten 2.135 2.189 2.228 2.228 2.228 
       
 Rijksbijdrage inkomensdeel Prognose 

2012 
Prognose 

2013 
Prognose 

2014 
Prognose 

2015 
Prognose 

2016 

       

5) Wwb 27.709.228 27.768.220 28.194.270 29.098.807 29.098.807 
6) Overige 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
7) BBZ oud 938.500 938.500 938.500 938.500 938.500 
 Subtotaal 29.647.728 29.706.720 30.132.770 31.037.307 31.037.307 
       
8) Schatting verwachte 

rijksbijdrage (i.v.m. landelijke 
stijging aantallen) 

1.127.600 2.773.723 3.291.245 3.291.245 3.291.245 

9) Totaal beschikbaarbudget 
voor uitkeringen 

30.775.328 32.480.443 33.424.015 34.328.552 34.328.552 

       
 Uitkeringen      
10) Ontwikkelingen o.b.v. gegevens 

rijk 
- 52.092 478.142 1.382.679 1.382.679 

11) Wwb 29.463.000 30.208.000 30.745.000 30.745.000 30.745.000 
12) Terugvordering en verhaal - 1.067.500 - 1.094.478 - 1.113.955 - 1.113.955 - 1.113.955 
13) Overige 1.782.000 1.782.000 1.782.000 1.782.000 1.782.000 

 Uitkeringen 30.177.500 30.947.615 31.891.187 32.795.724 32.795.724 
       

 Saldo uitkering 597.828 1.532.828 1.532.828 1.532.828 1.532.828 

       
14) Taakstelling SR  973.000 973.000 973.000 973.000 
       

15) Saldo  597.828 559.828 559.828 559.828 559.828 

 
Toelichting op aannames: 

1) Betreft het berekende aantal cliënten per 1/1 van het betreffende jaar 
2) Schatting van de toename/afname cliënten.  
3) Om een reële inschatting te maken van het uitkeringsbedrag wordt de SR taakstelling eraf gehaald 
4) Gemiddeld aantal cliënten die recht hebben op een uitkering 
5) Rijksbudget wwb/wij op basis van voorlopig budget 2012 en miljoenennota 2012. 
6) Voorlopig budget IOAZ/IAOW/BBZ op basis van voorlopig budget 2012 en miljoenennota 2012. 
7) Budget BBZ oud op basis van voorlopig budget 2012 en miljoenennota 2012. 
8) Verwachte stijging op basis van de stijging van de aantallen cliënten. Wanneer de clienten aantallen 

landelijk stijgen dan zal daar een compensatie tegenover staan. Er wordt van een volledige compensatie 
vanuit het rijk uitgegaan. Hierin zit wel een risico omdat het kabinet anders kan besluiten over deze 
stijging. 

9) Voorlopig budget inkomensdeel op basis van voorlopig budget 2012 en miljoenennota 2012. 
10) Ontwikkeling op basis van rijksbudget. In het rijksbudget zit een stijging die hier absoluut wordt 

weergegeven. 
11) Aantal uitkeringsgerechtigden  x € 13.800 (exclusief SR). 
12) Terugvordering en verhaal: aantal uitkeringsgerechtigde x € 500 
13) Overige uitkeringen (IOAZ,IOAW en BBZ) 

14) Taakstelling Social Return 
15) Saldo ter dekking lasten product 401 Inkomen  
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Programma  : 8 Meedoen 

 

Portefeuillehouder : M.J.G. de Jager - Stegeman, A.P. Heidema 
      
 

 

Korte omschrijving van het programma 

 
Deventer wil een gemeente zijn met een stevige sociale structuur, die het mogelijk maakt dat iedereen 
zo goed mogelijk aan de samenleving kan meedoen. Het beleidsplan Meedoen is gebaseerd op de 
gedachte dat mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben, voor zichzelf, voor hun omgeving en 
voor de samenleving. De uitgangspunten daarbij zijn: de eigen kracht en de ondersteuningsvraag van 
mensen staan centraal, preventie, wijk-, buurt- en kerngerichtheid en integraliteit. Deze 
uitgangspunten zijn vertaald in vier beleidsdoelen: 

1. Meedoen mogelijk maken: 
Actieve en gezonde maatschappelijke deelname c.q. participatie. 

2. Versterken van het zelforganiserend vermogen van (groepen) inwoners: 
Versterken van de sociale samenhang en beter samenspel tussen niet-professionals en 
professionals. 

3. Eigen kracht mogelijk maken: 
Vraaggestuurde inrichting van de dienstverlening gericht op meedoen. 

4. Niemand tussen wal en schip: 
Toegankelijke professionele ondersteuning voor kwetsbare burgers. 

 
Het programma omvat de producten: 

 Algemeen maatschappelijk werk (200) 

 Maatschappelijke opvang en verslavingszorg (201) 

 Volksgezondheid (202) 

 Wmo individuele verstrekkingen (203) 

 Wmo overig (204) 

 Inburgering en educatie (220) 

 Buurtwerk (221) 

 Wijkaanpak (222) 

 Ouderenbeleid (223) 

 Minderhedenbeleid (224) 

 Vrijwilliger- en mantelzorgbeleid (225) 

 Wet inburgering uitvoering (227) 

 Sportbeleid (240) 

 Armoedebeleid participatie (242) 

 Schuldhulpverlening (406) 
 

Wat is onze ambitie en wat zijn de gewenste effecten? 

 

 Ambitie 

1 In Deventer telt iedereen mee en doet iedereen mee 

 

 Gewenste effecten 

1.1 Iedereen wordt bij de samenleving betrokken en moet naar vermogen kunnen meedoen 

1.2 Deventer gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en mogelijkheden van 
de bewoners 
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Wat willen wij bereiken? 

 
 

 Kwalitatieve doelstellingen 

1.1.1 Alle inwoners worden bereikt en naar vermogen, gestimuleerd, verleid en uitgedaagd om te 
participeren 

1.2.1 Meer inwoners voelen zich medeverantwoordelijk en zetten zich actief in voor de 
leefbaarheid en de sociale samenhang in de leefomgeving, gestimuleerd door 
professionals, vrijwilligersorganisaties en verenigingen 

1.2.2 Meer inwoners zijn in staat om hun ondersteuning te organiseren. De omgeving en de 
dienstverlening sluiten hier op aan. 

1.2.3 Alle kwetsbare inwoners die niet zelf in staat zijn om hun ondersteuning te organiseren, 
worden ondersteund en gestimuleerd om hun zelfredzaamheid en hun deelname aan het 
maatschappelijk leven te vergroten 

 

 Meetbare doelstellingen Meetinstrument 

1.1.1.0 15% van de doelstellingen uit het meerjaren beleidsplan 
Meedoen wordt in 2013 gerealiseerd 

Meedoen monitor 

1.1.1.1 Het percentage Deventenaren dat voldoet aan de Nederlandse 
norm gezond bewegen stijgt van 56,2% naar 57% 

Meedoen monitor 

1.1.1.2 Het aantal (potentiële) minima is in Deventer stabiel gebleven 
opzichte van de Minimamonitor 2011 

Minima monitor 2013 
(resultaat begin 2014 
zichtbaar) 

1.1.1.3 Curatieve schuldhulpverlening (oplossen en beheersbaar 
maken van schulden): voor minimaal 75% van de huishoudens 
die een beroep doen op schuldhulpverlening wordt een 
structurele oplossing voor het verminderen van de schulden 
geboden of een situatie gecreëerd waarin de schulden 
beheersbaar zijn 

Gegevens Budget 
Adviesbureau Deventer 

1.1.1.4 Het percentage volwassen die te maken heeft met overgewicht 
(inclusief obesitas) in 2013 blijft stabiel op het percentage zoals 
gemeten in de gezondheidsmonitor volwassen 2012 

Meedoen monitor 

1.2.1.1 Het percentage inwoners dat zich actief inzet voor de buurt blijft 
stabiel op 26% 

Meedoen monitor 

1.2.1.2 Het percentage inwoners dat zich vrijwillig inzet stijgt van 40,6% 
tot 41% 

Meedoen monitor 

1.2.2.1 Het gebruik van individuele voorzieningen WMO neemt af met 
2,5% door sturing op eigen kracht en zelfredzaamheid 

Meedoen monitor 

1.2.3.1 In 2013 maken 1500 kwetsbare burgers met meervoudige 
problematiek gebruik van een traject. Ze ontvangen 
ondersteuning gericht op wonen, zorg, werk en inkomen 

Meedoen monitor 

1.2.3.2 In 2013 volgtt 80% van alle dak- en thuislozen uit de regio 
Midden-IJssel (waaronder zwerfjongeren) een traject dat gericht 
is op wonen, zorg, werk en inkomen 

Meedoen monitor 

 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 

 Beleidsplan Meedoen 

 Beleidsnotitie Taal en Meedoen 

 Visie decentralisatie AWBZ 

 Regionaal Kompas Midden-Ijssel 2009-2014 

 Verordening Wmo 

 Plan van aanpak kanteling Wmo 

 Plan van aanpak Bijzonder zorgteam 

 Uitvoeringsprogramma Armoedebeleid 
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Actuele beleidscontext 
 
2013 is het eerste jaar waarin we het integrale beleidsplan Meedoen uitvoeren. Met dit beleidsplan 
sturen we meer op hoofdlijnen. Meedoen aan de samenleving blijft voor de gemeente een belangrijk 
thema. Het beleidsplan bouwt voort op vorige beleidsnota’s en ervaringen en zet lijnen uit voor 
koersveranderingen, zoals de kanteling naar een wijk/buurt/kern gerichte, integrale en vraaggerichte 
werkwijze.  
 
Deze kanteling betreft zowel de werkwijze binnen als buiten de gemeente. Enkele voorbeelden zijn: 
de doorontwikkeling van het bijzondere zorgteam, de buurtcoach, de pilot schuldhulpverlening  in de 
wijk, de presentiewerker (bij Raster) en de pilots gebiedsgericht werken.  
 
We dagen alle maatschappelijke organisaties uit jaarlijks samen een uitvoeringsprogramma op te 
stellen. We hebben gekozen voor een 7-jarig beleidsplan. Concreet betekent dit dat we jaarlijks 
ongeveer 15% van de meerjarendoelstellingen realiseren. De rol van de gemeente richt zich op het 
formuleren van de doelen en kaders. De partners bepalen hoe ze de doelen bereiken. Dit vraagt om 
vertrouwen, loslaten en verbinden.  
Om te meten in hoeverre de gestelde doelstellingen gerealiseerd worden, verzamelen we gegevens 
via de meedoen monitor. Het is een meting op hoofdlijnen die zich beperkt tot de zaken waarop 
gestuurd kan worden.  
 
In 2013 wordt de inburgering niet langer vanuit de gemeente verzorgd. Alleen lopende trajecten 
worden afgerond. Tevens wordt in 2013 de verantwoordelijkheid en middelen voor educatie 
gehalveerd. De financiële consequenties zijn niet verwerkt in de primaire begroting 2013. 
We bekijken in 2013 hoe we ons vanuit het beleidsplan Meedoen gaan richten op de 
basisvaardigheden (met name Nederlandse taal en rekenen). 
 
De plannen om taken vanuit de Awbz naar de gemeente over te hevelen zijn in 2012 uitgesteld. In 
2013 zullen we op basis van de plannen van het nieuwe kabinet bekijken welke rol we als gemeente 
gaan vervullen. 
Als het nieuwe kabinet de voorgenomen transities rond AWBZ, Wet werken naar vermogen, 
Jeugdzorg en passend onderwijs overneemt, gebeurt dat zoveel mogelijk in samenhang. Het ligt 
hierbij voor de hand om de gekantelde werkwijze en de resultaten van de opgedane experimenten 
(o.a. buurtcoach, presentiewerker)  bij het uitvoeren van de veranderingen te betrekken. 
 

Wat gaan we doen om dat te bereiken? 

 
 Onderwerpen 

(Productnummer) 
Prestaties in 2013 Financiële consequenties 

 
1.1.2.1 Ondersteunende 

begeleiding  
Passende oplossing bieden voor 
personen die voorheen via de Awbz 
ondersteunende begeleiding ontvingen. 

 

1.1.2.2 Bijzondere zorgteam Het organiseren van een krachtige regie 
en samenwerking op personen met 
meervoudige problemen. Geen personen 
tussen wal en schip. Als onderdeel 
hiervan zoeken we met 180 
zorgwekkende zorgmijders contact om 
hen te motiveren zorg, hulp, begeleiding 
of behandeling te accepteren. 

 

 Uitstapprogramma 
Prostituees 

Met behulp van de voorliggende 
voorzieningen wordt ondersteuning 
geboden aan prostituees.  

 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 

Uitvoeringsprogramma 
Meedoen  2013 

Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma 
Meedoen 2013. 

 

2.1 
2.2 

Buurtwerkopbouwwerk Versterken van informele netwerken 
tussen bewoners en in buurten ten 
behoeve van zelfredzaamheid en gericht 
op zelforganiserend vermogen 

 

1.6 
1.7 
1.8 

 Woonservice zones 
 

Plan van aanpak veertien woonservice 
zones uitvoeren.   
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 Onderwerpen 
(Productnummer) 

Prestaties in 2013 Financiële consequenties 

2.1 
2.2 

Wijkprogramma’s 2011-
2013 

De resultaten uit de wijkprogramma’s 
2011 t/m 2013  zijn eind 2013 voor 95% 
bereikt (indicator is% van het budget). 

 

2.1 
2.2 

Pilots gebiedsgericht 
werken (GGW) 

De bijdrage van team wijkaanpak aan de  
pilots in Zandweerd-Noord, Colmschate-
Zuid en Rode Dorp is medio 2013 
afgerond. Het deelproject Zandweerd-
Noord is medio 2013 uitgevoerd door 
team wijkaanpak.  

 

2.1 
2.2 

Dorpsontwikkelings 
plannen 

De DOP’s voor voor Loo, Okkenbroek, 
Diepenveen, Schalkhaar, Lettele en 
Bathmen zijn eind 2013 gereed.  

 

 Inburgering 2013 is het laatste jaar waarin de 
inburgering nog wordt uitgevoerd. 175 
inburgeringsplichtigen volgen een traject 
tot een inburgeringsexamen.  

 

1.9.1 Minimabeleid Uitvoeren van de gemeentelijke 
minimaregelingen. 
- langdurigheidstoeslag (LDT): 1.000 

toegekende aanvragen 
- bijzondere bijstand: 1.500 toegekende 

aanvragen 
- duurzame gebruiksgoederen  (DZGG): 

220 toegekende aanvragen 
- Salland Optimaal: 1.500 

hoofdverzekerden 

 

1.9.1 Recht Op financiële 
regeling 
 

Uitvoeren Rechtop! Financiële Regeling 
(500 toegekende aanvragen van 
maximaal € 150,-)  

 

1.9.1 Recht Op beweging Uitvoeren van Recht Op beweging  

1.9.1 Stichting Leergeld Het subsidiëren van Stichting Leergeld 
(1.000 toegekende aanvragen van 
maximaal  
€ 200)  

 

1.9.2 Uitvoeren van curatieve 
schuldhulpverlening, 
waaronder minnelijke en 
wettelijke 
schuldregelingen, 
budgetbeheer en  
beschermingsbewind 

In het kader van de Deventer visie op 
schuldhulpverlening  (“Schulden lossen 
we samen op”): 
- het Budgetadviesbureau Deventer 

behandelt, binnen de nieuw 
vastgestelde financiële kaders, 
jaarlijks maximaal 700 aanvragen 
minnelijke schuldregeling 

- het bestand aan wettelijke 
schuldregelingen blijft stabiel op 150 

- het aantal huishoudens in 
budgetbeheer wordt gehandhaafd op 
700 door betere begeleiding en 
uitstroomtrajecten 

- Eind 2013 wordt voor tenminste 150 
huishoudens die langdurig financiële 
zorg nodig hebben  
beschermingsbewind uitgevoerd. 

 

1.9.2 Uitvoeren van preventieve 
schuldhulpverlening 
(voorkomen en vroegtijdig 
signaleren van 
schuldsituaties) 

- afsluiten van samenwerkings- 
overeenkomsten met tenminste drie 
netwerkpartners 

- opleiden en begeleiden van tenminste 
25 vrijwilligers 

- aanbieden van groepsgewijze 
budgettrainingen aan tenminste 100 
huishoudens 

- aanbieden van individuele 
budgetcoaching aan tenminste  100 
huishoudens 

 

 

Exploitatie 
 

(bedragen x € 1.000) 
 

Rekening 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lasten 47.881 49.599 46.790 45.822 45.124 44.600 
Baten 10.139 7.227 6.613 6.726 6.798 6.510 

Saldo -37.742 -42.372 -40.177 -39.096 -38.326 -38.090 
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Toelichting  
 
Lasten 
Verschil 2012 - 2013 

 KvK SAM 150 extra bezuiniging bedrijfsvoering maatschappelijk werk € 55.000 

 Structurele verlaging doeluitkering MO/VZ (grensstrookeffect AWBZ) € 190.000 

 Ontwikkeling regiekamer Deventer (eenmalig 2012) € 206.000 

 Nazorg ex-gedetineerden (eenmalig 2012) € 138.000 

 Overbrugging tijdelijke tekorten GGD (afname ten opzichte van 2012) € 150.000 

 Uitstapprogramma prostituees (eenmalig 2012) € 77.000 

 In 2012 inleenkosten voor herindicering cliënten in het kader van versobering 
huishoudelijke hulp € 100.000 

 Structurele toename uitgaven rolstoelen en scootmobielen - € 112.000 

 Indexatie uitgaven huishoudelijke verzorging (1 en 2) en persoonsgebonden budget - € 
93.000 

 Plan van aanpak decentralisatie AWBZ (eenmalig 2012) € 125.000 

 Taalcoaches (eenmalig 2012) € 50.000 

 Instapcursussen inburgering (eenmalig 2012) € 85.000 

 Verlagen budget lokale scholingsmiddelen voor het gedeeltelijk invullen van de taakstelling 
KvK (SAM 134.2) Niet langer putten uit I-deel (eenmalig 2012) - € 34.000 

 Vervallen kapitaallasten plantontwikkelingskosten centrumplan Bathmen € 51.000 

 KvK BES 39 extra bezuiniging buurtwerk Raster € 50.000 

 KvK BES 54 verlaging huisvestingskosten buurtwerk (ingaande 2013) € 25.000 

 KvK SAM 134.1 ID-banen en 134.2 Niet langer putten uit I-deel (totaalbedrag) € 35.000 

 Bijdrage Kultuurhus Diepenveen (eenmalig 2012) € 100.000 

 Vervallen doeluitkering Leefbaarheid/veiligheid bijdrage sociale projecten herstructurering 
€ 204.000 

 Project Alledaagse Kansen (PAK) eindigt in 2012 € 31.000 

 Restantbudgetten wijkaanpak overgeheveld van 2011 naar 2012 (totaalbedrag) € 605.000 

 KvK BES 48 verlaging budgetten buurtwerk (ingaande 2013) € 99.000 

 KvK BES 52 – in 2013 minder subsidie voor ouderenadvies en begeleiding 
(FOCUS,Raster) € 20.000 

 Vadercentrum (budgetoverheveling uit 2011) € 36.000 

 Inburgeringtrajecten afname externe trajectkosten € 122.000 

 National Actieplan Sport en Bewegen (NSAB) eindigt in 2012 € 101.000 

 Sportactiviteiten risicojongeren (eenmalig 2012) € 20.000 

 Afname rentelasten leningen sportbedrijf Deventer € 46.000 

 Sportbedrijf Deventer KvK BES 69 verhoogde financiële taakstelling € 60.000 en 
KvK SAM 129.1 verhoogde taakstelling bedrijfsvoering € 25.000. Totaal € 85.000 

 In 2012 is het Geluksbudget 2011 toegevoegd aan budget Recht!Op beweging € 35.000 

 Restantbudget voor opzetten digitaal systeem ten behoeve van cliënten BAD 
overgeheveld van 2011 naar 2012 € 80.000 

 Afname apparaatlasten voor uitvoering armoedebestrijding en schuldhulpverlening  
door diverse taakstellingen € 90.000 

 Diverse kleine verschillen € 27.000 
 
 Totaal € 2.809.000 

 
Baten 
Verschil 2012 – 2013  

 Vrijval uit restantmiddelen MO/VZ (eenmalig 2012) - € 174.000 

 Provinciale bijdrage ontwikkeling regiekamer Deventer (eenmalig 2012) - € 206.000 

 Rijksbijdrage frictiekosten territoriale congruentie (eenmalig 2012) - € 353.000 

 CVV vervoer batenstelpost als dekking voor stijging lasten € 297.000 

 Batenstelpost als dekking voor aangekondigde lastentoename € 220.000 

 Stijging eigen bijdrage HV1 en HV2 en PGB € 30.000 
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 Plan van aanpak decentralisatie AWBZ bijdrage van Raalte en Olst/Wijhe (eenmalig 2012) 
- € 55.000 

 Bijdrage Kultuurhus Diepenveen (eenmalig 2012) - € 100.000 

 Project Alledaagse Kansen (PAK) eindigt in 2012 - € 31.000 

 Inburgeringstrajecten afname rijksbijdrage - € 227.000 

 Toegevoegd in 2012 aan Recht!Op beweging het Geluksbudget  2011. - € 35.000 

 In 2013 zijn de inkomsten kredietverstrekking,schuldbemiddeling, beschermingsbewind en 
wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) hoger € 68.000 

 Sportactiviteiten risicojongeren afname provinciale bijdrage (eenmalig 2012) - € 20.000 

 Afname rente-opbrengsten leningen sportbedrijf Deventer - € 46.000 

 Diverse kleine verschillen € 17.000 
 

Totaal - € 615.000 
 
Voorzieningen 
 

(bedragen x € 1.000) 
 

Uitgaven t.l.v. voorzieningen 2013 2014 2015 2016 

Meedoen 0 105 250 2 

Totaal 0 105 250 2 
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Overzicht meerjarenontwikkeling Wmo 
 
 
Soort Wmo 
uitgaven 

Lasten / 
baten  

Budget inzet 2012 2013 2014 2015 2016 

Uitvoerings-
programma Wmo 

Lasten Uitvoeringsprogramma 1.119 1.119 1.119 1.119 1.119 

  Speeltuinen 24 24 24 24 24 
  Subsidieregelingen 509 509 509 509 509 
  Diensten met 

psychologische 
grondslag 

102 102 102 102 102 

  Aanvulling uitgaven 
AWBZ 
pakketmaatregelen 

152 152 152 152 152 

 Totaal 
lasten 

 1.906 1.906 1.906 1.906 1.906 

        
Totaal uitvoeringsprogramma Wmo 1.906 1.906 1.906 1.906 1.906 

        
Wmo individuele verstrekkingen      
 Baten CVV - 115 - 116 - 116 - 116 - 116 
  Eigen bijdragen - 1.735 - 1.765 - 1.795 - 1.825 - 1.825 
  Individuele 

verstrekkingen 
- 33 - 33 - 33 - 33 - 33 

  Diverse stelposten (1) 271 - 170 - 871 - 1.082 - 1.082 
  Reserve overlopende 

uitgaven 
- 10     

  Reserve Wmo algemeen - 160     
  Reserve eenmalige 

problematiek 
- 280   - 521  

  Budgetontwikkeling      
 Totaal 

baten 
 - 2.062 - 2.083 - 2.815 - 3.577 - 3.056 

        
 Lasten Apparaatlasten 2.029 1.929 1.917 1.912 1.912 
  Automatisering Wmo 26 26 26 26 26 
  CVV 1.320 1.327 1.327 1.327 1.327 
  HV1 3.891 3.872 3.987 4.106 4.106 
  HV2 2.370 2.448 2.515 2.585 2.585 
  Indicaties 160 161 161 161 161 
  Individuele 

verstrekkingen 
2.653 2.752 2.843 2.945 2.453 

  PGB 2.222 2.255 2.278 2.301 2.301 
  Uitvoeringskosten 180 181 181 181 181 
  Overige lasten 13 13 13 13 13 
        
 Totaal 

lasten 
 14.863 14.964 15.249 15.556 15.064 

        
Totaal Wmo ind. verstrekkingen 12.801 12.880 12.434 11.979 12.008 

      

Saldo Wmo 14.706 14.785 14.339 13.884 13.913 

      
Nog te verwerken mutaties  Mutaties junicirculaire 2012 - 138 - 166 - 166 - 166 - 166 
  Correctie prijs- en 

looncompensatie 2013 
 -87 - 87 - 87 - 87 

  afrondingsverschillen 2 2 2 1 - 3 
      

Totaal Wmo periode 2013 - 2016 14.570 14.534 14.088 13.632 13.657 
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Beschikbaar budget en mutaties 2012 2013 2014 2015 2016 

Oorspronkelijk beschikbaar budget  14.390 14.610 14.837 15.069 15.307 
Taakstelling VJN 2011 (Kwestie van Kiezen) - 300 - 800 - 1.290 - 1.290 - 1.290 
Diverse circulaires - 31 - 31 - 31 - 31 - 31 
Junicirculaire  436 436 436 436 436 
Geraamde indexering vanaf 2012 - 215 - 215 - 215 - 215 - 215 
Junicirculaire  - 122 - 122 - 122 - 122 - 122 
Septembercirculaire 2011 - 265 - 265 - 265 - 265 - 265 
Verwachte budgetontwikkeling HV (vooraankondiging 
circulaire) 

 - 220 - 447 - 674 - 912 

Junicirculaire 2012 - 138 - 166 - 166 - 166 - 166 
      

Totaal beschikbaar budget 13.755 13.227 12.737 12.742 12.742 

      

Toegestaan nadeel ten laste van algemene middelen 815 1.307 1.351 890 915 

      
(1) Toelichting diverse stelposten      
Taakstelling kanteling (Kwestie van kiezen) (a) 41 156 - 322 - 310 - 310 
Budgetontwikkeling HV1 en 2 (b) 0 - 220 - 447 - 674 - 674 
Stelpost ontwikkeling HV1 en HV2 9 - 30 - 26 - 22 - 22 
Knelpunt stijging CVV vervoer (c) 0 - 297 - 297 - 297 - 297 
Stelpost HV apparaatlasten 11 11 11 11 11 
Stelpost voordeel circulaire 210 210 210 210 210 

 271 - 170 - 871 - 1.082 - 1.082 

 
Ad (a) toelichting taakstelling kanteling (KvK) 
De verwachting is dat met de volgende beheersmaatregelen de taakstelling wordt gerealiseerd: nieuwe werkmethode “de 
kanteling”, scherpere indicatiestelling en toename van goedkope huishoudelijk hulp (pgb’s = pgb service). 
 
Ad (b) toelichting budgetontwikkeling HV1 en 2 
Met de batenstelpost wordt zichtbaar gemaakt dat tegenover de begrote lastentoename een compensatie vanuit het rijk wordt 
verwacht, die nog niet "hard" als bate is ingeboekt. 
 
Ad (c) knelpunt CVV vervoer 
In 2013 verwachten we een lichte daling van de  kostenstijging  t.o.v.  van de voorgaande jaren doordat  daar waar mogelijk 
volumebepalende  maatregelen  zijn ingezet.   
Het college heeft begin juli 2012 ingestemd met een verlenging van het contract voor 7 maanden  tot 2014. De verlenging van 
het contract is  noodzakelijk om  in 2012 een onderzoek op te starten naar: 
1)     volumebepalende beleidsregels 
2)    de mogelijkheden van  regionale samenwerking  met de buurgemeenten Olst/Wijhe en Raalte gericht op een gezamenlijk 
vervoersysteem in  de regio 
3)     bundeling  doelgroepvervoer 
 
Genoemde maatregelen hebben het  doel efficiënter en effectiever te werken  waardoor  de structurele  kosten  CVV  worden 
gereduceerd. In het najaar 2012/1e kwartaal 2013 zal aan het college en de raad een voorstel worden gedaan hoe de CVV 
kosten concreet  kunnen worden  verlaagd c.q. beheerst kunnen gaan worden voor  de komende jaren. In  2013 zullen  de 
kosten CVV (nog) stijgen t.o.v. begroting. 
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Programma  : 9 Jeugd en onderwijs 

 

Portefeuillehouder : M.P. Swart 
      
 

 

Korte omschrijving van het programma 

 
De lijn van opgroeien in Deventer is die van Wieg naar Werk. Jongeren in Deventer kunnen van hun  
jeugd genieten. Daarnaast helpen we ze op weg naar economische en sociale zelfstandigheid. Om dit 
te realiseren onderscheiden we drie soorten voorzieningen: 
 
Fundamentele voorzieningen richten zich op het bereiken van alle jongeren (onderwijs, 
consultatiebureaus). Ze bieden voor- en vroegschoolse educatie aan jongeren met een 
taalachterstand.  
 
Aanvullende voorzieningen (onder andere kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, 
gastouderopvang, schakelklassen, bredescholen en combinatiefuncties, jeugd en jongerenwerk, jeugd 
en jongeren activiteiten, centra voor jeugd en gezin) die voor alle jongeren toegankelijk zijn. Deze 
voorzieningen bevinden zich zo dicht mogelijk in de directe omgeving van de jongeren. Ze zijn voor 
vrijetijdsbesteding en daarnaast gebruiken we ze om contact te leggen met jongeren en ze vervolgens 
indien nodig door te geleiden naar passende (zorg/welzijns)voorzieningen. De aanvullende 
voorzieningen zijn aanvullend op het informele netwerk van de jongere. 
 
Voorzieningen waarin aanvullende aandacht, hulp en zorg wordt geboden (op tijd en op maat) zodat 
jongeren niet buiten de boot vallen en zich zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien in de samenleving. 
Hier vallen onder: (speciaal)onderwijs, individuele trajectbegeleiding, jeugdzorg, verslavingszorg, 
coach-aanpak en hulp voor jonge moeders. 
 
Het programma omvat de producten: 

 Openbaar primair onderwijs (210) 

 Huisvesting onderwijs (211) 

 Lokaal onderwijsbeleid (212) 

 Leerlingenzaken (213) 

 Kind- en jeugdbeleid (216). 
 
 

Wat is onze ambitie en wat zijn de gewenste effecten? 

 
 

 Ambitie 

9.1 In Deventer telt iedereen mee en doet iedereen mee 

 
 

 Gewenste effecten 

9.1.1 In Deventer zijn fundamentele voorzieningen die zich richten op het bereiken van alle 
jongeren zodat jongeren kunnen genieten van hun jeugd en vanaf hun 18

e
 jaar op weg 

worden geholpen naar economische en sociale zelfredzaamheid: als ze (uiterlijk) 27 jaar zijn 
hebben ze hun plek in de samenleving gevonden.  

9.1.2 In Deventer zijn er aanvullende voorzieningen die voor alle jongeren toegankelijk zijn zodat 
jongeren kunnen genieten van hun jeugd maar ook (als aanvulling op het informele circuit) 
jongeren vanaf hun 18

e
 jaar op weg helpt naar economische en sociale zelfredzaamheid: 

zodat ze als ze (uiterlijk) 27 jaar zijn, ze hun plek in de samenleving gevonden hebben.  

9.1.3 In Deventer zijn er voorzieningen waarin aanvullende aandacht, hulp en zorg wordt 
geboden zodat jongeren kunnen genieten van hun jeugd maar ook vanaf hun 18

e
 jaar op weg 

worden geholpen naar economische en sociale zelfredzaamheid: als ze (uiterlijk) 27 jaar zijn 
hebben ze hun plek in de samenleving gevonden. 
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Wat willen wij bereiken? 

 

 Kwalitatieve doelstellingen 

9.1.1.1 Er is een instrument en werkwijze om samen met de ketenpartners de effecten van beleid 
steeds beter in beeld te brengen 

9.1.1.2 Meer peuters beginnen zonder taalachterstand aan het basisonderwijs 

9.1.1.3 Een goed diploma voor elk kind 

  

9.1.2.1 Er is meer samenhang in het aanbod van activiteiten door Brede Scholen en 
combinatiefuncties 

9.1.2.2 Meer inlooppunten voor ouders bij het Centrum  voor Jeugd en Gezin, die laagdrempelig 
opvoedondersteuning aanbieden 

9.1.2.3 Wanneer jongeren niet worden bereikt via het informele circuit  zijn er voorzieningen voor 
aanvullende aandacht, hulp en zorg zoals het kinder- en jongerenwerk om met deze groep 
contact te leggen 

  

9.1.3.1 Alle kinderen in het ZMLK onderwijs krijgen zwemles aangeboden 

9.1.3.2 Er is een samenhangende voorzieningen structuur tussen de organisaties op het terrein van 
onderwijs, jeugdzorg en jeugdbeleid om voorbereid te zijn op de transitie jeugdzorg per 1-1-
2015 

9.1.3.3 Er is een sluitende en integrale aanpak voor probleemjongeren 

 

 Meetbare doelstellingen Meetinstrument 

9.1.1.1 Er is in de jeugdketen een monitor om twee keer per jaar de 
effecten van beleid te meten 

GGD/gemeente 

9.1.1.2 Het bereik van VVE peuters (totaal 435) in voorschoolse 
voorzieningen met VVE-trajecten stijgt van 70% in 2012 naar 
85% in 2013 en 100% in 2015 

Raster 

9.1.1.3 Aantal Voortijdige schoolverlaters  schooljaar 2012/2013 = 580 
Aantal  trajecten richting startkwalificatie = 300 

Regionaal meld- en 
coördinatiepunt 

   

9.1.2.1 In 2013 zijn er 16 brede scholen: 11 binnen het primair 
onderwijs, 5 binnen het voortgezet onderwijs. Iedere brede 
school heeft een integrale en multidisciplinaire visie en plan van 
aanpak 

Gemeente 

9.1.2.2 In 2013 wordt op alle scholen, kindcentra, consultatiebureaus 
opvoedondersteuning aangeboden 

Gemeente 

9.1.2.3 In 2013 wordt voor alle jongeren ambulant en locatiegebonden 
jongerenwerk aangeboden 

Raster/Gemeente/ 
Overige jongeren-
organisaties 

   

9.1.3.1 Alle kinderen  in het ZMLK onderwijs krijgen zwemles 
aangeboden 

pm 

9.1.3.2 Er is een gedragen plan van aanpak overgang jeugdzorg Gemeente 

9.1.3.3 Er is een plan van aanpak met daarin een sluitende en integrale 
aanpak voor probleemjongeren (samenwerking tussen 
onderwijs, veiligheid, arbeidsmarktbeleid, wijkaanpak) 

Gemeente 

 
 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 

 Statuten van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs 

 Masterplan Integraal Huisvestingsplan 2012–2017 

 Visie hoger onderwijs 

 Nota zwerfjongeren 

 Ambtsinstructie leerplicht/Regionaal meld- en coordiniatiepunt 

 Visiedocument Jongerenwijzer 

 Visie van wieg naar werk 2.0 
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 Nota Voor- en vroegschoolse educatie en Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en 
Educatie 

 Verordening kindcentra 

 Jeugd in Beeld 

 Inrichtingsplan Centrum voor jeugd en gezin 

 Visie Brede school nieuwe stijl 

 Lokaal educatieve agenda 2011-2015. 
 
Actuele beleidscontext 
 
In 2013 werken we aan de komende transitie jeugdzorg waarbij gemeenten een verantwoordelijkheid 
krijgen in de jeugdzorg. Met partners in de Centra voor jeugd en gezin bekijken we hoe we deze 
opgave in Deventer kunnen realiseren. 
 
Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie. In 2013 wordt de nieuwe Wet 
Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie ingevoerd. Doelen zijn onder andere het vergroten 
van de deelname aan voor- en vroegschoolse educatie , het volgen van ontwikkelingen in kindcentra 
en de daarbij behorende wederkerigheid. De ontwikkeling van kindercentra krijgt in 2013 verder vorm. 
Kindercentra bieden peuterspeelzaalwerk, Voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang aan. In 
2013 zal een evaluatie plaatsvinden. Samenwerking met (brede)scholen, combinatiefuncties en de 
buitenschoolse opvang zijn hier een onderdeel van. 

In 2013 vullen we de bestuursafspraken in die voor de periode 2012-2015 zijn gemaakt. De afspraken 

gaan over de investeringen die het Rijk heeft gedaan om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk 

kinderen met een taalachterstand gebruik kunnen maken van hoogwaardige onderwijsvoorzieningen. 

De bestuursafspraken bevatten o.a. kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen voor de voor- en 

vroegschoolse educatie  en voor schakelklassen en zomerscholen.  
 
 

Wat gaan we doen om dat te bereiken? 

 
 
 Onderwerpen 

(Productnummer) 
Prestaties in 2013 Financiële consequenties 

 
9.1.1.1.1 Jeugdmonitor (216) Uitvoeren “Deventer Jeugd in Beeld” (2 * per jaar). 

Onderdeel is het continu verbeteren van de registratie. 
 

9.1.1.2.1 Voor- en vroegschoolse 
educatie (216) 

Implementatie van de vastgestelde beleidsnota  Voor- en 
vroegschoolse educatie -Wet Ontwikkelingskansen door 
Kwaliteit en Educatie   (inclusief handhaving en toezicht 
kwaliteit kinderopvang, gastouderbureau’s, 
peuterspeelzalen). 
Implementatie van de bestuursafspraken met het Rijk over 
extra middelen Voor- en vroegschoolse educatie . 

 

9.1.1.2.2 Kindcentra (216) Uitvoering inkoop kindplekken volgens nieuwe verordening 
inkoop kindplekken 

 

9.1.1.3.1 Meldingen Voortijdige 
schoolverlaters (213) 

Uitvoering van 580 meldingen voortijdige schoolverlaters 
in het schooljaar 2012/2013, waarvan 30 jongeren een 
traject krijgen aangeboden 

 

9.1.1.3.2 Meldingen verzuim leerplicht 
(213) 

Handhaving leerplicht , beslissen op 640 meldingen 
scholen 

 

9.1.2.1.1 Brede scholen / 
combinatiefuncties (216) 

In het schooljaar 2012/2013 start de implementatie van de 
nieuwe regeling Brede school / combinatiefuncties 

 

9.1.2.2.1 Centrum voor jeugd en 
gezin (216) 

Uitvoeren inrichtingsplan Centrum voor jeugd en gezin, 
waaronder: 
Organiseren netwerkbijeenkomst professionals, twee keer 
per jaar 
Uitvoering van de “Verwijsindex” 
Het aantal inlooppunten vergroten  naar minimaal dertig 
Lanceren van een  website voor jongeren 

 

9.1.2.3.1 Locatiegebonden 
jongerenwerk (216) 

Verstrekken van subsidies aan jongereninstellingen die 
locatiegebonden jongerenwerk aanbieden 
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 Onderwerpen 
(Productnummer) 

Prestaties in 2013 Financiële 
consequenties 

9.1.2.3.2 Ambulant jongerenwerk 
(216) 

In elke wijk wordt ambulant jongerenwerk ingezet. 
Jongerenwerkers leggen contact met de 
jeugdgroepen op straat. Deze worden zoveel 
mogelijk doorgeleid naar accommodatiegebonden 
jeugdwerk 

 

9.1.3.1.1 Schoolzwemmen (212) Aanbieden van zwemles aan het ZMLK onderwijs  

9.1.3.2.1 Jeugdzorg (216) Opstellen van een plan van aanpak transitie jeugdzorg   

9.1.3.3.1 Jeugdnetwerken (216) Er zijn zes goed functionerende jeugdnetwerken in de zes 
wijken. Hieraan nemen jongerenwerk, opbouwwerk, 
toezicht en politie deel 

 

9.1.3.3.2 Zwerfjongeren (216) Opvang en ambulante begeleiding bieden aan 
zwerfjongeren met als doel dat ze een startkwalificatie 
behalen 

 

 
Exploitatie 

(bedragen x € 1.000) 
 

Rekening 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lasten 23.419 23.855 21.383 21.009 20.832 17.702 
Baten 7.188 5.421 3.684 3.698 3.698 872 

Saldo -16.231 -18.434 -17.699 -17.311 -17.134 -16.830 
 
Toelichting  
 
Lasten 
Verschil 2012 - 2013 

 Vrijval kapitaallasten huisvesting onderwijs € 537.000 

 Aanvullend budget verhuizing Montessorischool naar Kei 13 € 90.000 
 Extra budget voor transitiekosten jeugdzorg (eenmalig 2012) € 51.000 

 Verplaatsing van een jongeren ontmoetingsplek (JOP) (eenmalig 2012) € 20.000  

 Kleiner budget zelfstandige jongerenorganisaties in verband met bezuiniging ID-banen 
Don Bosco (SAM 134.1) € 18.000 

 Implementatie opvoedingsondersteuning Triple P voor Centrum voor jeugd en gezin 
(eenmalig 2012) € 160.000 

 KvK BES 89 beperken gemeentelijke bijdrage peuterspeelzaalwerk eenmalig hersteld € 
180.000 

 Extra middelen Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie/Voor- en 
vroegschoolse educatie € 365.000 

 Restantbudget VVS 2011 overgeheveld naar 2012 € 741.000 

 Budget Voor- en vroegschoolse educatie is toegenomen (eenmalig 2013) - € 246.000 

 Transitiekosten peuterspeelzalen naar kindcentra (eenmalig 2012) € 263.000 

 Vervallen doeluitkeringLeefbaarheid/veiligheid brede school € 46.000 

 Vervallen doeluitkeringLeefbaarheid/veiligheid jeugdnetwerken € 71.000 

 Doorontwikkeling van ZAT naar BEA  € 150.000 

 Diverse kleine verschillen € 26.000 
 

Totaal € 2.472.000 

Baten 
Verschil 2012 - 2013 

 Vrijval uit restantmiddelen brede doeluitkering-SIV en Voor- en vroegschoolse educatie 
/VVS (eenmalig 2012) - € 1.013.000 

 Vrijval eigen middelen voor dekking intergraal huisvestingsplan onderwijs - € 792.000 

 In 2013 is de rijksbijdrage voor Voor- en vroegschoolse educatie toegenomen € 246.000 

 Provinciale bijdrage in 2012 voor doorontwikkeling van ZAT naar BEA – € 150.000 

 In 2012 eenmalige bijdrage PG6 in verband met overdracht gymzaal Kon.Julianastraat - € 
74.000 

 Diverse kleine verschillen € 46.000 
 

Totaal - € 1.737.000 
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(bedragen x € 1.000) 
 

Stortingen in voorzieningen 2013 2014 2015 2016 

Jeugd en onderwijs 83 0 0 0 

Totaal 83 0 0 0 
 
Toelichting 

 Betreft storting in de voorziening overschrijdingsregeling openbaar primair onderwijs 
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Programma  : 10 Economie kunst en cultuur 

 

Portefeuillehouder : M.P. Swart, M.J.G. de Jager-Stegeman 
 

 

Korte omschrijving van het programma 

 
Het programma Economie, kunst en cultuur kent drie onderdelen: economie, (hedendaagse) kunsten 
en cultureel erfgoed. Vanuit het programma wil de gemeente duurzaam investeren in de economische 
vernieuwingskracht van Deventer voor de langere termijn. 
Met het programma innovatie in de samenleving willen wij de verbinding leggen tussen economische, 
maatschappelijke en culturele innovaties. Als lokale overheid willen wij de juiste randvoorwaarden 
scheppen voor een creatief en innovatief klimaat en hier in en in constructieve samenwerking met 
partners aanbijdragen. 
Een hoogwaardig en uitdagend cultureel klimaat hoort bij de cultuurstad Deventer. Dat geldt ook voor 
het cultuurhistorisch erfgoed, vooral in de binnenstad maar ook in het buitengebied. Een sterk 
cultureel voorzieningenniveau is een noodzakelijke randvoorwaarde voor een levendige samenleving 
en een zich vernieuwende economie. 
 

Het programma omvat de producten: 

 Monumentenzorg (5) 

 Evenementenbeleid (9) 

 Sociaal economisch beleid (10) 

 Markten (27) 

 Cultuur (230) 

 Stadsarchief en bibliotheken (231) 

 Musea (232) 

 Bibliotheekwerk (233) 
 

Wat is onze ambitie en wat zijn de gewenste effecten? 

 

 Ambitie 

10.1 Deventer werkt aan een duurzame en dynamische samenleving 

 

 Gewenste effecten 

10.1.1 
De Deventer samenleving investeert blijvend in een innovatief, ondernemend en creatief 
klimaat. 

10.1.2 Deventer nodigt uit tot cultureel bezoek en deelname 

10.1.3 
De gemeente Deventer voorziet het bedrijfsleven van goede digitaal ontsloten informatie, 
producten en diensten ten behoeve van behoud van economisch en creatief potentieel 

 

Wat willen wij bereiken? 

 
 

 Kwalitatieve doelstellingen 

10.1.1.1 Behoud van huidige mate van vitale bedrijvigheid  

10.1.1.2 Een innovatief ondernemersklimaat 

10.1.1.3 Behoud van niveau aantrekkelijke bedrijventerreinen 

10.1.2.1 Behoud van de huidige positie als toeristische en evenementenstad 

10.1.2.2 Een goed behouden en even aantrekkelijk gepresenteerd  Deventer erfgoed 

10.1.2.3 Behouden breed aanbod van culturele voorzieningen van locale en (boven-) regionale 
betekenis. 

10.1.2.4 Een vernieuwende programmering van culturele evenementen en activiteiten 

10.1.2.5 Alle leerlingen in primair en voortgezet onderwijs maken kennis met cultuur 

10.1.2.6 Behoud niveau  bekendheid met en deelname aan culturele activiteiten 

10.1.2.7 In stand houden locale productiegezelschappen en realisatie nieuwe locale producties 

10.1.3.1. Bedrijven zijn tevreden over de gemeentelijke dienstverlening 
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 Meetbare doelstellingen Meetinstrument 

10.1.1.1 Het aantal bedrijven blijft in 2013 gehandhaafd op circa 5950. 
Deventer volgt de landelijke ontwikkeling qua arbeidsplaatsen. 
 

Bedrijven- en 
Instellingenregister 
Overijssel 

10.1.1.2 Het eindcijfer voor het gemeentelijk ondernemersklimaat stijgt 
van 6,7 in 2011 naar 6,8 in 2013. 

Onder voorbehoud 

10.1.1.3 Het aanbod aan bedrijfsvastgoed (80.000 m2) blijft gelijk ten 
opzichte van 2011. 

Monitor 
Dynamis/Rodenburg 

10.1.2.1 Het aantal toeristische bezoeken blijft in 2013 gehandhaafd op 
ten minste 1,65 miljoen. 
 

Continu 
vakantieonderzoek 

10.1.2.1 Behoud positie evenementenstad Nationale 
evenementenprijs en 
Continu 
vakantieonderzoek 

10.1.2.1 Behoud positie kermissen Aantal inschrijvingen 

10.1.2.2 Een goed behouden en even aantrekkelijk gepresenteerd  
Deventer erfgoed  

Continu vakantie 
onderzoek 
Rapportages 
instellingen 

10.1.2.3 In 2013 voeren we, volgens besluitvorming in de raad, de 
planvoorbereiding, c.q. realisatie uit van 2 nieuwe culturele 
voorzieningen: de nieuwe Openbare Bibliotheek en Hegius 
Film&Theater. 

Gemeente 

10.1.2.3. Behouden breed aanbod van culturele voorzieningen van locale 
en (boven-) regionale betekenis. 

Atlas voor Gemeenten 

10.1.2.4. Met de instellingen zijn afspraken over de vernieuwing in de 
programmering 

Jaarrapportages 
instellingen 

10.1.2.5 Er zijn afspraken met de Leeuwenkuil en met schoolbesturen 
over implementatie van cultuureducatie in het primair en het 
voortgezet onderwijs. 

Gemeente 

10.1.2.6 Het prestatieniveau van de culturele instellingen, het niveau van 
culturele activiteiten en het aantal bezoekers aan culturele 
voorzieningen blijft gelijk. 

Jaarcijfers instellingen 

10.1.2.7 In 2012 ontvangen vier locale productiegezelschappen een 
bijdrage voor instandhouding en worden twee nieuwe locale 
producties gerealiseerd.  

Gemeente 

10.1.3.1 De waardering van het bedrijfsleven voor de gemeentelijke 
dienstverlening stijgt van 6,2 in 2011 naar 6,5 in 2013. 

Onder voorbehoud 

 
N.B. Deze doelstellingen en resultaten worden mogelijk bijgesteld na vaststelling van de economische 
visie en uitvoeringsstrategie Deventer 2020 en de Actualisatie Cultuurbeleid 2013 -2016. 
 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 

 Toekomstvisie Deventer 2030 (juni 2009) 

 Middellange termijn Beleidsagenda (2011) 

 Investeren in Cultuur (2007) 

 Horecabeleidsplan (2009) 

 Structuurvisie Detailhandel (2010) 

 Economische verkenning (2010) 

 Bedrijventerreinvisie (2011) 

 Inrichtingplan terrassen (2011) 

 Kantorenonderzoek (vastgesteld 2009 en actualisering 2011) 

 Culturele Agenda voor de Toekomst (DOC, 2011) 

 Koersdocument Ruimtelijk Erfgoed (2012) 

 Economische DEVisie 2020 (2012) 
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Actuele beleidscontext 
 
Economie   
Macro-economische ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Voorzichtig herstel van de 
economie, nieuwe onrust op de financiële markten, overheidsbezuinigingen ook op economisch 
terrein, een vastgoedmarkt die kampt met overprogrammering en oplopende leegstand, snelle 
verandering van het winkelgedrag, nieuw winkelen en nieuw werken. 
 
Het is duidelijk dat we de komende jaren met meer en andere onzekerheden rekening moeten houden 
dan in voorgaande jaren. Ruimte voor grote investeringen is er voor de gemeente niet of nauwelijks. 
Wij zetten daarom in op het behoud en versterken door vernieuwen van de bestaande economische 
vitaliteit en werkgelegenheid. Waar mogelijk krijgen nieuwe innovatieve ontwikkelingen een plek. Het 
creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat is ook zorgen voor goede naamsbekendheid en 
imago. Goed ontsloten informatie en borging van een vestigings- en/of uitbreidingsvraag is in deze tijd 
nog belangrijker. Acquisitie en accountmanagement vragen daarom een extra impuls. 
 
In het najaar van 2012 vragen we de raad om zich uit te spreken over de economische visie en de 
uitvoeringsstrategie Deventer 2020. We maken de visie en de agenda samen met vooral het 
bedrijfsleven. Voor de gezamenlijke governance doen we een voorstel dat in 2013 kan worden 
ingevoerd. 
 
Met de toevoeging van het Bedrijvenpark A1 Deventer heeft de gemeente een unieke combinatie van 
werkterreinen in handen. Naast een aantrekkelijke werkomgeving gelegen op een kruispunt van 
wegen en het spoor is de aanwezigheid van de Hogeschool Saxion een uniek ‘verkoopargument’. 
Gelegen in een omgeving van adviesbureaus en andere (aan de overheid) gelieerde 
kennisinstellingen biedt de ’Stationsomgeving’ de komende jaren de mogelijkheid deze ‘USP’ door te 
ontwikkelen.  
 
In aansluiting op de economische visie en de uitvoeringsstrategie Deventer 2020 werken we de 
aanpak van de Stadsassen Deventer in 2013 verder uit. Het wordt een bouwsteen voor de 
structuurvisie 2020.  De effecten van de gemeentelijke economische  ambitie voor de bestaande 
bedrijventerreinen en de kennisas uit de economische visie zullen dan in ruimtelijk perspectief  worden 
geduid. Wij willen scherper aangeven  op welke wijze Deventer zich zal onderscheiden van andere 
steden waar het gaat om de kwaliteit van bedrijventerrein in het bijzonder langs de as A1- 
Snipperlingsdijk en de kennis-as naar de binnenstad. Het programma richt zich in 2013  in het 
bijzonder op de drie hoofdlijnen van de economische visie: Boeiende Beleefstad, Vrije Informatiestad 
en Duurzame Maakstad. Het programma innovatie kan daarbij als verbinder dienen tussen het creatief 
en economisch potentieel. 
 
Daarnaast spannen we ons in op het behoud van Deventer als aantrekkelijke gemeente om te wonen 
en te bezoeken. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de evenementen, het behoud van een 
aantrekkelijk winkelaanbod, de uitvoering van het horeca- en terrasbeleid en de positie van de 
Deventer warenmarkten. Door de snelle opkomst van internetwinkels, winkelen met de mobiele 
telefoon en het gebruik van sociale media verandert de detailhandel. Dit vraagt om een bijstelling van 
ons beleid.  
 
Ten slotte werken wij in samenhang met het programma ‘Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt’ aan 
het bieden van voldoende gekwalificeerd personeel in de regio. Het lijkt een paradox in een 
samenleving met steeds meer digitale werkprocessen, maar in de techniek is sprake van een 
kwalitatieve en kwantitatieve mismatch. Bedrijven in deze sector hebben steeds meer moeite om 
voldoende geschoold personeel te vinden. De voorspelde krapte op de arbeidsmarkt stelt ons voor 
een grote uitdaging die we gezamenlijk met de werkgevers moeten oppakken. Het stimuleren van 
startende ondernemers blijft ook in 2013 speerpunt. We streven, samen met partners, naar een 
samenhangende ondersteuningsaanbod voor startende en gevestigde kleine zelfstandigen.  
 
Punt van aandacht is dat we voor de vaste uitgaven voor het Sociaal Economisch Beleid putten uit de 
reserve. Bij ongewijzigd beleid bereiken we de bodem in 2015 .  
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Kunsten 
Een hoogwaardig en uitdagend cultureel klimaat hoort bij de Boeiende Beleefstad Deventer. Een sterk 
cultureel voorzieningenniveau is een noodzakelijke voorwaarde voor een bloeiende en zich 
vernieuwende economie.  Wij willen de (boven)regionale functie van Deventer  versterken. Veel 
inwoners van Deventer voelen zich betrokken bij de grote verscheidenheid aan activiteiten en 
voorzieningen. De verdere ontwikkeling en vernieuwing van het aanbod van culturele voorzieningen 
en activiteiten en het versterken van Deventer als cultuurstad – met zowel grootschalige als 
kleinschalige onderdelen – is daarvoor noodzakelijk. Met onze partners gaan wij dit jaar de 
inhoudelijke vernieuwing verder uitwerken. Deze is beschreven in de uitgangspunten voor de 
actualisatie van het cultuurbeleid. Ook in financieel onzekere tijden willen we de samenhang, de 
verscheidenheid en de vernieuwing in de culturele programmering in Deventer behouden en 
stimuleren. 
 
We gaan verder met het ontwikkelen van de Cultuurdriehoek van Nieuwe Markt, Stromarkt en Lamme 
van Dieseplein. We realiseren het Geert Grootehuis, de planvoorbereiding en realisatie van de 
nieuwbouw van de Openbare Bibliotheek en  Hegius Film&Theater  volgens de besluiten van de raad. 
 
De bibliotheekvernieuwing krijgt onder andere vorm in het innovatiecentrum: een 
samenwerkingsverband van de Openbare Bibliotheek, StadsArchief en Athenaeumbibliotheek Saxion 
Hogescholen en de provincie Overijssel. 
 
Cultureel Erfgoed 
Deventer beschikt naar verhouding over rijke erfgoedcollecties  die verhalen over de geschiedenis van 
stad en omgeving.  Met de Deventer Musea, het Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek, 
Monumentenbeleid/Archeologie en de VVV Deventer verkennen we de mogelijkheden voor een 
aantrekkelijker presentatie van het Deventer Erfgoed. Uit onderzoeken (CPB 2010, Atlas voor 
gemeenten 2011) blijkt dat de aanwezigheid van monumenten in de stad substantieel bijdraagt aan de 
economie en aan de waarde van het vastgoed.  

Het in 2012 door de raad vastgestelde koersdocument Ruimtelijk Erfgoed geeft het kader hoe de 
gemeente Deventer de koerswijziging in het landelijke beleid en de wetgeving lokaal wil vertalen. 
We kijken daarbij sterker hoe historische waarden kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van stad en 
platteland en aan de versterking van de  ruimtelijke kwaliteit. In 2013 start met eenmalig budget het 
maken van een thematische structuurvisie ruimtelijk erfgoed (programma) en een verwachtingenkaart 
(overzicht van de bekende en te verwachten waarden in woord en kaart). 

In 2013 gaan we verder met de uitvoering van  de lokale agenda herbestemming (religieus) erfgoed.  
Wij  zetten de overgenomen aanbevelingen uit het onderzoek van SteenhuisMeurs naar  
transformatieruimte in de historische binnenstad uit. 
 

Wat gaan we doen om dat te bereiken? 

 
 Onderwerpen 

(Productnummer) 
Prestaties in 2013(*) Financiële consequenties 

(*)  Afhankelijk van de besluitvorming over de Economische visie en de inhoud van de Uitvoeringsagenda kunnen 
we het programma ten behoeve van sommige nieuwe en/of bestaande onderdelen aanpassen. 

 

 Samenwerking 
erfgoedinstellingen (5, 231, 
232) 

Brede presentatie Deventer Erfgoed 
gerealiseerd. 

€ 142.000 

 Monumenten/archeologie (5) Eerste fase  thematische structuurvisie 
(programma) ruimtelijk erfgoed en 
verwachtingenkaart opgesteld . 

€ 110.000 
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 Onderwerpen 
(Productnummer) 

Prestaties in 2013(*) Financiële consequenties 

 Economische visie (10) Uitvoeringsprogramma  DEVisie 2020 
en Fonds Cultuur en Economie 
jaargang 2013 gerealiseerd. 
 
Brede stadsmarketing- en 
acquisitiestrategie  jaargang 2013 
gerealiseerd. 
 
Strategische partnerschappen op 
lokaal, provinciaal, regionaal, landelijk 
en Europees niveau gerealiseerd. 
 
Aanpak kantorenleegstand  
vastgesteld. 
 
Economische ambitie duurzame 
bedrijventerreinen en kennisas 
vertaald in ruimtelijk perspectief plan 
Stadsassen,  Bedrijvenpark A1 en 
Havenkwartier. 

€ 200.000 (*) 
 
 
 
 
Inzet bestaande capaciteit volgens 
urenplanning + (*) 
 
 
Inzet bestaande capaciteit volgens 
urenplanning 
 
Inzet bestaande capaciteit volgens 
urenplanning 
 
 
Inzet bestaande capaciteit volgens 
urenplanning 

 Boeiende beleefstad (9) Actualisatie detailhandelsbeleid 
vastgesteld. 

Inzet bestaande capaciteit volgens 
urenplanning 

 Open informatiestad (10) Breedband/ict-innovatie in de 
samenleving en digitale 
stedenagenda jaargang 2013 
gerealiseerd. 

€ 250.000 
(zie product 104) 

 Duurzame maakstad (10)  Plan van aanpak herstructurering 
resterende terreinen Bergweide 
vastgesteld. 

Inzet bestaande capaciteit volgens 
urenplanning 

  Besluit ondernemershuis vastgesteld. Inzet bestaande capaciteit volgens 
urenplanning 

 Cultuurbeleid (230) Actualisatie Cultuurbeleid 2013-2016 
conform uitgangspunten cultuurbeleid 
en DEVisie 2020 vastgesteld. 

Inzet bestaande capaciteit volgens 
urenplanning 

 Nieuw Film-Theater (230)  Planvoorbereiding Film-Theater 
conform besluitvorming gerealiseerd. 

€ 2.000.000 

 Nieuwbouw Openbare  
Bibliotheek (233) 

Planvoorbereiding en realisatie 
nieuwbouw Bibliotheek conform 
besluitvorming uitgevoerd. 

€ 2.227.000 

 Huisvesting Openbaar 
Bibliotheek Deventer Oost, 
Diepenveen, Bathmen (233) 

Planvoorbereiding 
bibliotheekhuisvesting in Deventer 
Oost en in voorzieningenclusters in  
Bathmen en Diepenveen conform 
besluitvorming uitgevoerd. 

€ 150.000 

(*) afhankelijk van besluitvorming Economische visie en inhoud uitvoeringsagenda 
Exploitatie 
 

(bedragen x € 1.000) 
 

Rekening 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lasten 19.184 23.114 20.187 19.890 17.783 17.704 
Baten 6.557 6.891 5.026 3.746 2.925 2.904 

Saldo -12.627 -16.223 -15.161 -16.144 -14.858 -14.800 
 
Toelichting 
 
Lasten 
Verschil 2012 – 2013                 

 KvK: ECC DOC – Voorstel directieoverleg culturele instellingen (DOC). Culturele agenda voor 
de toekomst - € 210.000. 

 KvK: ECC 178 – Bezuinigingstaakstelling openbare bibliotheek Deventer en SAB - € 100.000 

 Eénmalige projecten in 2012 waaronder budgetoverhevelingen - € 2.286.700 

 Investeringsbijdrage nieuwbouw openbare bibliotheek in 2013 lager dan in 2012 - € 368.000 

 Uitvoeren van koersdocument ruimtelijk erfgoed € 110.000 

 Overig - € 72.700 
 
Totaal – € 2.927.400 
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Baten 
Verschil 2012 – 2013   

 Eénmalige projecten in 2012 waaronder budgetoverhevelingen - € 1.806.500 

 Overig - € 58.520 
 
Totaal: - € 1.865.020 
 
Voorzieningen 
 

(bedragen x € 1.000) 
 

Uitgaven t.l.v. voorzieningen 2013 2014 2015 2016 

Economie kunst en cultuur 50 51 51 51 

Totaal 50 51 51 51 
 
 

(bedragen x € 1.000) 
 

Stortingen in voorzieningen 2013 2014 2015 2016 

Economie kunst en cultuur 141 142 142 142 

Totaal 141 142 142 142 
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6. Dekking programmaplan 
 
In hoofdstuk 5 zijn de 10 programma’s uitgewerkt waarin de gemeentelijke activiteiten en 
middeleninzet zijn samengevat. De kosten van deze programma’s moeten uiteraard gedekt worden.  
In dit hoofdstuk wordt eerst een overzicht gegeven van de lasten en baten van de programma’s. 
Daarna wordt de dekking aangegeven. Verder wordt vermeld in welke mate daarbij reserves worden 
aangesproken.  
 
6.1 Saldo lasten en baten per programma 
 
In dit overzicht zijn de saldo's per programma samengevat. Voor een nadere specificatie van de lasten 
en baten per programma wordt verwezen naar hoofdstuk 5 en naar bijlage 1.  
 
 
Saldo per programma 2013 2014 

 
2015 2016 

Alle bedragen x € 1.000 

Progr. 1 Burger en bestuur -13.645 -13.827 -13.854 -13.622 

Progr. 2 Openbare orde en veiligheid -9.891 -9.676 -9.603 -9.629 

Progr. 3 Leefomgeving -23.261 -22.387 -22.111 -22.410 

Progr. 4 Milieu en Duurzaamheid -3.813 -3.410 -4.592 -133 

Progr. 5 Ruimtelijke ontwikkeling -3.494 -3.214 -2.816 -2.816 

Progr. 6 Herstructurering en vastgoed 1.039 233 -243 1.445 

Progr. 7 Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt -6.877 -6.389 -5.961 -5.961 

Progr. 8 Meedoen -40.179 -39.096 -38.326 -38.090 

Progr. 9 Jeugd en onderwijs -17.699 -17.311 -17.133 -16.830 

Progr. 10 Economie, kunst en cultuur -15.160 -16.147 -14.859 -14.800 
Totaal saldo 

-132.980 -131.223 -129.498 -122.847 

 
6.2 Algemene dekkingsmiddelen 
 
De belangrijkste dekkingsbron voor de gemeentelijke lasten zijn de zogenaamde algemene 
dekkingsmiddelen, waarvan de Algemene Uitkering (AU) en de Onroerende zaakbelasting (OZB) de 
belangrijkste zijn. De dekkingsmiddelen die direct verbonden zijn aan producten, zoals de 
afvalstoffenheffing en het rioolrecht zijn als opbrengst ondergebracht in het betreffende programma. 
Naast deze algemene dekkingsmiddelen is er ook een aantal lasten en baten, dat daar (nog) buiten 
valt. Het betreft gereserveerde lasten en baten van algemeen karakter die nog nadere uitwerking 
behoeven alvorens te worden toebedeeld aan een programma. Ze worden per onderwerp kort 
toegelicht, en voor zover relevant daarna gespecificeerd. 
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Onderstaande tabel geeft een overzicht, met daaronder een korte toelichting per onderdeel. 
 
Algemene dekkingsmiddelen 2013 2014 2015 2016 

Alle bedragen x € 1.000. ( -/- = lasten, + = baten) 

Rentebaten inzake reserves dienstmiddelen 331 311 294 294 

Beleggingen 1.134 1.087 1.081 1.075 

Financiering 1.057 1.056 1.056 1.055 

Onroerende zaakbelastingen 20.756 21.399 22.124 22.870 

Overige belastingen 421 421 421 415 

Algemene uitkering 102.371 104.740 102.542 105.640 

Onvoorzien -219 -220 -221 -221 

Algemene lasten en baten:     

- Gestalde budgetten -2.535 -2.912 -5.211 -6.378 

- Onderuitputting 500 500 500 500 

- Stelpost autonome ontwikkelingen -341 -686 -1.036 -1.386 

- Stelposten Algemene Uitkering -917 -647 97 22 

- Stelpost prijzen en lonen -98 -849 - 1.599 -2.448 

- Stelpost investeringen -695 -302 -14 -14 

- Technische stelposten 987 1.367 1.906 2.229 

- FPU en kosten voormalig personeel -606 -608 -608 -608 

Calculatieverschillen -391 -391 -391 -391 

Communicatie -102 -101 -101 -101 

Totaal saldo algemene dekkingsmiddelen 121.654 124.164 120.838 122.553 

 
 
Ten aanzien van de bovenstaande onderdelen kan de volgende toelichting worden gegeven: 
 
Onderwerp  Omschrijving Nadere Toelichting 

Rentebaten reserves Betreft rentebaten over reserves van dienstmiddelen, 
die worden toegevoegd aan de exploitatie.  

 

Beleggingen Het betreft de resultaten van beleggingen uit 
schuldtitels die tot het gemeentelijk bezit behoren. 

O.a. dividend: 
a. BNG                    € 335.934 
b. Enexis                 € 260.000 
c. Attero                  €   26.000 
d. Vitens                 €   75.000 
e. Circulus              € 350.000 
(economische activiteiten) 
Zie ook paragraaf verbonden 
partijen. 

Financiering Het betreft de opbrengst van de financiering 
woningbouw toegelaten instellingen en rente eigen 
financieringsmiddelen. 

 

Onroerende zaakbelastingen In de meerjarenbegroting is met betrekking tot de 
opbrengst rekening gehouden met: 

1. volume (netto-vermeerdering aantal 
woningen/bedrijven)  
2. aanpassing ozb-tarief in 2013 en volgende jaren 
+ 3% per  

De totale opbrengst ozb bedraagt in 
2013 € 20,7 miljoen. De econo-
mische ozb-waarde bedraagt € 10,7 
miljard. 

Overige belastingen Dit zijn de belasting roerende woon- en bedrijfsruimten, 
de hondenbelasting, de precariobelastingen en de 
baatbelasting.  

Zie ook paragraaf Lokale heffingen  

Algemene uitkering De bijdrage uit het Gemeentefonds is een algemene 
uitkering die de gemeente ontvangt van het rijk voor 
uitvoering van gemeentelijke taken. De omvang van de 
Algemene Uitkering wordt bepaald door een groot 
aantal factoren. Onder invloed van wijzigingen in 
rijksbeleid en verandering van omstandigheden wordt 
de Algemene uitkering voortdurend aangepast. 

Voor nadere specificaties en 
toelichtingen wordt in dit verband 
verwezen naar het onderdeel 
Algemene Uitkering in bijlage 3 
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Onderwerp Omschrijving Nadere Toelichting 

Onvoorzien Gebaseerd op een bedrag ad € 2,50 per inwoner.  

Gestalde budgetten Budgetten waarvoor via raadsbesluiten geld is 
uitgetrokken, maar dat nog niet is toegewezen in 
afwachting van nadere uitwerking  

zie specificatie hieronder 

Stelpost autonome 
ontwikkelingen 

Betreft een dekking voor autonome ontwikkelingen in 
de gemeentelijke financiële huishouding. 

2013  €    341.000 
2014  €    686.000 
2015  € 1.036.000 
2016  € 1.036.000 

Stelposten Algemene 
uitkering 

In de Algemene Uitkering worden diverse bedragen 
ontvangen als (de)compensatie voor daling of stijging 
van gemeentelijke lasten en baten door 
rijksmaatregelen. Deze bedragen worden gestald in 
afwachting van nadere informatie over de gevolgen van 
deze maatregelen m.b.t. de begroting van de gemeente 
Deventer.  

Zie voor een specificatie bijlage 3 en 
boekwerk bijlage begroting 2013. 

Technische stelposten Er zijn verschillende redenen om technische stelposten 
op te nemen. Onder deze categorie vallen budgetten 
waarover de raad reeds een besluit heeft genomen, 
maar waarvan het budget nog niet aan een programma 
is toegerekend. Tevens komt het voor dat bij de 
consolidatie van de productenbegrotingen van de 
eenheden nog correcties in de ramingen moeten 
worden aangebracht. Die correcties zijn verzameld op 
deze categorie stelposten.  
In de Nota van wijziging op de begroting zullen deze 
budgetten veelal worden verdeeld over de programma’s 
1 tot en met 10. 

  

Calculatieverschillen Nog aan te brengen correcties in de programma- / 
productramingen die een directe relatie met een 
eenheid hebben, maar niet tijdig konden worden 
verwerkt.  

 

 
Specificatie gestalde lastenbudgetten 
Alle bedragen x € 1.000 

2013 2014 2015 2016 

1. Huisvesting nieuwbouw bibliotheek   227 227 

2. Exploitatie Filmtheater 150 150 150 150 

3. Stelpost loonsomdienst 50 50 50 50 

4. Areaal openbare ruimte 166 366 566 766 

5. Frictiekosten bezuinigingen 125    

6. Korting Algemene uitkering  125 1.905 2.888 
7. Betaaltermijnen belastingen 50 50 50 50 
8. Ozb schoolgebouwen 90 90 90 90 
9. Lasten voormalige wethouders 76 46   
10. Dekking vervallen putting uit reserve kapitaallasten  1.124 1.331 1.469 1.453 
11. Stijging productieve uren 704 704 704 704 

Totaal 2.535 2.912 5.211 6.378 

 
 
6.3 Resultaat meerjarenbegroting exclusief verrekening reserves 
 
In onderstaande tabel is het totaal aan lasten en baten opgenomen. Het lastentotaal geeft een beeld 
van de gemeentelijke 'omzet'. Deze bedraagt voor 2013 € 281 miljoen. Het resultaat (onder in de 
tabel) geeft het overall-saldo van lasten en baten als de verrekening met reserves (puttingen en 
stortingen) buiten beschouwing wordt gelaten. Dat geeft een extra inzicht in de financiële positie van 
de gemeente. De regelgeving (BBV 2004) schrijft deze cijferopstelling dan ook voor. 
 
Resultaat begroting exclusief verrekening reserves 2013 2014 2015 2016 

 

Alle bedragen x € 1.000 

Totaal lasten programma's 281.467 268.671 254.849 249.510 
Totaal baten programma's 148.486 137.448 125.351 126.663 
Totaal saldo programma's (zie 5.1) -132.980 -131.223 -129.498 -122.847 
Totaal saldo algemene dekkingsmiddelen (zie 5.2)  121.654 124.164 120.838 122.553 
Resultaat begroting exclusief verrekening reserves 

-11.326 -7.059 -8.660 -294 
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Toelichting: 
De verschillen in de lasten en baten in de jaren wordt veroorzaakt door met name mutaties in uitgaven 
en inkomsten met betrekking grondexploitaties (programma 6). 
 
6.4 Verrekening met reserves 
 
In onderstaand overzicht zijn alle stortingen en puttingen in/uit reserves verzameld die ten laste resp. 
ten gunste worden gebracht van de exploitatie. Voor de inzichtelijkheid zijn de reserve 
grondexploitatie en de overige reserves apart vermeld. De mutaties in de reserve grondexploitatie 
komen voort uit het egaliseren van resultaten met betrekking tot bestaande grondexploitaties.  
Ook is opgenomen welke rente conform de vastgestelde regels wordt toegevoegd aan reserves. Voor 
detailinformatie per programma en per product wordt verwezen naar bijlage 2. 
Een en ander leidt per saldo tot het volgende effect van verrekening met reserves per jaar: 
 
Verrekening met reserves 2013 2014 2015 2016 

Alle bedragen x € 1.000 

a. Saldo stortingen (-) en puttingen (+) excl. 
Rentetoevoeging 

9.945 5.678 7.279 -1.087 
- waarvan saldo Reserve Grondexploitatie -170 264 396 -437 
- waarvan saldo overige reserves 11.496 6.795 8.264 731 

b. Toevoeging van rente aan reserves (-) 1.381 1.381 1.381 1.381 
Totaal effect van verrekening reserves (a + b)  11.326 7.059 8.660 294 

 
6.5 Resultaat meerjarenbegroting inclusief verrekening reserves 
 
Resultaat begroting incl. effect reserves 2013 2014 2015 2016 

Alle bedragen x € 1.000 

Resultaat exclusief inzet reserves (zie 5.3) -11.326 -7.059 -8.660 -294 
Dekking via inzet reserves (zie 5.4) 11.326 7.059 8.660 294 
Totaal resultaat meerjarenbegroting 0 0 0 0 

 
Voor de dekking van deze uitkomsten wordt verwezen naar hoofdstuk 2. 
 
6.6 Structureel sluitende begroting 
 
De begroting 2013-2016 is structureel sluitend. Dit betekent dat de lasten in 2016 worden gedekt uit 
structurele baten. In de staat incidentele lasten en baten die in het bijlagenboekwerk is toegevoegd 
wordt dit ook zo inzichtelijk gemaakt. De gemeente is verplicht deze staat in de begroting op te 
nemen. De putting uit de reserves in 2016 betreft het structurele renteresultaat wat uit de 
egalisatiereserve rente wordt geput.  

Het structureel sluitend zijn van de begroting is ook van belang bij de toezichtsvorm die de provincie 
bepaalt. Op grond van de (tijdig) vastgestelde en ingezonden programmabegroting 2012 had de 
provincie besloten dat de programmabegroting 2012 en bijbehorende begrotingswijzigingen 
onder repressief toezicht te laten vallen. Dit besluit was gebaseerd op het oordeel dat hoewel de 
begroting 2012 materieel niet in evenwicht is, uit de meerjarenbegroting 2013 – 2015 blijkt dat dit 
evenwicht bij gelijk blijvende omstandigheden wordt hersteld uiterlijk in 2015. In de nu voorliggende 
begroting 2013-2016 voldoen we hieraan. De jaarschijf 2015 is in evenwicht maar wel conform het 
gestelde in de Voorjaarsnota 2012 met een eenmalige putting uit de reserve Eenmalige problematiek 
van € 695.000. Deze putting was nodig omdat in de Voorjaarsnota 2012 rekening was gehouden met 
een forse korting van de Algemene uitkering. In de nu voorliggende begroting 2013-2016 hebben we 
van deze geraamde korting op basis van de uitkomsten junicirculaire 2012 in de jaarschijf 2015 nog 
een restant over van € 1.9 miljoen. Hiermee kan ook de eenmalige putting uit de reserve worden 
verrekend zodat ook in 2015 naast de jaarschijf 2016 sprake is van een structureel sluitende 
begroting. 
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7. De paragrafen 
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7.1 Paragraaf lokale heffingen 
 
7.1.1 Algemeen 
 
De lokale heffingen zijn onder te verdelen in twee categorieën:  

 belastingen 

 rechten. 
 

 
Belastingen zijn heffingen waar geen aanwijsbare tegenprestatie van de overheid tegenover staat. De 
lokale belastingen zijn daarmee bijdragen in de algemene kosten van de gemeente en hebben 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 van de inwoners staat een tegenprestatie van de overheid. Rechten zijn in feite 
bestemmingsheffingen.  
 

 

Met betrekking tot de belastingen en rechten zijn de beleidsuitgangspunten verschillend.  
 
Beleidsuitgangspunt gemeentelijke belastingen 
 
Bij de belastingen staat de budgettaire functie voorop. De trendmatige stijging van de onroerende en 
roerende zaakbelastingen mogen we op basis van eerdere besluiten in 2013 verhogen met 3%. De 
raad moet de definitieve tarieven voor de onroerendezaakbelasting uiterlijk in december vaststellen. 
Op dat moment zijn de gevolgen van de hertaxatie duidelijk en bepalen we de tarieven. Uitgangspunt 
is dat de gemiddelde waardeschommelingen worden geneutraliseerd in de tarieven (exclusief groei 
van het bestand). 
 
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 gemeente 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. Binnen 
strikte regels mag de meeropbrengst van de ene heffing echter worden gebruikt voor de dekking van 
andere kosten. Voorwaarden zijn dat we rekening houden met aspecten zoals het verbod op willekeur, 
het evenredigheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, de gevolgen van de invoering van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Europese Dienstenrichtlijn. Dit is niet toegestaan 
als het gaat om de afvalstoffenheffing of de rioolheffing.  
 
Het beleid is dat tarieven zoveel mogelijk kostendekkend zijn. In een aantal gevallen is dat structureel 
niet mogelijk. De infrastructurele kosten van bruggen en kades zijn bijvoorbeeld zo hoog dat het niet 
haalbaar is de kosten in zijn geheel te verhalen op de gebruikers van de haven.  
Ook voor de begraafplaatsen geldt dat de inkomsten de kosten niet geheel dekken. Voor overige 
leges geldt dat deze niet kostendekkendheid zijn. Weliswaar zijn er onderlinge verschillen in 
kostendekkendheid tussen de verschillende producten uit de legesverordening, maar bezien over de 
hele legesverordening is sprake van kleinere opbrengsten dan kosten. 
 
Algemeen 
 
De tarieven voor de overige belastingen en rechten stijgen in 2013 met 1,0% ten opzichte van 2012. 
Uitzondering hierop zijn de tarieven voor parkeren, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Het verhogen 
van de tarieven is bepaald als gemiddelde van de loonaanpassing (+ 1,5%) en prijsstijging (+ 0,5%). 
 
De gemeenteraad heeft vorig jaar bij een Kwestie van Kiezen expliciet besloten om ter dekking van de 
kosten van het schoolzwemmen een bedrag van € 50.000 vrij te maken door het maximum aantal 
betaaltermijnen terug te brengen naar 7. In het kader van de gewenste harmonisering tussen 
Deventer, Olst-Wijhe en Raalte  op het gebied van belastingen, wordt voorgesteld het maximum 
aantal betaaltermijnen voor automatische incasso te verhogen tot 10. De lagere renteopbrengst die dit 
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met zich brengt kan worden gedekt uit het extra rentevoordeel dat ontstaat door de hogere ozb 
opbrengst die is gemeld in de Zomerrapportage 2012. 
 
Kwijtscheldingsbeleid 
 
Het kwijtscheldingsbeleid is vastgelegd in de Leidraad invordering. De hierin gestelde criteria zijn 
afgeleid van de regelgeving van het rijk. Kwijtschelding is mogelijk voor hondenbelasting, 
afvalstoffenheffing en rioolheffing.  
 
Naar verwachting schelden we in 2013 circa € 1.120.000 kwijt. Het gaat hierbij met name om 
afvalstoffen- en rioolheffing.  
 

 Belasting/heffing Geraamde kwijtschelding in 2013 
 

 Hondenbelasting 
 Afvalstoffenheffing 
 Rioolheffing 

€      9.000 
€  690.000 
€  421.000 

 
De kwijtschelding van de afvalstoffenheffing stijgt in 2013 met circa € 45.000 ten opzicht van de 
geraamde kwijtschelding in 2012. Dit wordt veroorzaakt door meer en hogere kwijtscheldingen. Meer 
mensen doen een aanvraag tot kwijtschelding die wordt gehonoreerd.  
 
Woonlasten 2013 
 
De tariefaanpassingen 2013 leiden voor wat betreft de belangrijkste tarieven tot het volgende beeld 
(uitgegaan is van een WOZ-waarde van € 200.000). 
 
Woonlasten 2013  

 Tarief 2012 In 2013 
aangepast met 

Tarief 2013 
 

Lastenmutatie 
 

Afvalstoffenheffing € 273,00 3,00%  € 281,16 *  

Rioolheffing huishoudens € 169,92 3,48% € 175,80  

Woonlasten gebruiker  € 442,92  € 456,96   + 3,16% 

OZB eigenaar  € 233,81   3,00% € 240,82  

Woonlasten gebruiker / eigenaar  € 676,73  € 697,78 + 3,11% 

*) dit betreft het tarief in de voorlopige aanslag voor 2013. Deze voorlopige aanslag wordt begin 2014 
verrekend met de definitieve aanslag op basis van Diftar tarieven en geregistreerde aanbiedingen.  
 
7.1.2 Nadere toelichting belastingen 
 
Onroerende en roerendezaakbelastingen 
 
De raad stelt elk jaar de WOZ-waarde van onroerende en roerende zaken vast. Op basis van deze 
jaarlijkse herwaardering gaan we de tarieven voor de onroerende- en roerendezaakbelasting voor 
2013 opnieuw berekenen. Per augustus 2012 zijn de conceptwaarden van de herwaardering nog 
onvoldoende om nauwkeurige tarieven te berekenen voor het heffen van de belasting in 2013. De 
raad stelt de tarieven voor de onroerende- en roerendezaakbelasting 2013 uiterlijk in december vast.   
 
De opbrengsten worden geraamd op: 
Belasting Geraamde opbrengst in 2013 

 

OZB-opbrengst 
RZB-opbrengst 

€     20.755.969 
€              4.500 

 

De gemeente onderzoekt op dit moment of het mogelijk en eventueel wenselijk is om binnen de OZB 
voor bedrijven niet langer een gebruiksbelasting en eigenarenbelasting te heffen, maar over te gaan 
tot een systeem met alleen een eigenarenbelasting. Het voordeel van een dergelijk systeem is dat de 
OZB opbrengst niet langer wordt beïnvloedt door leegstand. Bij het tariefvoorstel voor de OZB dat de 
raad in december vaststelt wordt hier nader op ingegaan. 
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Hondenbelasting 
 
De tarieven stijgen ten opzichte van 2012 met 1,0%. De geraamde opbrengst 2013 bedraagt 
€ 283.000. Op basis van ervaringen schelden we hiervan jaarlijks circa € 9.000 kwijt. Er is sprake van 
een bestand van ruim 6.000 honden. 
 

Belasting Geraamde opbrengst in 2013 
   

Hondenbelasting 
 

€    283.000 

 
De gemeente controleert jaarlijks steekproefsgewijs het hondenbezit. Deze controle tezamen met de 
publicaties van de voorgenomen controles zorgt ieder jaar weer een kleine uitbreiding van het aantal 
geregistreerde honden. 
 
De hondenbelasting maakt onderdeel uit van de kwijtscheldingsregeling. De gemeente kent een 
kwijtschelding tot een minimaal te betalen bedrag van € 15,15 en beperkt zich tot de eerste hond. 

 

Parkeerbelastingen  

 
De heffing van parkeerbelastingen bestaat uit twee onderdelen: de parkeervergunningen en de 
parkeerovertredingen (foutparkeerders). In het vastgestelde Meerjarenperspectief Parkeren (MPP) is 
besloten de tarieven extra te verhogen. Op 18 juli 2012 heeft de Raad gesproken over het nieuwe 
parkeerbeleidsplan, inclusief de uitwerking van de tariefstijging. Bij het opstellen van deze begroting 
waren de uitkomsten nog niet uitgewerkt. De nieuwe tarieven zijn dus nog niet bekend. 
  
Belasting Geraamde opbrengst in 2013 

   

Parkeerbelastingen 
 

€   4.434.000 

 

Toelichting: Behalve inkomsten uit vergunningen en straatparkeren leggen we ook 
naheffingsaanslagen op, verhuren we terreinen en verstrekken we abonnementen voor de 
parkeergarages. 

 
Precariobelastingen 
 
Deze belastingen worden geheven voor het hebben van voorwerpen onder of boven, voor openbaar 
gebruik bestemde, gemeentegrond. Onder de precariobelasting vallen ook de marktgelden. 
 
Marktgelden 
De tarieven van de markt zijn niet kostendekkend. Voor 2013 stellen we de raad voor dit tarief met 
1,0% te verhogen.   
 

Recht Geraamde opbrengst in 2013 
   

Precariobelastingen incl. marktgelden 
waarvan marktgelden 

€   452.000 
 €   337.000 

 
 

Baatbelastingen 
 
De gemeente heeft wettelijk de mogelijkheid baatbelasting te heffen wanneer onroerende zaken door 
het aanbrengen van gemeentelijke voorzieningen zijn ‘gebaat’. De belasting wordt geheven van de 
eigenaar van de onroerende zaak.  
 
De gemeente Deventer kent alleen nog de baatbelasting riolering buitengebied en wegen 
Diepenveen.  
 
Deze van oudsher oude belastingsoort loopt nog tot en met 2013. Daarna zijn alle contracten 
afgelopen. In 2013 is een opbrengst geraamd van € 2.600.  
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Belasting Geraamde opbrengst in 2013 
   

Baatbelastingen (zandwegen, riolering) €      2.600 
 

 
Toeristenbelasting 
 
In een Kwestie van Kiezen (Voorjaarsnota 2011) heeft de raad besloten de toeristenbelasting opnieuw 
te introduceren. De heffing maakt fondsvorming (binnenstad, cultuur, kunstregeling, 
evenementenbeleid) mogelijk.   
 
 

Belasting Geraamde opbrengst in 2013 
   

Toeristenbelasting 
 

€ 110.000 

 
De gemeente scheldt geen toeristenbelasting kwijt. 
 
7.1.3 Nadere toelichting rechten 
 
Kostendekkendheid leges en tarieven uit legesverordening 

  
De opbouw van de legesverordening is als volgt: 

- Titel 1, Algemene dienstverlening 
- Titel 2, Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning (Wabo); 
- Titel 3, Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn. 

 
Bij het opstellen van de legesverordening voor 2013 is de kostendekkendheid van de verschillende 
titels bepaald: 

- Titel 1 van de legesverordening: 68% 
- Titel 2 van de legesverordening: 81% 
- Titel 3 van de legesverordening: 43% 

 
De kostendekkendheid van titel 2 en titel 3 is ten opzichte de begroting 2012 toegenomen. De 
voorstellen binnen titel 2 tot verbetering van de efficiency (onder meer invoering zaaksysteem en 
digitalisering) en de balans tussen legesinkomsten en kosten voor inzet van ambtelijke capaciteit 
(onder andere toerekening kosten klantenadviseurs) zorgen voor een stijgende kostendekkendheid. 
Binnen titel 3 is sprake van hogere legesopbrengsten door het aanpassen van de tarieven voor 
horeca waartoe bij de voorjaarsnota 2012 is besloten.  
 
Afvalstoffenheffing 
 
De afvalstoffenheffing is een bestemmingsheffing en valt voor de lokale heffingen onder belastingen. 
De afvalstoffenheffing mag maximaal kostendekkend zijn. Bij de afvalstoffenheffing is verschuldigd 
voor het feitelijk gebruik van een perceel waar de gemeente een inzamelplicht heeft voor de 
huishoudelijke afvalstoffen. 
 
In 2013 wordt Diftar ingevoerd. Volgens eerder geformuleerde uitgangspunten dient de totale 
opbrengst van de afvalstoffenheffing bij gelijkblijvende hoeveelheden afval met 3% te stijgen. Diftar 
heeft twee effecten:  

 de totale hoeveelheid restafval en dus ook de totale kosten zullen dalen 
 de tarieven gaan verschillen per huishouden, afhankelijk van het ‘afvalgedrag’ 

 
Bij de behandeling van de begroting 2013 wordt door de raad een keuze gemaakt uit een van de drie 
mogelijke tariefvarianten. De voorlopige aanslag 2013 bestaat voor elk huishouden met een 140 liter 
container uit het tarief 2012 +3%. Het tarief in de voorlopige aanslag is € 281,16. Deze voorlopige 
aanslag wordt begin 2014 verrekend met de definitieve aanslag op basis van de Diftar tarieven en 
geregistreerde aanbiedingen. Daarbij komt het effect van Diftar voor ieder huishouden afzonderlijk tot 
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uiting. De voorlopige aanslag van 2014 en volgende jaren wordt telkens gebaseerd op de definitieve 
aanslag van het voorgaande jaar. 
 
 

Recht Geraamde opbrengst in 2013 
   

Afvalstoffenheffing 
 

€       12.537.000 

 

Rioolheffing  
 
Eind 2009 heeft de raad het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) 2010-2015 vastgesteld. In dit GRP is 
rekening gehouden met de nieuwe wet Verankering en Bekostiging gemeentelijke watertaken. Mede 
door deze nieuwe wetgeving is het rioolrecht (tot 2009 in Deventer geheven) omgezet in de  ’verbrede’ 
rioolheffing. Met de rioolheffing dekken we de kosten van: 

- het inzamelen en transporteren van afvalwater 
- het inzamelen en afvloeien van hemelwater 
- het nemen van maatregelen om de nadelige gevolgen van hoge grondwaterstanden te   

voorkomen of te beperken. 
Dit laatste is voor de gemeente een nieuwe taak. Omdat er in de gemeente niet of nauwelijks 
grondwaterproblemen zijn verandert er, behalve de invoering van een waterloket, niet veel. Dat 
rioolrecht verandert in een rioolheffing, heeft voor de inwoners weinig effect op het te betalen tarief. In 
de ramingen voor de begroting 2012-2015 is rekening gehouden met de investeringsplanning zoals 
opgenomen in het GRP 2010-2015. 
 
Het tarief is kostendekkend. De totale verhoging ten opzichte van 2012 bedraagt 3,48% en is als volgt 
opgebouwd: 
  
Het basistarief bedroeg in het belastingjaar 2012 € 169,92.  
In het GRP is omschreven dat, ondanks het verbreden van de zorgplichten, slechts een geringe 
stijging van de rioolheffing nodig is. Voor 2013 is in het GRP een verhoging voorzien van € 1,12. 
  
In de begrotingsrichtlijnen is aangegeven dat voor de indexatie voor lonen en prijzen voor 2013 een 
percentage van 1,0% wordt aangehouden. Dit percentage geldt niet voor het deel van de kosten dat 
uit kapitaallasten bestaat. De verhoging die resulteert bedraagt  € 1,16. 
  
Door achterblijvende resultaten in de woningbouw valt een deel van de verwachte dekking door 
accres aan aanslagen rioolheffing binnen het product riolering weg. Het risico zoals beschreven in de 
risicoparagraaf in het GRP 2010-2015 manifesteert zich op dit punt  ook voor 2013. Om het effect op 
de exploitatie van het product riolering te compenseren is een extra verhoging van de rioolheffing  met 
€ 1,21 noodzakelijk. 
 
Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2011 is amendement 16 aangenomen, die inhoudt dat de 
investeringen uit het GRP later plaatsvinden. Dit leidt pas in het jaar na de vertraging van de uitvoering 
tot besparingen. Door reeds in 2011 een deel van de vertraging door te voeren is een besparing in 
2012 bereikt van € 35.000. Besloten is om het resterende bedrag van € 115.000 te dekken door te 
beschikken over de reserve riolering. Pas in 2015 zal het totale bedrag van € 150.000 worden bereikt 
door uitgestelde investeringen. Dit betekent dat in 2013 en 2014 aanvullende dekking dient te worden 
gevonden voor bedragen ter hoogte van respectievelijk € 100.000 (2013) en € 50.000 (2014).  
De omvang van de reserve riolering is door de onttrekking van de € 115.000 geslonken tot een 
omvang van ca. € 149.000. Doel van deze reserve is tweeledig. Enerzijds dient hij als 
egalisatiereserve. Daarnaast dient hij om eventuele calamiteiten in de riolering op te kunnen vangen. 
Beide doelstelling komen door de daling van de omvang van de reserve in gevaar. Als 
egalisatiereserve doet hij nog wel min of meer dienst maar een calamiteit kan niet meer worden 
opgevangen. Bij nog verdere onttrekking aan deze reserve zakt hij ook onder de grens voor wat 
betreft het egalisatiedoel.  
Het voorstel is om de extra dekking voor amendement 16 en beperkte voeding van de reserve te 
vinden door verhoging van het basistarief. In absolute zin is dat € 2,42. 
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Het totaal aan verhogingen komt daarmee op 3,48%. Dat betekent een verhoging van € 5,91. Het 
basis heffingsbedrag komt daarmee op € 175,83. Om technische reden (deelbaar door 12) wordt dat € 
175,80.   
  
Recht Geraamde opbrengst in 2013 

Rioolheffing 
 

€       7.747.000  

 
Planologische procedures, bouwleges en Wabo 
 
Begin 2012 zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar de uitvoering van de Wabotaken 
vergunningverlening, toezicht en handhaving. Eén onderzoek richt zich op de benodigde formatie, het 
andere onderzoek op de bekostiging en kostendekkendheid van de leges. De conclusies van deze 
onderzoeken zijn ter kennis gebracht van de raad. Uitkomsten waren onder meer dat de 
kostendekkendheid ongeveer 60% bedraagt en de totale beschikbare formatie voor vergunningen, 
toezicht en handhaving onder de meest gangbare landelijke normen ligt. Ook is aangegeven dat 
efficiencywinst valt te behalen in de inrichting van de processen en in het hanteren van 
toetsingniveaus.  
 
Naar aanleiding van deze onderzoeken zijn voorstellen voorbereid over verbetering van de efficiency 
(onder meer invoering zaaksysteem en digitalisering), het aanpassen van het niveau van toetsen en 
de balans tussen legesinkomsten en kosten voor inzet van ambtelijke capaciteit (onder andere 
toerekening kosten klantenadviseurs). Voor 1 januari 2013 zal een tariefvoorstel ter vaststelling 
worden aangeboden aan de raad. 
 
Een van de belangrijke opgaven is het inrichten van de ondersteunende ict-systemen (zaaksysteem). 
Daarvoor hebben wij eenmalig extra middelen ter beschikking gesteld die worden gedekt uit de 
legeskomsten, hetgeen wij hebben verwerkt in de begroting.  
 
De laatste jaren zijn de bouwactiviteiten in Nederland en ook in Deventer fors teruggelopen. In de 
voorjaarsnota 2012 is de raming voor bouwleges naar beneden bijgesteld met € 700.000. 

 

De verwachting is dat in 2013 circa 1.100 aanvragen en 300 aanvragen vooroverleg voor een 
omgevingsvergunning worden behandeld. 

Er is op dit moment geen aanleiding om de leges voor bijzondere planologische procedures 
neerwaarts bij te stellen. Ook deze blijven voorshands op het zelfde niveau gehandhaafd. 

 

 
Recht 

Geraamde opbrengst in 2013 
 

Bouwleges 
 

€       2.517.000  

 
Overige leges 
 
De overige leges bestaan voor het overgrote deel uit leges voor reisdocumenten, rijbewijzen, 
burgerlijke stand, uitreksels uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en naturalisatie.  
 
Bij tarieven waarin een component rijksleges is verwerkt, is die component overgenomen uit het 
voorstel van de ministerraad. Het wijzigingsbesluit wordt nog voorgelegd aan de Raad van State. 
Zodra dit akkoord is, volgt publicatie van het besluit in het Staatsblad. De VNG heeft de tarieven 
inmiddels gepubliceerd. Om per 1 januari 2013 met de legesverordening te kunnen werken zijn de 
voorgestelde tarieven, omdat het risico minimaal is, opgenomen in de nieuwe legesverordening 2012. 
 
Bij tarieven waar geen component rijksleges is verwerkt, zijn de tarieven, met uitzondering van het 
tarief voor het rijbewijs, met 1,0% gestegen.   
 
Rijbewijs 
De minister van Verkeer en Waterstaat heeft aangekondigd dat een maximumtarief voor rijbewijzen  
wordt ingevoerd. Een wetsvoorstel is aan de Eerste Kamer gezonden en de verwachting is dat het 
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maximum tarief ingaat per 1 januari 2013. Het maximumtarief gaat naar verwachting € 37,05 bedragen 
(bron: ministerie van Infrastructuur en Milieu, prijspeil juli 2011), maar beperkt zich tot de 
standaardaanvragen. Voor extra service mag de gemeente extra leges heffen. Extra service doet zich 
bijvoorbeeld voor bij: 

 een spoedaanvraag  

 een aanvraag op afspraak of buiten de reguliere openingstijden 
 
In de begroting 2013 is uitgegaan van het nieuwe tarief. De verwachting is dat dit wetgevingstraject in  
2012 wordt afgerond en ook dan wordt het nieuwe tarief officieel gepubliceerd. Naar aanleiding van 
deze formalisering wordt de legesverordening aangepast en zal het nieuwe tarief van kracht zijn. 
 
Op basis van trendmatige ontwikkelingen verwachten we dat vanaf 2012 minder rijbewijzen worden 
afgegeven dan in voorgaande jaren. Dit, in combinatie met de verwachte verlaging van de prijzen per 
1 januari 2013, zorgt voor een inkomstendaling voor de jaren 2012 en verder.  
 
Aantallen 
Product Verwachte aantallen in 2012 

 
Verwachte aantallen in 2013 

 

Rijbewijzen 6.000 6.000 
Paspoorten 9.500 9.500 
Identiteitskaarten 7.500 5.500 
Aantal digitaal aangevraagde producten Nb 7.500 
Aantal klantcontacten balie 80.000 80.000 
Aantal klantcontacten telefoon Nb 192.000 
Aantal klantcontacten digitaal loket Nb 276.000 

 
Opbrengst 
Recht Geraamde opbrengst in 2013 

 

Leges 
 

€       1.438.000 

 
Haven en opslaggelden 
 
De exploitatie van de haven is niet kostendekkend. We verrichten onderhoudswerkzaamheden die we 
niet doorberekenen aan de gebruiker. Ten opzichte van 2012 stijgen de tarieven 2013 met 1,0%. 
 
 

Recht Geraamde opbrengst in 2013 

Haven en opslaggelden 
 

€       234.000 

 

 
Tarieven begraafplaatsen  
 
Het algemene beleid is de tarieven zoveel mogelijk kostendekkend te laten zijn. In een aantal gevallen 
is dat structureel niet mogelijk. Dit geldt ook voor de begraafplaatsen, waarvan de tarieven in 2013 
1,0% hoger zijn dan in 2012.  
 

Recht Geraamde opbrengst in 2013 
 

Begraafrechten 
 

€ 131.000 
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7.2 Paragraaf bedrijfsvoering 
 
7.2.1 Overzicht vastgestelde beleidskaders 
 
De belangrijkste geldende beleidskaders op het gebied van de bedrijfsvoering zijn:  
 

 Personeel en organisatie 
o Visiedocument Klant Centraal gemeente Deventer, 2004 
o Werken naar resultaat, 2004 
o Missie en visie organisatie gemeente Deventer, 2005 
o Verzuim en re-integratiebeleid, 2005 
o Organisatie en personeelsontwikkeling, 2006 
o Nota leeftijdsbewust personeelsbeleid, 2007 
o Agressiebeleid, 2007 
o Beloningsbeleid, 2007 
o Welzijn en gezonde organisatie, 2007 
o Gedragsprotocol integriteit, 2008 
o Agressieprotocol gemeentebreed, 2008 
o Regie op verzuim, 2008-2010 
o Organisatieverordening en directiestatuut, 2009 
o HR visie en -programma, 2010 
o Kadernota Inhuur externen, 2010 
o Sociaal statuut, 2010 
o Fuwasystematiek 2010 
o Dubbelslag sturing- en organisatiefilosofie, 2011 
o Arbeidsvoorwaardenregeling Deventer, 2012 

 
 Informatie en automatisering 

o Deventer Doet, Digi Werkt, 2006 
o I en ICT visie 2008 
o Informatiebeveiligingsplan, 2009 
o Geo beleidsplan, 2010 
o Informatieplan, 2010 
o I-visie, 2012 

 
 Financiën: 

o Budgethoudersregeling, 2001 
o Rentebeleid, 2005 
o Spelregels gemeentelijke investeringsplanning, 2006 
o Bedrijfsvoering in control, 2006 
o Nota weerstandvermogen, 2007 
o Richtlijn activeren en afschrijven, 2008 
o Beleid reserves en voorzieningen, 2009 
o Treasurystatuut, 2009 
o Verbonden partijen, 2012 
o Leningen en garanties, 2012 

 
 Communicatie 

o Huisstijl, 2007  
o Schrijfwijzer, 2007  
o Mediamix, 2007  
o Participatieladder, 2007  
o Woordvoeringsprotocol, 2007 
o Beheersplan internet, 2007  
o Visie interne communicatie, 2008 
o Beleidskader communicatie, 2008 
o Oog voor Deventer, communicatiekader, 2009  
o Projectplan verbetering website, 2009 
o Digitale bekendmakingen, 2010 
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 Juridische Zaken en Inkoop 
o Inkoop en aanbestedingsbeleid ’Deventer Inkoopmanschap’, 2009 
o Juridisch kwaliteitsplan ’Met Recht Sterk in Verbinden’, 2009. 

 
7.2.2  Organisatieontwikkelingen 
 
De samenleving verandert in hoog tempo. ‘Het beter weten dan de ander’ verliest snel aan betekenis 
met de vrije toegang tot digitale kennisbronnen en de ontwikkeling van de netwerksamenleving. In 
deze netwerksamenleving interacteren we in steeds wisselende coalities; grenzen tussen het private 
en publieke, het collectieve en het individuele, het stabiele en het vluchtige verschuiven continu. 
Daarbij past geen eenvormige overheid en geen statische gemeente. We moeten samenwerken 
vanuit ketenpartnerschap met partijen in de samenleving en in toenemende mate een 
netwerkorganisatie vormen. Dat kunnen medeoverheden zijn maar zullen vaker nog instellingen, 
belangenorganisaties, bedrijven en burgers zijn. Logische consequentie: een organisatie die in 
structuur innovatief, wendbaar en flexibel is, met professionals die schakelen, afstemmen, 
samenwerken en zo nodig escaleren naar een beslisniveau dat knopen doorhakt. Sinds juli 2011 kent 
Deventer daarom een concerndirectiemodel met een algemeen directeur. De eenheden zijn 
opgeheven en de programmasturing is voorop gezet. Bij deze doorontwikkeling is er voor gewaakt om 
programma- en lijnverantwoordelijkheid in één hand te leggen. Dit om te voorkomen dat verkokering 
de resultaatgerichtheid in de weg gaat staan. De deventer organisatie is en blijft in ontwikkeling. 
Voorbeelden daarvan zijn: het implementeren van de drie grote transities in het sociale domein, 
oprichting van ‘Deventer Werktalent’, de participatie van Deventer in de regionale uitvoeringsdienst 
(RUD), regionale samenwerking met de buurgemeenten Olst-Wijhe en Raalte, de regionalisering van 
de Brandweer enzovoort. De toekomst brengt ongetwijfeld meer. De bezuinigingen die alle gemeenten 
treffen en daarmee ook Deventer, zullen gegeven het financiële tij van de komende jaren, een extra 
stimulans zijn om te innoveren op werkwijze en organisatie. De uitdagingen op het gebied van 
bedrijfsvoering zijn daarom fors. In deze bedrijfsvoeringparagraaf gaan we op een aantal daarvan in, 
waarbij niet moet worden vergeten dat Ondersteunen letterlijk betekent dat de gebouwen op tijd open 
zijn, dat de ICT werkt zonder problemen, dat de salarissen en uitkeringen worden betaald, de ruim 
40.000 rekeningen worden betaald, het archief toegankelijk is enzovoort. 
 
Samenwerkingsverbanden 
Samenwerken op het gebied van bedrijfsvoering is een strategische lijn. Dit geldt niet alleen in 
gemeentelijk verband maar ook voor de samenwerking met partners in de stad.    
 
Samenwerking Deventer, Olst-Wijhe, Raalte 
De intergemeentelijke samenwerking is volop gaande. Samenwerking biedt perspectief: verlaging van 
kosten(stijging), verbetering van kwalilteit van producten en diensten, vermindering van de 
kwetsbaarheid van de dienstverlening en kansen voor medewerkers van de gemeenten op 
professionele groei. Daar waar op thema’s en producten al werd samengewerkt met buurgemeenten 
is op het gebied van bedrijfsvoering eind 2010 gezamenlijk initiatief genomen om voor de taakvelden 
belastingen, personeels- en salarisadministratie, ICT, facilitair, inkoop, control en juridische zaken tot 
samenwerkingsverbanden te komen. In 2012 is dit voor het merendeel gelukt. Een concreet voorbeeld 
daarvan is de uitvoeringsorganisatie die de drie gemeenten op het gebied van I en ICT gaat 
ondersteunen. Deventer is voor deze uitvoeringsorganisatie gastheer. De uitvoeringsorganisatie 
Belastingen zal in 2013 operationeel zijn en haar diensten verlenen voor de drie gemeenten. De 
overige taakvelden hebben samenwerkingsafspraken die doorontwikkelen en in toenemende mate 
manifest worden in 2013 en volgend. Een nieuwe loot aan de samenwerkingsboom is één financiële 
administratie voor de drie gemeenten. De businesscase daartoe zal in 2013 gereed zijn waarna, 
afhankelijk van de uitkomst van de businesscase, een vorm van samenwerking tussen de drie 
gemeenten zal worden georganiseerd. .  
 
Regionalisering brandweer 
In 2012 stelt het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland het organisatieplan vast voor 
de nieuw te vormen regionale brandweer IJsselland en worden afspraken gemaakt over de wijze 
waarop het personeel van de twaalf afzonderlijke brandweerkorpsen overgaan naar de nieuwe 
organisatie. Aan de hand hiervan wordt in 2013 de nieuwe organisatie ingericht, zodat met ingang van 
1 januari 2014 de regionale brandweer IJsselland een feit is. De financiële ontvlechting en de daaruit 
voortkomende frictiekosten krijgen de nodige aandacht. Uitgangspunt is dat de organisatieverandering 
voor alle partijen kostenneutraal verloopt.  
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Zaakgericht werken 
Onder de noemer zaakgericht werken wordt uitvoering gegeven aan de implementatie van een 
zaaksysteem ter ondersteuning van de werkprocessen in onze organisatie. De implementatie van het 
zaaksysteem is projectmatig opgepakt in 2011 en kent een doorlooptijd tot eind 2013. De opgave is 
om alle klantgerelateerde werkprocessen in het zaaksysteem onder te brengen. Een belangrijke 
doelstelling daarbij is dat  voor burgers en bedrijven zichtbaar is wat de status is van hun aanvraag en/ 
of melding via een persoonlijke internetpagina.  
 
Lean 
De kern van ‘lean management’, vanaf hier kortweg: lean, is met hele concrete methodieken en 
redenerend vanuit de klant voortdurend te werken aan verbeteringen in de kwaliteit, snelheid en 
doelmatigheid van de dienstverlening. Lean blijkt vanwege de praktische werkaanpak een uitstekende 
methodiek om enthousiasme en draagvlak te creëren in het verbeteren van de eigen processen en het 
bevorderen van klant- en ketendenken.  
In onze organisatieontwikkeling positioneren we daarom de leanmethodieken als veranderinstrument 
vanaf de werkvloer: we reiken de medewerker de tools aan om mee te ontwikkelen in de juiste 
mindset voor het vergroten van onze slagkracht en doelmatigheid.  
 
Doelmatigheid 
Lean management brengt scherpte in werkprocessen. De doelmatigheid wordt daarmee bevorderd. 
Om de doelmatigheid een blijvende impuls te geven worden in processen doelmatigheidsindices 
ontwikkeld en gemonitord. In 2013 heeft elk productieteam tenminste 2 indicatoren daartoe en is op 
concernniveau een dashboard beschikbaar voor het geheel. 
 
Risicomanagement 
Het spreekt vanzelf dat risico’s en de juiste schatting daarvan van groot belang zijn in de sturing en 
beheersing van de organisatie. Daar waar er de afgelopen jaren systematisch is gewerkt aan het in 
kaart brengen van de risico’s, de informatievoorziening daarover ter bijsturing en onderzoeken 
dienaangaande, zal de volgende stap in het risicomanagement worden genomen om dit 
managementaspect nog verder te borgen in de organisatie.   
 
Deventer werkt door aan….. Het Nieuwe Werken 
Een prettige en efficiënte manier van werken die past bij medewerkers van de gemeente Deventer 
geven we vorm in het project ‘Deventer Werkt Door’. Kernelementen van dit Deventer werken van de 
toekomst is: de zaak centraal waarbij de medewerker verantwoordelijkheid krijgt en neemt voor het 
gedefinieerde resultaat, werken op de plek en het moment die past bij het resultaat en een goede 
balans tussen werk en privé. De organisatieontwikkeling vergt van alle medewerkers dat resultaten in 
toenemende mate totstandk omen door andere werkwijzen, met collega’s en partijen in de stad en 
ommeland.  
 
Strategische personeelsplanning 
Vanuit de  HR-visie werken we in 2012 en 2013 aan onze strategische personeelsplanning, via twee 
sporen: een quick scan op knelpunten en mogelijkheden op de korte termijn, een lange-
termijnplanning voor het duurzaam inzetten van medewerkers in een dynamische en steeds 
veranderende (netwerk-)organisatie. Ontwikkelingen die in dit kader relevant zijn, zijn de leegloop in 
opdrachten (met name in het ruimtelijk vakgebied) en de bezuinigingen die leiden tot een aanzienlijke 
formatiereductie met alle personele problematiek van dien. Een van deze bezuinigingen is de in de 
Voorjaarsnota genoemde algemene taakstelling van € 1,8 miljoen. Een uitwerking van de aan deze 
taakstelling gerelateerde interne takendiscussie vindt in september plaats door middel van een 
directievoorstel en B&W nota. Het college zal vervolgens de voorstellen ook aanbieden aan de raad. 
 
Stadhuiskwartier 
De kern van de werkzaamheden in 2012 binnen het project Stadhuiskwartier was het ontwerp en de 
aanvraag van de diverse vergunningen. Beide onderdelen zijn nu in een afrondende fase. Daarnaast 
zijn tal van werkzaamheden opgestart ter voorbereiding van de nieuwbouw of ten behoeve van het 
gebruik van het Stadhuiskwartier. De sloopwerkzaamheden zijn in voorbereiding, het beveiligingsplan 
is afgerond, het proces om te komen tot een definitief interieurontwerp is opgestart en het PvE voor 
het tuinontwerp is opgesteld.  
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In 2013 zullen de werkzaamheden daadwerkelijk aanvangen. Er zal gestart worden met de sloop van 
enkele gebouwen waarna archeologisch onderzoek zal plaatsvinden. Ondertussen zullen de 
voorbereidingen voor de bouw plaatsvinden. Begin 2013 zal een aannemer geselecteerd worden en 
rond de zomerperiode zal daadwerkelijk een start worden gemaakt met de nieuwbouw van het 
Stadhuiskwartier. Ondertussen zal er verder gewerkt worden aan onder andere het tuin- en 
interieurontwerp en zullen tal van onderwerpen gedetailleerd worden uitgewerkt. 
 
7.2.3  Speerpunten 2013 
 
In onderstaand overzicht zijn diverse prestaties weergegeven die in 2013 gerealiseerd worden en 
welke bijdragen aan een verbeterde dienstverlening aan inwoners en bedrijven en een verbeterde 
interne bedrijfsvoering.  
 
Onderwerp Prestatie in 2013 

Ondersteuning 
 
 

 Doorontwikkelen flexpool 

 Ontwikkelingen in taakinvulling vanwege geleidelijke implementatie het Nieuwe Werken 

 Investeren in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers met nadrukkelijke aandacht op 
de gewenste competenties als pro-activiteit, organisatiesensitiviteit, 
doel/resultaatgerichtheid en samenwerken 

  
Juridische zaken 
 

 Minimaal 70% van de bezwaarschriften wordt binnen 14 weken afgehandeld. 

 Uitvoering geven aan het proces “de andere aanpak” 

 Invulling geven aan de doorontwikkeling van juridische kwaliteitszorg. 
  
Inkoop  Komen tot een hoogwaardige en uniforme invulling van de inkoopadviesfunctie en regie op 

(meer) gezamenlijk inkopen.  

 Delen van kennis en informatie  in het inkoopplatform van de regio Stedendriehoek en 
gezamenlijke coördinatie van inkooptrajecten. 

 verder professionaliseren van de gemeentelijke inkoopfunctie 
  
Facilitaire zaken  Regionale samenwerking op het gebied van facilitaire functies met Raalte en Olst-Wijhe 

vanuit de gastheerorganisatie Deventer. 

 Planvoorbereiding van en invulling facilitaire functies in de nieuwbouw van het 
stadhuiskwartier. 

 Verder digitalisering en verdere ontwikkeling van een facilitair 
managementinformatiesysteem 

 
Personeel & Organisatie  Werken vanuit een strategische  Hr-visie. In 2013 is de aandacht gevestigd op 

onderstaande 6 pijlers: 
 

1. Excellent presteren: outputsturing, IWK, DOWR, Taakstellingen 2013 
2. Ieder op de juiste klus: implementatie aanstelling algemene dienst, Strategische 

personeelsplanning (SPP), verbreding klussenbank, regionale mobiliteit 
3. Werken volgens waarden: blijvende aandacht op integriteit, uitrol Interne communicatie 

en communicatiestrategie Organisatieontwikkeling 
4. Prestatie en plezier in evenwicht: Het Nieuwe Werken, invoering nieuwe arbodienst, 

medewerkertevredenheidsonderzoek 
5. Ondersteuning op maat: doorontwikkeling Fuwa, verdere implementatie E-Hrm 
6. Excellent ontwikkelen: management en medewerkerdevelopment, LAC++, effectieve 

invoering ILB 
  
Informatie/Automatisering Uitvoering geven aan de I-visie. De aankomende jaren wordt de focus gelegd op 5 thema’s: 

1. Cocreatie 
2. Nieuw werken, nieuw organiseren 
3. Open data 
4. Harmonisatie en standaardisatie 
5. Basis op orde 
 
De visie is vertaald in projecten en programma’s, voor een groot deel al bestaande programma’s. 

 Mozard, zaakgericht werken 

 BGT, basisregistratie grootschalige topografie 

 Vernieuwen infrastructuur 

 Business intelligence Tool 

 Aanbesteding applicatie in het sociale domein. Harmonisering met DOWR gemeenten 
  
Belastingen  Het uitvoeren van de Belasting samenwerking DOWR 

 De aansluiting op de levering BRK (Kadaster) en Landelijke voorziening WOZ 

 Realiseren van geautomatiseerd koppelvlak BAG (basisregistratie adressen en gebouwen)  
– WOZ 
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 Verder uitbouwen van de belastingsamenwerking 

 Belastingheffing Diftar 
 

Advies en Beleid  Uitvoering geven aan het risicomanagement. Het is onderdeel van management- en 
accountgesprekken. 

 Inbedding van doelmatigheid in management gesprekken 

 P&C cyclus. Voorstellen doen ter vereenvoudiging/verbetering P&C cyclus. Een business 
intelligence tool kan hiervoor als gereedschap dienen. 

 Werken met accountdossiers 

 P&C producten zijn geënt op scenario denken. 

 Expliciete aandacht voor financiële soliditeit 

 2 maal per jaar de raad, naast de reguliere P&C documenten,  informeren over de 
financiële situatie van de gemeente 
 

Planning, Control & Audit  Concrete invulling geven aan het convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst 

 Algemene Uitkering: volgen herverdelingsvraagstuk AU in 2013 

 Uitvoering geven aan het auditplan 2012 en 2013 

 Een ontwikkeltraject ingaan met de sectie Audit en Onderzoek 

 Kwalitatieve invulling geven van het accountmanagement door sectie P & C 

 Uitvoering gegeven aan het in 2012 geactualiseerde begrotingswijzigingen proces 

 Nazorg over het projectombouw begroting 2013 en project kosten toerekening 
  De kwalitatieve doorgroei van het team PCA in het verlengde van visie en missie financiële 

kolom 
  
Financiële administratie  Focus op de verdere vereenvoudiging van de gegevensverwerkende processen en de 

daarbij behorende administratieve werkzaamheden, het verminderen van het aantal te 
verrichten handelingen en verdergaande digitalisering van de gegevensverwerkende 
processen.  

 Verdere verbetering van de financiële informatievoorziening gericht op de sturings- en 
informatiebehoefte van de klant. 

 Onderzoek of verdere samenwerking binnen DOWR verband op het gebied van financiële 
administratie in termen van kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten een reële mogelijkheid is. 

  

 
7.2.4  Kengetallen en financiële gegevens 
 
 Onderstaand een overzicht met daarin per voormalige eenheid de loonsom, het aantal fte’s en de 

geraamde opleidingskosten. 
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Team Loonsom 

(x € 1.000)

Fte Opleiding 

(x € 1.000)

Directie 1.269 10 4

Griff ie 392 5 2

Wijkaanpak 539 7 3

Communicatie 1.099 17 7

Bestuursondersteuning 830 12 5

Kennis en Verkenning 533 8 3

Programmering en Strategie 778 8 3

Maatschappelijke Ontw ikkeling en Milieu 1.669 21 9

Ruimte en Economie 1.725 20 8

Ontw ikkeling, Realisatie en Beheer 3.112 39 16

Ruimtelijk Ontw erp en Beheer 1.859 27 11

Vastgoed, Milieu en Gegevensbeheer 1.376 21 9

Voorbereiding 1.391 23 9

Stadsarchief en Atheneumbibliotheek 1.577 27 11

Musea 668 12 5

Facilitaire Zaken 997 21 9

ICT beheer 1.306 20 8

Informatie, Advies en Ontw ikkeling 1.498 21 9

Juridische Zaken en Inkoop 829 11 5

Ondersteuning 2.098 45 18

Personeel en Organisatie 1.327 20 655

Projectmanagement en Advies 632 6 3

Belastingen 1.035 17 7

Advies en Beleid 908 11 4

Planning Control en Audit 2.112 31 13

Financiele Administratie 1.752 33 13

Welzijn en Zorg 982 18 7

Werk en Inkomen Administratie 1.088 23 9

Werk en Inkomen team 1 1.190 19 7

Werk en Inkomen team 2 1.836 29 12

Kw aliteit Zorg 888 11 5

BAD 1.373 25 10

Veiligheid 243 3 1

Telefonie en Post 768 17 7

Toezicht 2.430 49 20

Publiekszaken 1.710 34 13

Ondernemen en Vergunningen 3.314 50 20

Brandw eer 3.170 59 154

Totaal 52.303 831 1114

1)      Exclusief personeel Deventer Groen Bedrijf

Begroting 2013
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Inhuur 
De begrote inhuur boven formatie voor 2013 bedraagt € 1,9 miljoen. Het gaat dan om inhuur van extra 
capaciteit van € 1,1 miljoen en inhuur van specifieke deskundigheid van € 0,8 miljoen. Daarnaast 
verwachten we in 2013 dat inhuur plaatsvindt binnen de vaste formatie. Het gaat dan om tijdelijke 
invulling van vacatures, inhuur in verband met ziekte. In lijn met de begrote inhuur op formatie wordt 
deze voor 2013 ook geraamd op € 2,5 miljoen. In totaal bedraagt de verwachte inhuur € 4,4 miljoen. 
 
In 2011 bedroeg de inleen € 10,4 miljoen. Dit betekent dat we verwachten dat de inhuur verder daalt. 
Een belangrijke oorzaak hiervoor is de terugloop in projecten die binnen teams als Ruimte en 
economie en Ontwikkeling, realisatie en beheer zorgt voor een daling in inhuur. 
 
We komen nog afzonderlijk terug op de uitkomsten en aanbevelingen die zijn opgenomen in het 
rapport over inhuur dat vanuit de rekenkamercommissie is opgesteld in 2012. 
 
7.2.5  Bezuinigingen 
 
Binnen verzameling ondersteunen van de ambtelijke organisatie worden de volgende bezuinigingen 
gerealiseerd: 
 

 De productiviteitsstijging 2012 (15 uur per fte) 

 De productiviteitsstijging 2013 (eveneens 15 uur per fte) 

 De voormalige eenheden 

 Kwestie van Kiezen: spoor bedrijfsvoering  

 Reductie externe inhuur: uitbreiding team PMA 

 Financiële kolom BBF 

 Taakstelling team P&O 

 Gemeentebrede en specifieke ICT kosten 

 Resultante van de Interne takendiscussie 

 Overige posten 
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7.3 Paragraaf weerstandsvermogen  
 
7.3.1 Inleiding 
 
Economische situatie 
Het einde van de economische crisis is nog niet in zicht. De effecten van de recessie en de forse 
(Rijks)bezuinigingen blijven in Deventer op diverse terreinen zichtbaar. Het heeft zijn weerslag in het 
tempo van woningbouw en de ontwikkeling van bedrijven en kantoren maar ook binnen het sociale 
domein zoals de toename van werklozen, de instroom van bijstandsgerechtigden en het toenemende 
beroep op de schuldhulpverlening. Er zijn nog geen signalen van substantiële verbetering (bron: 
sociaal economische thermometer Deventer) en de verwachting is dan ook dat deze ontwikkeling zich 
voortzet in 2013 en volgende jaren. 
De gemeente Deventer laat zich dit niet zomaar gebeuren. Deventer ontwikkelt in de komende jaren 
verder tot een kennis- en dienstensamenleving, waarin inwoners, bedrijven en instellingen steeds 
meer leven en werken in netwerken die snel kunnen wisselen. In 2008/2009 is Deventer met de 
Toekomstvisie Deventer 2030 een proces gestart dat is gericht op het toekomstperspectief van 
Deventer. De ingrediënten daarvan vormen een fundering voor haar toekomstagenda. 
In dit licht dienen zich voor Deventer steeds meer mogelijkheden aan voor een sociaal - economisch 
offensief ter bestrijding van de effecten van de economische crisis. Er liggen strategische kansen op 
de gebieden van energie, waterbeheer, ict, onderwijs en zorg. De gemeente Deventer pleegt daarmee 
vele inspanningen om de gevolgen van de crisis voor de burgers, bedrijven en passanten te beperken. 
Het zal u duidelijk zijn dat de effecten van de bestrijding van de crisis niet direct in 2013 zichtbaar 
zullen worden.  
 
Weerstandsvermogen gemeente Deventer 
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). Het doel van deze paragraaf is het inzichtelijk maken van de samenstelling en het tot 
stand komen van de omvang van het weerstandsvermogen. De methodiek en definities zijn nader 
toegelicht in de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen (2007).  
 
Voorjaarsnota 2012 
In de voorjaarnota 2012 bent u geïnformeerd over het financiële vermogen van de gemeente Deventer 
welke als buffer wordt aangehouden voor het opvangen van de gevolgen na het optreden van risico’s. 
Op basis van de uitkomst van de ratio weerstandsvermogen van 0,86 zijn maatregelen genomen om 
de omvang van de beschikbare weerstandcapaciteit en daarmee het weerstandsvermogen te 
versterken. De score voor het ratio weerstandsvermogen zal als gevolg van de maatregelen op 1,01 
uitkomen. In deze paragraaf zal opnieuw de ratio weerstandsvermogen worden bepaald en worden 
vastgesteld of er voldoende weerstandsvermogen wordt aangehouden. 
 
Risicomanagement informatiesysteem (RIS) 
Als uitvloeisel van de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen (2007) is in 2011 
binnen de gemeente Deventer het risicomanagement informatiesysteem (RIS) geïntroduceerd. Deze 
database biedt op dit moment de mogelijkheid om vanuit de verschillende programma’s risico’s te 
registreren, te monitoren en daarover te rapporteren. Voor de paragraaf weerstandsvermogen zijn met 
name de financiële risico’s van belang. Per risico kan de kans op een gebeurtenis worden ingevuld, 
met daaraan gekoppeld een eventueel financieel gevolg. Ook kan worden aangevinkt of over een 
risico is gerapporteerd in een P&C rapportage en of deze dient te worden meegenomen in de 
weerstandparagraaf. De risico’s waarover in deze paragraaf wordt gerapporteerd zijn vanuit de 
verschillende begrotingsprogramma’s opgenomen in het RIS. 
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7.3.2 Beschikbare weerstandscapaciteit 
 
De beschikbare 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 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 de programma's. 
 
Onderdelen van de beschikbare weerstandscapaciteit zijn: 

o Reserves; 
o algemene reserve* 

o Onbenutte (flexibele) begrotingsruimte; 
o post onvoorzien* 
o stelpost autonome ontwikkelingen 

o Onbenutte investeringsruimte; 
o Onbenutte belastingcapaciteit; 
o Stille reserves*, dat zijn activa die tegen een lagere waarde of nul zijn gewaardeerd en direct 

verkoopbaar zijn.  
*) deze onderdelen betreffen de incidentele weerstandscapaciteit. 
 
Op basis van de geprognosticeerde cijfers per 31-12-2013 en voortschrijdend inzicht is de omvang 
van de beschikbare weerstandscapaciteit als volgt samengesteld; 
 
Reserves 
 
Reserves Totaalbedrag 

 
1. Algemene reserves € 20.352.000 

Totaal €20.352.000   

 
De post algemene reserve is samengesteld uit de volgende algemene reserves (saldo  
per 31-12-2013); 
 

Samenstelling algemene reserve Saldo 31-12-2013 
 

Saldireserve € 4.533.000 

Algemene reserve € 241.000  

Egalisatiereserve rente € 2.384.000  

Reserve grondexploitatie 
 

Reserve uitkeringen 

€ 10.492.000  
 

€ 2.702.000  
 

De samenstelling en de functie van de post algemene reserves is nader toegelicht in de beleidsnota 
reserves en voorzieningen (2009). 
 
Onbenutte (flexibele) begrotingsruimte 
 

Post onvoorzien 
In de (meerjaren) begroting wordt jaarlijks een bedrag opgenomen voor onvoorziene eenmalige 
zaken. In 2013 bedraagt dit bedrag € 247.000. Dit bedrag is gebaseerd op € 2,50 per inwoner bij een 
totaal van 98.873 inwoners (per 01-01-2013).  
 
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 in de gemeentelijke financiële huishouding. Het 
bedrag wordt ieder jaar verhoogd met een prijsstijging van 2%. Voor het jaar 2013 en verder ziet de 
ontwikkeling er als volgt uit; 
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Stelpost structurele autonome 
ontwikkelingen 
(bedragen x € 1.000) 

2013 2014 2015 2016 

1. jaarschijf 2013 341 341 341 341 

2. jaarschijf 2014 - 345 345 345 

3. jaarschijf 2015 - - 350 350 

4. jaarschijf 2016 - - - 350 

Saldo € 341 € 686 € 1.036 € 1.386 

 
Onbenutte investeringscapaciteit 
Uitgaande van hetgeen in het hoofdstuk Gemeentelijke investeringsplanning is gesteld, worden de, 
specifiek voor investeringen vrijgemaakte, middelen zoveel mogelijk ingezet in de benoemde 
investeringsprojecten. In betreffend hoofdstuk van deze begroting is aangegeven dat er voor de 
financiering van de projecten een faseringsprobleem bestaat. Dit betekent dat voor dit moment en de 
komende jaren (begroting 2013-2016) de investeringsruimte volledig wordt ingezet om de lopende en 
geprioriteerde 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, indien noodzakelijk, opnieuw worden 
geprioriteerd of op een later moment worden ingezet. 
 
Onbenutte belastingcapaciteit 
Voor de onbenutte belastingcapaciteit is gekeken naar de onroerende zaak belasting (OZB), de 
afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de leges, voor zover deze niet reeds ‘maximaal’ of 
kostendekkend zijn. De WOZ-waarde van onroerende zaken wordt jaarlijks vastgesteld. Als gevolg 
van de jaarlijkse herwaardering moeten de tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen voor 2013 
opnieuw worden berekend. Op dit moment (september 2012) zijn de conceptwaarden van de 
herwaardering nog onvoldoende om te komen tot accurate tarieven voor 2013.De tarieven voor de 
onroerende- en roerende zaakbelasting 2013 stelt de raad uiterlijk in december vast. 
De tarieven van de OZB mogen op basis van eerdere besluiten in 2013 worden verhoogd met 3% 
(onafhankelijk van de uitkomst van de waardemutaties). 
Door het opheffen van de limitering van de OZB in 2008 kan iedere gemeente zelf de tarieven 
vaststellen. Om buitensporige OZB verhogingen te voorkomen stelt het Rijk jaarlijks een zogenaamde 
macronorm vast. Volgens deze rijksnorm mag de OZB (macro) maximaal met 3% stijgen. Deze 
uitkomst is gesteld voor het landelijke gemiddelde. Dit betekent dat de gemeente Deventer individueel 
daarvan af kan wijken. In principe betekent dit dat de gemeente Deventer beschikt over een latente 
onbenutte belastingcapaciteit. Gelet op de nog vast te stellen verhoging van het OZB tarief is de 
onbenutte belastingcapaciteit voor 2013 niet gekwantificeerd en wordt deze capaciteit hier op € 0 
gesteld. Dit geldt eveneens voor de jaren daarna. 
  
Wat betreft de rioolheffing zijn de tarieven kostendekkend met inbegrip van de onttrekkingen en/of 
dotaties aan de desbetreffende egalisatiereserve. Voor de afvalstoffenheffing is het tarief ook 
kostendekkend met inbegrip van de onttrekkingen/dotaties aan de egalisatiereserve huishoudelijk 
afval. Voor enkele leges geldt dat de baten lager zijn dan de lasten. Dit betekent dat er een latente 
onbenutte belastingcapaciteit aanwezig is. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf lokale 
heffingen. Hierin is (nog) geen kwantificering van de omvang van de onbenutte belastingcapaciteit 
opgenomen. 
 
Resumerend kan worden gesteld dat er op dit moment geen onbenutte belastingcapaciteit 
beschikbaar is. 
 
Stille reserves 
Stille reserves zijn de meerwaarden van activa (zowel vast als financieel) 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 
met name gedacht aan de waarde van het onroerend goed (gebouwen en gronden) en aandelen 
(waardepapieren) in het bezit van de gemeente.  
 



Gemeente Deventer – Begroting 2013-2016  112 
 

Bepaalde bezittingen van onroerend goed buiten exploitatie hebben voor de gemeente Deventer een 
opbrengstwaarde die hoger ligt dan de boekwaarde. Medio 2012 is deze zogenaamde ‘overwaarde’ 
van bezittingen gekwantificeerd voor een bedrag van ongeveer € 14,9 miljoen.  
 

Activa 
(bedragen x € 1.000) 

 
Marktwaarde 

 
Boekwaarde Overwaarde 

Stedelijke panden 10.100 4.100 6.000 
Benzineverkooppunten 5.700 0 5.700 
Agrarische gronden 3.800 600 3.200 
    

Saldo € 18.700 € 4.000      € 14.900  
 

Genoemde onderdelen van deze stille reserve zijn niet direct te kapitaliseren (dat is binnen 1 jaar 
verkoopbaar zonder dat het reguliere proces negatief wordt beïnvloed). Dit betekent dat de  
€ 14,9 miljoen, of een deel daarvan, niet wordt meegenomen bij de omvang van de beschikbare 
weerstandscapaciteit.  
 
Samenvatting beschikbare weerstandscapaciteit 
Uit de hierboven vermelde elementen kan de omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit voor 
het moment van de begroting 2013 als volgt worden bepaald; 
 

Element Onderdeel Waarde (bedragen x € 1.000) 
Incidenteel Structureel 

Algemene reserve Algemene reserve 20.352 - 
Onbenutte 
begrotingsruimte 

Post onvoorzien 247 - 

 Stelpost struc. autonome 
ontwikkelingen 

- 335 – 1.380 

Onbenutte 
investeringscapaciteit 

 - p.m. 

Onbenutte 
belastingcapaciteit 

 - - 
 

Stille reserves Nader te bepalen p.m. - 

Saldo Weerstandscapaciteit 2012 € 20.599       € 335 – 1.380   

 
7.3.3 Benodigde weerstandscapaciteit 
 
7.3.3.1 Inleiding 
De benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van de risico’s die gemeente Deventer op een 
bepaald moment loopt. Per 1 januari 2011 is de database risicomanagement binnen gemeente 
Deventer in gebruik genomen. In deze database worden alle gesignaleerde risico’s geregistreerd. 
Voor deze risicoparagraaf zijn alleen de risico’s van toepassing die bij optreden leiden tot een 
financieel gevolg. Op basis van de inventarisatie en nadere beoordeling kan worden geconcludeerd 
dat de belangrijkste financiële risico’s in beeld zijn. In deze paragraaf wordt een opgave van de 
benodigde weerstandscapaciteit gegeven en vervolgens een benadering van de ratio 
weerstandsvermogen, zijnde de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de 
benodigde weerstandscapaciteit, gepresenteerd. Tot slot zal u nader worden geïnformeerd over de 
uitkomsten. 
 
 

7.3.3.2 Analyse van het risicoprofiel 
In totaal zijn voor deze paragraaf weerstandsvermogen 12 risico’s in beeld gebracht. In de uitwerking 
hieronder zullen conform de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen alleen de 
financiële risico’s worden toegelicht die in aanmerking komen voor het aanhouden van 
weerstandsvermogen en een risicoscore hebben groter dan 8. 
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7.3.3.3 Risicokaart 
Om de aard van risico’s nader in beeld te brengen is een gebiedsanalyse gemaakt. 
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  Kans (waarschijnlijkheid)  
 
Voor deze risicokaart geldt hoe roder de kleur hoe hoger de prioriteit van aanpak van het risico. 
Binnen risicogebied A zijn risico’s gepresenteerd met betrekking tot projecten en kapitaalintensieve 
beleidsterreinen. Deze risico’s vergen direct aandacht. 
De risico’s binnen gebied B betreffen risico’s met betrekking tot projecten en kapitaalintensieve 
beleidterreinen waarvan de kans op optreden niet hoog wordt ingeschat. Gezien de kapitaalintensiteit 
dienen deze risico’s nauwlettend te worden gemonitord. 
 
7.3.3.4 Gekwantificeerde risico’s 
Negen risico’s hebben een score groter dan 8 en worden hieronder nader toegelicht. Hierbij wordt het 
volgende onderscheid gemaakt; 

1. Risico’s met financieel gevolg waarvoor weerstandsvermogen wordt aangehouden. 
De beschikbare weerstandscapaciteit dient voor deze risico’s als financiële buffer. 

2. Risico’s met financieel gevolg waarvoor specifieke financiële beheersmaatregelen zijn 
getroffen. Voor het financiële gevolg van deze risico’s zijn reeds voorzieningen getroffen. 
Zodra deze zijn afgewikkeld zullen ze niet meer worden vermeld. 

 
Risico’s met financieel gevolg waarvoor weerstandsvermogen wordt aangehouden. 
 

Nr Risico Prog. Kans  Gevolg Score 
1 De kans dat als gevolg van de economische crisis 

(kredietcrisis) de verkoop van grond achterblijft op de 
prognoses. Deze vertraging kan leiden tot een 
exploitatieverlies door lagere opbrengsten (AU en verkoop 
grond) en extra rentelasten als gevolg van het langer in 
voorraad hebben van grond. 

6 50% € 20.000.000   15 

2 De kans dat door onvoorziene omstandigheden de 
herstructurering (o.a. Rivierenwijk) de gemeente Deventer 
onverwacht aanzienlijk meer gaat kosten dan tot nu toe 
begroot.  

6 70% € 2.500.000  12 

3 Mogelijk tekort door korting Rijk op WWB-I deel bij gelijk 
blijven of stijgende kosten vanwege (nieuwe) instroom, 
groter dan landelijk gemiddelde. 

7 50% € 5.400.000 15 

 
 
 
 
 
 

B A 
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Verwijderde of gewijzigde risico’s 

 
Sanering gasfabrieksterrein 
Uit overleg met de betrokken partijen is gebleken dat het saneringsdeel van dit risico verder naar 
beneden kan worden bijgesteld (huidige omvang € 300.000). Dit betekent dat het risico (met 
risicoscore 6) buiten de criteria valt voor opname in deze weerstandsparagraaf en daarom ten 
opzichte van de presentatie in de voorjaarsnota is verdwenen. 
 
Sluiskwartier 
In de voorjaarsnota werd al gemeld dat het risico op mogelijke schadeclaims inzake het Sluiskwartier  
buiten de criteria voor presentatie viel vanwege de lage risicoscore 5. In deze paragraaf wordt dit 
risico niet meer gepresenteerd.  
 
Risico’s met financieel gevolg waarvoor specifieke financiële beheersmaatregelen zijn 
getroffen. 
 

Geen 

 
7.3.3.5 Niet gekwantificeerde risico gebieden 
Naast de hierboven vermelde gekwantificeerde risico’s zijn er ook op andere terreinen onzekerheden 
waarmee de gemeente Deventer te maken heeft.  
 
Algemene uitkering 
 
In bovenstaande presentatie van de risico’s is de algemene uitkering niet opgenomen.  
Iedere gemeente heeft te maken met onzekerheden in deze, door het rijk ingestelde, 
verdeelsystematiek. De volgende risico’s worden onderkend; 

o risico’s die voortvloeien uit het verdeelsysteem; 
o risico’s/kansen die voortvloeien uit de accressystematiek; 
o risico’s in relatie tot het regeerakkoord (extra bezuinigingen). 

 
Herverdeeleffecten gemeentefonds 
Op basis van de op handen zijnde decentralisaties en de herverdeling van het gemeentefonds kan het 
zijn dat de verdeling van het macrobudget niet geheel aansluit bij de kosten van de gemeente 
Deventer. We spreken dan over herverdeeleffecten. Die kunnen positief of negatief zijn. In het 
Bestuursakkoord is bevestigd dat een gemeente per jaar per inwoner een negatief herverdeeleffect 
van maximaal € 15,00 voor haar rekening kan krijgen. Daarbij worden de herverdeeleffecten van alle 
operaties gesommeerd. Het aantal jaren dat dit mag voorkomen is maximaal 4.  
In het uiterste geval kan het dus voorkomen dat, als gevolg van de decentralisaties en de herschikking 
van het gemeentefonds (alle herverdelingen samengenomen), gemeente Deventer na een termijn van 
4 jaar € 60,00 per inwoner structureel minder uit het gemeentefonds ontvangt. Dit betekent op basis 
van de verwachte inwonersaantallen een bedrag van structureel € 6 miljoen met stapjes van € 1,5 
miljoen per jaar. Deze eventuele effecten zullen nauwlettend worden gevolgd en gecommuniceerd. 
In lijn met de wens van de VNG wil minister Spies van BZK de integrale herverdeling van het 
gemeentefonds in ieder geval tot 2014 uitstellen (bron: VNG). 
 
Accressystematiek (normeringssystematiek) 
In 2012 is de normeringssystematiek ‘samen de trap op, samen de trap af’ opnieuw ingevoerd. 
Hierdoor hebben mutaties op de Rijksbegroting direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. 
Dit wordt in de circulaires aangegeven via het vaststellen van de zogenaamde (integrale) accressen. 
Om fluctuaties in de accressen voor de gemeenten te dempen werd in het verleden de 
behoedzaamheidsreserve op rijksniveau ingevoerd. Dit was een structurele inhouding op het 
gemeentefonds die na verrekening van het accres ieder jaar in maart (bij voldoende saldo) alsnog 
werd uitgekeerd. In het onderhandelaarsakkoord (concept bestuursakkoord – april 2011) is 
aangegeven dat met het opnieuw in werking treden van de normeringssystematiek in 2012 geen 
nieuwe behoedzaamheidreserve wordt ingevoerd. Dit betekent dat mogelijke nadelen als gevolg van 
de nacalculatie van het accres door de gemeente Deventer zelf moet worden opgevangen. 
 
Regeerakkoord 
Na de verkiezingen in september 2012 zal worden onderhandeld over een nieuw regeerakkoord. Dat 
daar bezuinigingen uit voortkomen is algemeen bekend maar de omvang ervan is afhankelijk van door 
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het kabinet te maken keuzes en resultaten van de onderhandelingen. Deze bezuinigingen hebben hun 
effect op het gemeentefonds (algemene uitkering). Het Ministerie van Financiën hanteerde daarvoor 
tot nu toe de volgende rekenregel. Bij een bezuiniging van een miljard euro slaat € 500 miljoen neer 
bij de departementen waarvan vervolgens 17% neerslaat op het gemeentefonds. Dit betekent dat voor 
iedere miljard die het kabinet bezuinigd € 85 miljoen terechtkomt bij het gemeentefonds. De 
doorwerking hiervan voor de gemeente Deventer is ongeveer € 425.000 (per € miljard bezuiniging). 
 
De algemene uitkering wordt binnen gemeente Deventer continu gevolgd en indien noodzakelijk 
worden door het jaar heen waar mogelijk bijsturingmaatregelen genomen. Op basis van het financiële 
kader in de verschillende gemeentefonds circulaires 2013 en volgende jaren die door het ministerie 
van BZK wordt gepubliceerd, koerst de gemeente Deventer verder op voorzichtigheid.  
 
Grondexploitatie 
Aan een actieve grondpolitiek zijn risico’s verbonden. Kosten kunnen stijgen en opbrengsten kunnen 
tegenvallen. In de huidige context van de crisis in de vastgoedmarkt is duidelijk dat de kans op het 
optreden van deze risico’s toeneemt. 
In de paragraaf grondbeleid van deze begroting wordt verder ingegaan op de risico’s verbonden aan 
de grondexploitaties. 
 
Restauraties monumentale panden 
 
In het recente verleden is voorgekomen dat er een acute noodzaak ontstond voor het plegen van 
restauraties aan monumentale panden (o.a. Lebuïnuskerk en Broederenkerk). De kans dat dit in de 
gemeente Deventer met al haar monumentale panden nogmaals voor gaat komen is legitiem. Bij 
voorkomende gevallen zijn uit verschillende (externe) bronnen dekkingsmiddelen verkregen. Op dit 
moment wordt hiervoor geen weerstandsvermogen aangehouden.  
 
Financieringsrisico’s 
 
De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn renterisico’s, 
kredietrisico’s, liquiditeitsrisico’s en koersrisico’s. Aangezien de gemeente geen leveranciers/afnemers 
kent van buiten de eurolanden zijn koersrisico’s niet aanwezig. Hierna wordt daarom alleen ingegaan 
op renterisico’s en kredietrisico’s.  
 
Renterisicobeheer 
Onder renterisico wordt verstaan het risico dat: 

o de renteresultaten negatief worden beïnvloed door wijzigingen in de marktrente (primair); 
o de renteresultaten beter hadden kunnen zijn (secundair); 
o 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 hieronder nader toegelicht. 
 
Kasgeldlimiet 
De kasgeldlimiet geeft de toelaatbare omvang van de netto vlottende schuld aan en dient 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 2013 is de 
kasgeldlimiet bepaald op € 26 miljoen. Iedere drie maanden wordt de stand van de netto vlottende 
schuld van de gemeente getoetst aan de kasgeldlimiet. 

 
Op grond van de Wet fido is het in beginsel niet toegestaan de kasgeldlimiet te overschrijden. Bij 
(dreigende) overschrijding zal tot consolidatie van de vlottende schuld moeten worden overgaan door 
financieringen met een looptijd langer dan 1 jaar aan te trekken. De toezichthouder kan echter voor 
een periode van 2 kwartalen ontheffing verlenen voor het overschrijden van de kasgeldlimiet. In ons 
treasurystatuut is overeenkomstig de Wet fido bepaald dat in het geval de kasgeldlimiet gedurende 
een periode van 3 kwartalen wordt overschreden, de toezichthouder hiervan in kennis wordt gesteld.  
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Rente risiconorm 
De renterisico’s op de langlopende financieringsmiddelen wordt ingekaderd door de rente risiconorm. 
Jaarlijks mogen de renterisico’s uit hoofde van renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan 
20% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar. Het doel van de rente risiconorm is het 
realiseren van een spreiding van de rentetypische looptijden van de leningenportefeuille waardoor een 
verandering in de rente vertraagd doorwerkt in de rentelasten van de gemeente.  

 
De begrote rente risiconorm voor 2013 bedraagt 20% van het begrotingstotaal van € 303 miljoen en 
dat is € 60,6 miljoen. Dit bedrag afgezet tegen onze leningenportefeuille van zo’n € 229 miljoen 
betekent dat de gemiddelde rentetypische looptijd op 2,6 jaar kan worden gezet om nog binnen de 
renterisiconorm te blijven. De gemiddelde looptijd van onze leningenportefeuille ligt op 15 jaar 
waardoor ruimschoots binnen de renterisiconorm wordt gebleven.   
De toets van de renterisico’s aan de hand van de rente risiconorm is opgenomen in de paragraaf 
financiering. 
 
Egalisatiereserve rente 
De egalisatiereserve rente is gemaximaliseerd op 10% van de gecalculeerde rentelasten. De 
gecalculeerde rentelasten zijn voor 2013 € 13,80 miljoen bestaande uit € 12,24 miljoen rentelasten 
vreemd vermogen en € 1,56 miljoen rentelasten eigen vermogen. 
Het aandeel van de rentelasten over het vreemde vermogen is in dit geheel te stellen op afgerond 
89%. Derhalve 89% van de egalisatiereserve rente, oftewel 89% van 10% van € 13,80 miljoen is 
 € 1,23 miljoen, valt toe te rekenen aan het vreemde vermogen. Dit bedrag is beschikbaar in de 
egalisatiereserve rente om het renterisico op het vreemd vermogen voor de lange termijn (de 
komende 4 jaar) op te vangen. 

 
Korte rente 
In de begroting 2013 wordt de rente over het financieringstekort geraamd op 5%. Dat wil zeggen gelijk 
aan de omslagrente die toegerekend wordt aan de vaste activa en voorraden. De kans dat dit 
percentage op rekeningbasis wordt overschreden is als zeer gering ingeschat. De huidige rekening 
courant rente is de 1 maands Euribor plus een opslag van 0,21%. Op dit moment (september 2012) is 
deze rente 0,117% plus 0,21% (opslag) is 0,327%. Het percentage waarvoor de gemeente Deventer 
een kortlopende lening kan afsluiten ligt op dit moment nog lager namelijk tussen de 0,03% en 0,04%. 
Bovendien verwachten een aantal banken (ABNAMRO, ING, RABO, Dexia, Commerzbank) dat de 
kortlopende rente nog verder zal gaan dalen. Op basis van deze bevindingen wordt voor de 
kortlopende rente op dit moment geen risico opgenomen. Gedurende het jaar wordt de ontwikkeling 
van de kortlopende rente nauwlettend gemonitord. 

 
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. In 
zowel de Wet fido als de uitvoeringsregeling Ruddo en het treasurystatuut zijn voorwaarden 
opgenomen waaraan de uitzettingen zelf alsmede de tegenpartijen moeten voldoen. Op deze manier 
worden de kredietrisico’s ingeperkt. Zo mogen bijvoorbeeld leningen alleen worden verstrekt in het 
kader van de publieke taak en dienen uitzettingen een prudent karakter te hebben. De uitzettingen 
worden nauwgezet gemonitord en vinden alleen plaats bij Nederlandse overheidsinstellingen en 
financiële instellingen met een kredietwaardigheid van een A1-rating en/of AA-rating. Het beleid en de 
realisatie van het kredietrisicobeheer is nader toegelicht in de paragraaf financiering. 
 
Liquiditeitsrisicobeheer 
Onder liquiditeitsrisicobeheer wordt verstaan de mogelijkheid van de gemeente om op korte termijn 
aan haar betalingsverplichtingen te voldoen en bijvoorbeeld de crediteuren te betalen. Met andere 
woorden, staat er voldoende geld op de bank. Interne liquiditeitsrisico’s worden beperkt door de 
treasuryactiviteiten te baseren op een korte en lange termijn liquiditeitsplanning. Bovendien is een 
gemeente zeer kredietwaardig en te allen tijde in staat geld uit de kapitaalmarkt op te halen. 
 
Een uitgebreide toelichting op de financieringsrisico’s is opgenomen in de paragraaf financiering van 
deze begroting. 
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Risico’s verbonden partijen 

 
Deelneming aan een verbonden partij kent financiële, bestuursorganisatorische en beleidsinhoudelijke 
risico’s. Het onderscheid in de verschillende verbintenissen (o.a. gemeenschappelijke regeling, 
aandelenbezit of verstrekte lening/garantie) levert eveneens onderscheid in de risico’s op. Dit betekent 
dat de te onderscheiden risico’s een verschillende aanpak vereisen. In de beleidsnota Verbonden 
partijen (2012) is opgenomen voor welke partijen welke informatie nodig is om een afgewogen beeld 
van het risicoprofiel van de verbonden partij te krijgen. Dat dit niet bij elke verbonden partij dezelfde 
elementen behoeven te zijn (geen uitgebreid onderzoek naar het risicoprofiel van een verbonden partij 
waarin de gemeente inhoudelijk en financieel slechts een marginaal belang heeft) spreekt voor zich.  
Vooruitlopend daarop is in de paragraaf verbonden partijen algemene informatie en per verbonden 
partij specifieke informatie opgenomen voor vorming van een (breder) beeld van het financiële 
risicoprofiel. Aan die informatie ontlenen wij vooralsnog geen aanwijzingen dat de gemeente voor 
bepaalde financiële risico’s weerstandsvermogen moet aanhouden. Daarbij baseren wij ons tevens op 
de accountantsrapporten die bij de jaarrekeningen van verbonden partijen worden afgegeven waarin 
door de accountant ook aandacht is voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Bij sommige 
vennootschappen is daarnaast informatie over de actuele waarde beschikbaar. Informatie over de 
continuïteit en de actuele waarde zijn indicaties voor het vermogen dat een verbonden partij zelf heeft 
om financiële risico’s te kunnen opvangen.  
In de paragraaf verbonden partijen van de jaarrekening 2011 is nader ingegaan op de financiële 
risico’s in relatie tot de verbonden partijen. Voor 2013 is er op dit moment geen aanleiding om voor 
betreffende risico’s weerstandsvermogen aan te houden. 
 
Garantiestellingen (gewaarborgde leningen) 
 
Uit oogpunt van de zorg voor een goed vestigingsklimaat voor zowel de burger als de ondernemer van 
de gemeente Deventer worden er diverse instrumenten gehanteerd. Eén daarvan is het verlenen van 
garanties voor geldleningen. Uitgangspunt daarbij is dat het doel waarvoor de garantstelling wordt 
verleend past binnen de regelgeving en het gemeentelijke beleid uit hoofde van de publieke taak. Met 
het verstrekken van garanties op geldleningen loopt de gemeente een financieel risico.  
 
Garantstellingen wonen 
Om het wonen voor de inwoners financieel beter bereikbaar te maken verstrekt de gemeente 
garanties op leningen voor het verkrijgen van woningen en voor het investeren in woningverbetering 
en duurzaamheid. 
Er zijn drie soorten garantstellingen 
   
Garanties als achterborg voor woningcorporaties.  
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) garandeert met haar eigen vermogen bijna alle 
leningen die woningcorporaties sluiten ten behoeve van de bouw van huurwoningen. De gezamenlijke 
woningcorporaties staan daarbij als tweede garant wanneer het eigen vermogen van het WSW 
tekortschiet. In derde instantie als “achtervang” staan het rijk en de gezamenlijke gemeenten garant 
met renteloze leningen. Het WSW geeft jaarlijks een financieel verslag en een liquiditeitsprognose 
voor de volgende 5 jaar. Uit het verslag van 2012 blijkt dat het WSW voor de periode 2012-2017 geen 
aanspraken verwacht op de achtervangfunctie. Het mogelijk optreden van het financiële risico kan hier 
als zeer klein worden geclassificeerd (zie voor classificering beleidsnota risicomanagement en 
weerstandsvermogen).  
 
Directe garantie leningen woningcorporaties 
Tot 1996 verstrekte de gemeente rechtstreeks garantie op corporatieleningen. Het grootste deel van 
deze geborgde leningen zijn in 1997 ondergebracht bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
(WSW). Van de direct geborgde geldleningen zijn in 2012, voor € 6,1 miljoen, overgegaan naar de 
Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Er staan in staat F1 nog 8 corporatieleningen die 
rechtstreeks geborgde zijn met een restwaarde van totaal ca € 28 miljoen. Onderzocht wordt of deze 
ook bij het WSW ondergebracht kunnen worden. 

 
Garantie als achterborg voor particuliere woning eigenaren  
Dit betreft de verstrekte garanties die vallen onder de meer bekende term nationale hypotheekgarantie 
(NHG). In 1995 zijn de gemeentegaranties aan particuliere eigenaren ondergebracht in de stichting 
Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Deze stichting staat als eerste garant. Mocht het vermogen 
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van de stichting onvoldoende zijn dan moeten het rijk en de gezamenlijke gemeentes als achterborg 
renteloze leningen verstrekken. Het WEW geeft jaarlijks een financieel verslag en een 
liquiditeitsprognose voor de volgende 5 jaar. Uit het verslag van 2012 blijkt dat het WEW voor de 
periode 2012-2017 geen aanspraken verwacht op de achtervangfunctie. Voor nieuwe met NHG 
geborgde leningen staat het rijk voor 100% garant. Het mogelijk optreden van het financiële risico kan 
hier als zeer klein worden geclassificeerd (zie voor classificering beleidsnota risicomanagement en 
weerstandsvermogen). 
 
Op dit moment zijn er geen aanwijzingen om voor de financiële risico’s met betrekking tot de 
verstrekte gemeentegaranties weerstandsvermogen aan te houden.  
 
7.3.3.6 Samenvatting benodigde weerstandscapaciteit 
Op basis van de risico inventarisatie (zie tabel risico’s waarvoor weerstandsvermogen wordt 
aangehouden inclusief de risico’s met een risicoscore kleiner dan 8) is een bruto omvang van de 
benodigde weerstandscapaciteit van ruim € 33 miljoen geïnventariseerd. Nadat deze risico’s zijn 
gecorrigeerd met een zogenaamde zekerheidsfactor ontstaat een reële omvang van de benodigde 
weerstandscapaciteit die wordt gerelateerd aan de omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit.  
 
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 2007).  
 
Deze is voor 2013 als volgt berekend; 
 

Bedragen o.b.v. begroting 2013 
 

Geraamd bedrag Minimumnorm 2% 

Algemene uitkering (gemeentefonds)  €   85 mln.   €  1,7 mln. 
OZB capaciteit 2013 €   21 mln. €  0,4 mln.  

Totaal € 106 mln.  €  2,1 mln. 

 
7.3.3.7 Monte Carlo simulatie methode 
De kans dat alle geïnventariseerde risico’s zich voordoen is klein. Vervolgens kan worden gesteld dat 
de kans dat ze tegelijkertijd optreden erg klein is. Om deze onzekerheid mee te nemen bij de 
verwachte impact van de risico’s, wordt de uitkomst gecorrigeerd met de zogenaamde 
zekerheidsfactor. Deze factor wordt bepaald op basis van een simulatiemodel (gebaseerd op de 
Monte Carlo simulatiemethode). Bij deze methode wordt op basis van de individuele 
geïnventariseerde risico’s 10.000 simulaties uitgevoerd om daarmee de werkelijkheid na te bootsen.  
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Dit heeft geleidt tot een kansdichtheidverdeling (zie grafiek) waaruit is af te leiden wat, bij een 
zekerheid van 90%, minimaal de omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit moet zijn om de 
financiële gevolgen (impact) van optredende risico’s op te kunnen vangen, zonder dat het reguliere 
bedrijfsproces hierdoor negatief wordt beïnvloed. 
 

 
 
Middels de simulatie is vastgesteld dat minimaal € 18,8 miljoen aan omvang weerstandsvermogen is 
vereist om de potentiële risico’s financieel af te dekken bij een zekerheid van 90%. 
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7.3.4 Weerstandsvermogen 
 
Zoals in de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen is vastgesteld moet de 
beschikbare weerstandscapaciteit minimaal gelijk zijn aan de benodigde weerstandscapaciteit om 
voldoende weerstand te kunnen bieden aan het optreden van de risico’s. 
Deze verhouding wordt bepaald door de volgende ratio; 
 
Ratio weerstandsvermogen 
 

Ratio weerstandsvermogen         =  
Beschikbare weerstandscapaciteit 

 
Benodigde weerstandscapaciteit 

 

 
Gemeente Deventer beschikt over voldoende weerstandsvermogen indien de uitkomst van deze ratio 
minimaal 1 is. 
 
Beschikbare weerstandscapaciteit 
In paragraaf 2 is inzichtelijk gemaakt wat de omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit is; 
 
€ 20.352.000 + € 247.000 + € 335.000 = € 20.934.000 
 
Benodigde weerstandscapaciteit 
In paragraaf 3 is inzichtelijke gemaakt wat de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit is; 
 
€ 18.800.000 + € 2.100.000 = € 20.900.000 
 
Uit deze twee uitkomsten kan de ratio weerstandsvermogen als volgt worden vastgesteld; 
 
 

Ratio weerstandsvermogen         =  
                      20.934.000 

= 1,00  
                      20.900.000 

 

 
 
7.3.5 Conclusie 
 
Het uitvoeren van de, in de voorjaarsnota 2012 aangekondigde maatregelen, in combinatie met het 
nauwlettend monitoren en beheersen van de financiële risico’s, hebben geleid tot een geringe 
verbetering van de uitkomst van de ratio weerstandsvermogen. De uitkomst van de ratio 
weerstandsvermogen is ten opzicht van de voorjaarsnota gelijk gebleven op 1,0. Dit betekent dat de 
gemeente Deventer over voldoende weerstandscapaciteit kan beschikken om de belangrijkste 
financiële tegenvallers (als gevolg van het optreden van risico’s) op te vangen, zonder dat het 
reguliere bedrijfsproces daar negatieve gevolgen van ondervindt. 
 
De uitkomst van de ratio weerstandsvermogen, in combinatie met de huidige economische 
ontwikkelingen en de aangekondigde extra bezuinigingen van het rijk, noodzaakt tot het nauwlettend 
en continu volgen van de financiële risico’s. Daar waar mogelijke worden extra maatregelen genomen 
om de omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit te verhogen. Tegelijkertijd zal continu 
worden bekeken of door middel van beheersmaatregelen het mogelijk is de omvang van de financiële 
risico’s te reduceren. Deze maatregelen zullen moeten bijdragen aan het verder verbeteren van het 
weerstandsvermogen van de gemeente Deventer.   
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7.4 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 
 
In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen wordt een dwarsdoorsnede gegeven van de meerjarige 
uitgaven voor het uitvoeren van onderhoud die zijn opgenomen in de verschillende programma’s en 
producten van deze begroting. Deze uitgaven worden vanuit een vooraf vastgesteld beleid uitgevoerd 
waarvan de uitgangspunten in deze paragraaf zijn opgenomen.  
 
7.4.1  Inleiding 
 
In 2011 is gemeente Deventer, op basis van de vernieuwde beleidsagenda van het Rijk, de provincie 
en de VNG waarbij is ingezet op forse bezuinigingen, verdergaande decentralisatie van taken en 
bevoegdheden naar de gemeente en een duurzame toekomstagenda, gestart met het 
ontwikkelproces gericht op een goede fundering voor de toekomst. Deventer krijgt meer ruimte om te 
ontwikkelen op gebieden als energie, waterbeheer, ICT, onderwijs en zal samen met partners 
investeren in duurzame en veilige wijken met multiculturele voorzieningen die het combineren van 
werk en privé beter mogelijk maken en inwoners van Deventer kansen geven op ontplooiing dichter bij 
huis.  
De prestaties en ambities die gemeente Deventer stelt in haar verschillende programma’s 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 prestaties en ambities. 
Vanuit de zorg voor een structureel goed, veilig, efficiënt en milieubewust leef-, werk-, woon- en 
verblijfmilieu voor de burger wordt jaarlijks veel geld geïnvesteerd in het onderhoud van deze 
kapitaalgoederen. Beheer en onderhoud zorgen ervoor dat de geplande levensduur van de 
verschillende objecten wordt gehaald en er geen kapitaalsvernietiging plaatsvindt. 
Deze paragraaf bevat de beleidsuitgangspunten en de daaruit voortvloeiende financiële 
consequenties in de jaren 2012-2015 voor de volgende categorieën kapitaalgoederen; 

o openbare ruimte: onder andere wegen, riolering, water, openbare verlichting en groen; 
o gebouwen (huisvesting); 
o overige kapitaalgoederen: onder andere brandweer en automatisering. 

Een essentieel uitgangspunt is de mate van kwaliteit van het onderhoud.  
  
7.4.2  Beleidsuitgangspunten 
 
Openbare ruimte 
 
De kwaliteitstoestand van de openbare ruimte heeft in Deventer veel aandacht van de burgers en het 
bestuur. Dit is niet vreemd aangezien de kwaliteitstoestand van deze ruimte het veiligheidsgevoel van 
de gebruikers sterk beïnvloedt. De beleving van de burgers wordt tweejaarlijks onderzocht met de 
leefbaarheidmonitor. Binnen dit onderzoek is een specifieke indicator opgenomen voor verloedering 
van de fysieke ruimte, die direct beïnvloed wordt door de staat van onderhoud. 
 
Voor de openbare ruimte zijn in de programmabegroting beoogde maatschappelijke effecten gesteld. 
Om deze maatschappelijke effecten te bereiken zijn voor het onderhoudskwaliteitsniveau de volgende 
effectdoelstellingen afgeleid; 

 voor het aspect verloedering fysieke ruimte dient de uitslag van de tweejaarlijkse 
leefbaarheidmonitor de komende 4 jaar minimaal gelijk te blijven (nulsituatie 2010 = 3,6); 

 het in 2015 realiseren van een onderhoudskwaliteitsniveau sober voor de gemeente Deventer 
voor het aspect heel (technische toestand); 

 het in 2015 realiseren van een onderhoudskwaliteitsniveau sober voor de gemeente voor het 
aspect schoon; 

 een betrouwbaarheid van het functioneren van de havenstructuur (sluizencomplex en 
beweegbare bruggen) in 2015 die groter is dan 97% (nulsituatie 2010 = 95%). 
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Naast de maatschappelijke effecten moet ook gekeken worden naar kosteneffectiviteit van het 
onderhoud en de veiligheid van het gebruik van de openbare ruimte (minimale zorgplicht). Met het 
huidige onderhoudsniveau sober wordt hieraan voldaan. 
 
Na het invullen van de bezuinigingsopgave ‘Kwestie van kiezen’ wordt voor de periode 2013-2016 het 
niveau ‘sober’ voorgestaan voor de hele gemeente Deventer. Binnen het niveau sober voldoet de 
gemeente aan de minimale eisen van de zorgplicht voor de openbare ruimte. Dit niveau ligt iets boven 
het kapitaalsvernietigingniveau.  
 
Voor het onderhoudskwaliteitsniveau is een apart instrument, de Beeldkwaliteit Beheer Openbare 
Ruimte Deventer (BBORD), ontwikkeld. Jaarlijks wordt door middel van onderzoek (monitoring) 
nagegaan of de openbare ruimte voldoende aansluit bij de wensen van de burger.  
 
Er zijn de komende jaren geen onderhoudsprojecten voorzien waarvoor geen dekking is. Wel is 
tijdspreiding noodzakelijk. De veiligheid staat echter niet onder druk. Vanuit het MJOP-MIND kan 
minder worden bijgedragen worden aan algemene ontwikkelingen in verband met de consequenties 
van de bezuinigingen “ Kwestie van Kiezen’. Technische noodzaak zal prioriteit krijgen.  
 
De komende jaren worden geen grootschalige vervangingsprojecten voorzien in de openbare ruimte. 
Kleinschalige vervangingen zijn gedekt dan wel kunnen via onderhoud verder worden uitgesteld. Door 
het onderhoud kunnen we de openbare ruimte op voldoende niveau houden. We zullen wel tijdig 
moeten inspelen op vervangingen die zich op langere termijn (> 10 jaar) aandienen. 
 
Straten, wegen en pleinen – product 20 
In 2013 wordt 5,3 miljoen m2 areaal aan straten, wegen en pleinen beheerd. Het beleid voor 2013 is 
gericht op een gemiddeld onderhoudskwaliteitsniveau sober voor de gehele stad voor zowel de 
aspecten heel als schoon. 
Het beleid in 2013 en verder is net als voorgaande jaren gericht om qua planning en dekking zoveel 
mogelijk mee te liften met infrastructurele ontwikkelingen (herstructurering en aanpassingen in het 
kader van de hoofdwegenstructuur) die onder andere programma’s plaatsvinden (bijvoorbeeld: 
verdubbeling Amstellaan en de kruising Snipperlingsdijk- Hanzeweg). Uiterlijk april 2013 zijn de klein 
onderhoudsplannen jaarschijf 2013 voor de onderdelen asfalt, belijning, bebording, wegmeubilair en 
kunst opgesteld. Verder zal jaarschijf 2013 van het MJOP-MIND 2013-2016 worden gerealiseerd. 
 
Riolering en water – product 32 
Het beleid voor riolering en waterbeheer ligt vast in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2010-2015. 
Dit betreft het uitvoeren van beheer en onderhoud aan 390 km riolering, 85 rioolgemalen, 700 
pompputten, 25.000 straatkolken, 6 bergbezinkbassins en 40 overstorten. 
In het GRP zijn doelen opgenomen die moeten waarborgen dat het rioolstelsel in Deventer en de 
ontvangende wateren voldoet en blijft voldoen aan respectievelijk de zogenaamde “basisinspanning” 
en aan het waterkwaliteitsspoor zoals geformuleerd in het rapport CUWVO-VI (commissie uitvoering 
wet verontreiniging oppervlaktewater, werkgroep 6). Voor 2013 zijn er geen aanwijzingen dat de 
kwaliteit van het onderhoudsniveau zal afwijken van wat in dit rapport is vastgelegd. 
Uiterlijk april 2013 zijn de kleine onderhoudsplannen jaarschijf 2013 voor de onderdelen riolering, 
rioolgemalen, pompputten, straatkolken, bergbassins en overstorten opgesteld.  
In 2013 en verder zal het beheer van de riolering en de waterhuishouding zodanig worden uitgevoerd, 
dat de openbare ruimte, waarin de riolering zich bevindt, kan worden onderhouden op de vastgestelde 
onderhoudskwaliteitsniveaus.  
 
Groen, natuur en recreatie – product 28 
In totaal wordt een areaal van circa 6,5 miljoen m

2
 (650 hectare) openbaar groen en natuur beheerd. 

Het zwaartepunt bij openbaar groen ligt in het dagelijks onderhoud. Het openbaar groen zal op 
kwaliteitsniveau sober worden onderhouden. De huidige begrotingsmiddelen zijn voldoende om het 
kwaliteitsniveau sober in de komende jaren te garanderen. 
De werkzaamheden worden in 2013 uitgevoerd door het Deventer Groenbedrijf binnen een 
vastgestelde dienstverleningsovereenkomst.  
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Civieltechnische kunstwerken en havengebonden constructies – product 38 
Het totaal aan areaal van te beheren objecten bestaat uit 1 sluizencomplex, de Hanzebrug, 1,2 km. 
kademuur, 6 km. damwanden, de havenvoorzieningen en 140 kunstwerken (bruggen). 
Bij de civieltechnische havenobjecten (sluizencomplex, Hanzebruggen en kadeconstructies) was 
sprake van fors achterstallig onderhoud. In de afgelopen jaren is een deel van de achterstand 
ingelopen. De verwachting is dat we de komende jaren de achterstand nagenoeg volledig kunnen 
wegwerken met eenmalige middelen vanuit de reserve gemeentebrede investeringen en de Essent 
middelen. Het beleid is er op gericht de havenwerken zo te onderhouden dat de betrouwbaarheid van 
het functioneren van de infrastructuur voldoende groot is. 
 
De projecten die onlangs zijn uitgevoerd of in het komende jaar worden afgerond zijn de renovatie van 
het sluiscomplex (fase 1 en 2), de aanpak van de Pothoofdkade, het herstel van de Wellekade en het 
vervangen van de wegdekken (beweegbare gedeelten) en besturing van de Hanzebrug. 
Met uitzondering van de hierboven genoemde projecten, zal in 2013 een gemiddeld 
onderhoudskwaliteitsniveau van sober worden gerealiseerd. Uiterlijk mei 2013 zijn de kleine 
onderhoudsplannen en groot onderhoudsmeerjarenplan jaarschijf 2013 voor de bruggen opgesteld. 
 
Openbare verlichting – product 22 
Op termijn geldt voor het complete areaal van de openbare verlichting dat deze in de komende jaren 
op voldoende kwaliteitsniveau wordt onderhouden. In 2013 zal het beheer van openbare verlichting 
van een areaal van bijna 17.000 lichtmasten op het onderhoudskwaliteitsniveau sober worden 
gerealiseerd voor de gehele stad. Uiterlijk mei 2013 zijn de klein onderhoudsplannen jaarschijf 2013 
voor de openbare verlichting opgesteld. Dit onderhoud zal op die wijze worden georganiseerd, dat te 
allen tijde een voldoende groot aantal lichtmasten brandt. In 2013 zal het onderhoud conform het 
uitvoeringskader (2007) plaatsvinden. De uitvoering vindt plaats door een externe partij. 

 
Openbare speelgelegenheden – product 30 
De gemeente Deventer heeft circa 1.500 speeltoestellen in beheer. De kwaliteit van de 
speelvoorzieningen voldoet aan het “attractiebesluit”. Met de in 2010 vastgestelde ‘Visie op Spelen; 
samen spelen kun je overal’ zet de gemeente in op beleid dat gericht is op onderhoud en het voor alle 
leeftijdscategorieën inrichten van openbare speelplekken. Het beleid voor onderhoud zal in de jaren 
2013-2016 gericht zijn op veiligheid en het waardevast in stand houden van de openbare 
speelgelegenheden op het onderhoudskwaliteitsniveau sober voor de aspecten heel en schoon.  
 
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 uitgevoerd door een 
extern bedrijf. In het kader van planmatig onderhoud is een Meerjaren Onderhoudsprogramma 
(MJOP) per object opgesteld. Uitgangspunt is dat sober en doelmatig onderhoud wordt gepleegd voor 
instandhouding van de gebouwen met handhaving van de huidige functionele en representatieve 
kwaliteit.  
Het (groot) onderhoud aan panden voor huisvesting van het gemeentelijk apparaat heeft een sterke 
relatie met het project nieuwbouw Stadskantoor. Vanwege de plannen rondom dit project en de 
tijdelijke herhuisvesting is het onderhoud gereduceerd tot het minimum (kwaliteitsniveau ‘sober’). 
Onderhoudscontracten (liftkeuringen en inspectie van installaties) worden wel uitgevoerd. 
 
Welzijn en culturele huisvesting 
Voor de welzijn- en culturele gebouwen zijn meerjaren onderhoudsplannen 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. Voor de monumentale panden 
wordt het onderhoud gepland door de Monumentenwacht. Dit heeft als voordeel dat tijdens de 
inspecties voor de onderhoudsplanningen kleine reparaties direct kunnen worden meegenomen. In 
2013 zal volgens de vermelde uitgangspunten het onderhoud worden geprogrammeerd en uitgevoerd. 
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Sporthuisvesting 

Het onderhoud van sportgebouwen zal conform de meerjarenplanning worden uitgevoerd. Het beheer, 

onderhoud en instandhouding van de sporthuisvesting zal worden gerealiseerd op kwaliteitsniveau 

‘sober’. 

 

Onderwijshuisvesting 
Het onderhoud van de onderwijshuisvesting is opgenomen en geprogrammeerd in meerjaren 
onderhoudsplannen (MJOP). Schoolbesturen bepalen zelf de jaarlijkse vraag naar onderhoud en 
dienen die in bij de gemeente. Deze aanvragen worden vervolgens getoetst aan de verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs en leiden tot goedkeuringsbedragen op het programma 
onderhoudsvoorzieningen van het jaar daarop volgend. Uitgangspunt van deze plannen is dat er 
sober en doelmatig onderhoud wordt gepleegd, zodanig dat de gebouwen in stand worden gehouden 
en deze veilig en met een minimum aan verstoringen van het primaire proces zijn te gebruiken.  

 
Gebouwen voor derden 
De gemeente heeft, naast gebouwen voor de gemeentelijke huisvesting en voor welzijn- 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. Onderhoud aan betreffende panden wordt uitgevoerd volgens een MJOP. De kwaliteitsnorm 
voor het onderhoud van de panden is vastgesteld op instandhouding met handhaving van de huidige 
functie, representativiteit en waarde. 
 
Huisvesting Brandweer 
De gebouwen worden door of onder directe verantwoordelijkheid van de Brandweer onderhouden. Er 
is sprake van een planmatige aanpak, aangepast naar de werkelijke situatie. 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. 
 
7.4.3 Financiële consequenties 
 
Openbare ruimte 
In de afgelopen jaren zijn binnen de gemeente Deventer forse impulsen gegeven aan het verbeteren 
van de kwaliteit van het onderhoud. Impulsen die substantieel hoger waren dan het normale 
areaalaccres. Dat neemt niet weg dat in de afgelopen decennia in het beheer van de openbare ruimte 
achterstand in onderhoud is ontstaan. Zoals onder beleidsuitgangspunten is aangegeven geven we 
binnen de verschillende programma’s op diverse manieren inhoud aan het verbeteren van de kwaliteit 
en het wegwerken van achterstanden. 
In de tabel hieronder worden de bedragen voor geprogrammeerd onderhoud (zowel klein als groot 
onderhoud) in de openbare ruimte gepresenteerd die voor de komende vier jaar zijn 
geprognosticeerd; 
 
 

Onderhoudskosten openbare ruimte 
2013-2016 
Categorie 

 
 
Product 

 
 
Begroting 

   
 
Verwacht 
kwaliteitsniveau 

(bedragen x € 1.000)   2013 2014 2015 2016  

Straten, wegen en pleinen 20 8.199 8.187 8.180 8.180 sober 

Straatreiniging 21 2.658 2.634 2.611 2.611 sober 

Riolering en water 32 7.058 7.058 7.058 7.058 sober 

Groen 28 6.614 6.595 6.572 6.572 sober 

Civieltechnische kunstwerken 38 1.171 1.171 1.171 1.171 sober 

Openbare verlichting 22 936 935 934 934 sober 

Overige (o.a. speelgelegenheden) 30 1.032 1.028 1.026 1.026 sober 

Begraafplaatsen 33 273 272 272 272 sober 

Totaal   € 27.941   €27.880  € 27.824 € 27.824  

 
In vergelijking met de bedragen genoemd in de begroting 2012-2015 zijn bovenvermelde bedragen 
enigszins toegenomen. Voor enkele onderdelen zijn als gevolg van investeringen de kapitaallasten 
toegenomen, is het onderhoudsareaal toegenomen en hebben er enkele prijsstijgingen 
plaatsgevonden. De bezuinigingen vanuit het traject Kwestie van Kiezen zijn in begroting 2012-2015 
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verwerkt en hebben hun weerslag in de kosten van onderhoud van de openbare ruimte en 
kapitaalgoederen en de kwaliteitsniveaus. In de hierboven vermelde bedragen zijn, net als in de 
voorgaande begroting, eveneens de kosten van regie- en beleid en de kapitaallasten opgenomen. 
 
Straten, wegen en pleinen 
Binnen de gemeente Deventer is een aantal locaties waar de verkeersafwikkeling een actueel 
probleem is. Het Hanzetracé wordt, evenals andere knelpunten in de gemeente Deventer, 
meegenomen in de discussie over de visie over de verkeersafwikkeling. Dit kan leiden tot een 
aanpassing van het bestaande profiel. Tot de tijd dat hier een besluit over is genomen, worden geen 
reconstructiewerkzaamheden gepland op deze wegen. Dit betekent overigens wel dat op deze wegen 
extra inzet van klein onderhoud noodzakelijk is. Dit kan worden opgevangen in de begroting. 
 
In 2013 is voor product 20 in totaal een bedrag van € 8,2 miljoen in de begroting opgenomen. Dit 
bedrag is ongeveer gelijk aan het bedrag in de begroting van het vorig jaar. In 2013 zal voor € 3,6 
miljoen groot geprogrammeerd onderhoud (MJOP) worden gepleegd en is voor klein regulier 
onderhoud een bedrag van € 2,1 miljoen geprognosticeerd. Hierbij komen nog de kosten voor regie- 
en beleidstaken en de kapitaallasten (totaal € 2,5 miljoen). Deze uitgaven zullen naar verwachting 
worden besteed aan het onderhoud voor straten, wegen en pleinen. Hiermee wordt uitvoering 
gegeven aan jaarschijf 2013 van het MJOP-MIND 2013-2016.   
 
Straatreiniging 
In 2013 is voor product 21 in totaal een bedrag van € 2,7 miljoen in de begroting opgenomen. Dit 
bedrag is hoger dan in de begroting van het vorig jaar en wordt o.a. veroorzaakt door areaal 
uitbreiding en prijsstijgingen. Aan geprogrammeerd onderhoud zal naar verwachting € 2,4 miljoen en 
aan klein regulier onderhoud € 75.000 worden besteed. Hierbij komen nog de kosten voor regie- en 
beleidstaken en de kapitaallasten (totaal € 2,2 ton). 
 
Riolering en water 
Voor onderhoud en beheer van de riolering en de waterhuishouding is voor 2013 € 7 miljoen in de 
begroting opgenomen. Hiervan is voor € 1,1 miljoen geprogrammeerd onderhoud en voor € 1,7 
miljoen klein regulier onderhoud geprognosticeerd. Ongeveer € 1,1 miljoen zal worden besteed aan 
regie- en beleidstaken waarbij voor het onderhoud van riolering kolken en straatgoten en het maaien 
van de slootkanten in totaal nog eens € 526.000 is geraamd. De kapitaallasten zijn gecalculeerd op € 
2,6 miljoen. De bestedingen kunnen volledig gedekt worden uit de baten van de rioolretributie. 
 
Groen 
De huidige begrotingsmiddelen zijn voldoende om het niveau sober in de komende jaren te 
garanderen. Het zwaartepunt bij groen ligt op het dagelijks onderhoud. Voor geprogrammeerd 
onderhoud en regulier klein onderhoud is € 4,7 miljoen geraamd. Voor regie- en beleidstaken en voor 
de zorgplicht voor bomen en parken management komt daar nog eens € 1,5 miljoen bij. Hiermee 
wordt uitvoering gegeven aan jaarschijf 2013 van het MJOP-MIND 2013-2016. 
Het budget voor het groot onderhoud is wel zo beperkt dat een goede integrale programmering met 
name voor product 20 lastig is. Op langere termijn zal het onderhoudskwaliteitsniveau van het 
openbaar groen onder druk kunnen komen te staan. 
 
Civiel technische kunstwerken 
Bij de civieltechnisch havenobjecten (sluizencomplex, Hanzebruggen en kadeconstructies) was 
sprake van fors achterstallig onderhoud. De afgelopen jaren is deze achterstand nagenoeg volledig 
weggewerkt met eenmalige middelen vanuit de Reserve Gemeentebrede Investeringen en Essent-
middelen. De projecten worden in 2013 afgerond. 
In 2013 is voor product 38 voor onderhoud in totaal een bedrag van € 1,2 miljoen in de begroting 
opgenomen. Aan geprogrammeerd onderhoud zal naar verwachting ruim € 0,3 miljoen worden 
besteed. Vervolgens komen daar de kosten van regie- en beleid ad. € 55.000 en de kapitaallasten 
ad.€ 0,8 miljoen nog bij. 
 
Openbare verlichting 
Op lange termijn zal de openbare verlichting voldoende middelen hebben om het complete areaal op 
voldoende kwaliteitsniveau te onderhouden. 
Voor geprogrammeerd onderhoud MJOP (€ 332.000) en klein regulier onderhoud (€ 376.000) is voor 
2013 in totaal € 708.000 geprognosticeerd. Voor regie- en beleidstaken (€ 99.000), herstel van schade 
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en vandalisme (€ 62.000) en kapitaallasten (€ 62.000) komt daar € 223.000 bij wat vervolgens 
saldeert tot ruim € 0,9 miljoen. Het onderhoud aan de straatverlichting is volledig uitbesteed. 

 
Openbare speelgelegenheden 
Het reguliere onderhoud, inclusief herstelwerkzaamheden en inspecties van de toestellen is voor 2013 
begroot op ruim € 1 miljoen. Dit bedrag is samengesteld uit ruim € 5 ton regulier onderhoud, € 1 ton  
geprogrammeerd onderhoud (buurtspeelplannen) en bijna € 4 ton voor regie- en beleidstaken 
(inclusief kapitaallasten). 
 
Begraafplaatsen 
De onderhoudskosten (€ 272.000) hebben betrekking op de vier gemeentelijke begraafplaatsen 
gelegen in Diepenveen (Tjoenerhof en Roeterdsweg) en Bathmen (Nieuwe begraafplaats en Anna 
van Lintelolaan). 
 
Gebouwen 
 
De bedragen voor de begroting 2013-2016 voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen zien 
er als volgt uit; 
 

Onderhoudskosten gebouwen  
2013-2016 
Categorie 

 
 

Product 

 
 

Begroting 
   

 
Verwacht 

kwaliteitsniveau 
(bedragen x € 1.000)   2013 2014 2015 2016  

Gemeentelijke huisvesting 994 279 279 374 374 sober 

Welzijn- en culturele gebouwen 201/221/231/232 418 392 392 392 sober 

Sporthuisvesting 240/241 812 812 812 812 sober 

Onderwijshuisvesting 211 895 895 895 895 sober 

Gebouwen voor derden 13 82 108 111 82 sober 

Huisvesting Brandweer 500/501 227 227 227 227 sober 

Totaal   € 2.713  € 2.713 € 2.811 € 2.782  

 
Gemeentelijke huisvesting 

De meerjaren onderhoudsprognose geeft inzicht in de kosten van het groot onderhoud aan de 
gemeentelijke huisvestingspanden over een langere periode. Voor 2013 is voor zowel groot als klein 
onderhoud in totaal een bedrag van € 279.000 geprogrammeerd. 
  
Welzijn en culturele huisvesting 
Voor het in stand houden van de welzijn en culturele huisvesting zijn meerjaren onderhoudsplannen 
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. 
Restauraties van met name monumentale culturele gebouwen behoren niet tot het reguliere 
onderhoud. Hiervoor zullen de komende jaren aparte verzoeken voor aanvullende middelen worden 
ingediend. De verwachte kosten voor onderhoud zullen in 2013 € 418.000 bedragen. 
 
Sporthuisvesting 
Het onderhoud aan de sporthuisvesting, de diverse velden, het gemeentelijk tenniscomplex Bathmen 
en de overige buitensportaccommodaties is voor 2013 geprognosticeerd voor een bedrag van  
€ 812.000. Uitgangspunt voor het onderhoudkwaliteitsniveau is dat dit sober en doelmatig wordt 
uitgevoerd, zodanig dat de accommodaties veilig en storingsvrij zijn te gebruiken.  
 
Onderwijshuisvesting 
In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) wordt aandacht besteed aan conditie afhankelijk onderhoud 
van de onderwijspanden en wordt een methodiek gehanteerd, waarbij met minimale inzet van 
middelen de functie en representativiteit van de panden gewaarborgd blijft. Het onderhoud is 
opgenomen en geprogrammeerd in meerjaren onderhoudsplannen (MJOP). Er wordt sober en 
doelmatig onderhoud gepleegd, zodanig dat de gebouwen in stand worden gehouden en deze veilig 
met een minimum aan verstoringen van het primaire proces kunnen worden gebruikt. Voor het 
geprogrammeerd onderhoud van de onderwijshuisvesting is voor 2013 een bedrag van € 895.000 
begroot.  
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Gebouwen van derden 
Bij het beheer van de gebouwen in gemeentelijke eigendom die tijdelijk of permanent aan derden 
worden verhuurd, wordt gestreefd naar een constant uitgavenpatroon in de kosten van groot 
onderhoud. Hierbij wordt de regel in acht genomen dat jaarlijks maximaal 20% van de 
huuropbrengsten van de panden wordt aangewend voor het onderhoud. Op dit moment loopt een 
onderzoek of de beschikbare middelen voldoende zijn om in het toekomstige onderhoud te kunnen 
voorzien. De geprognosticeerde structurele afdracht van deze 20% aan huuropbrengsten geeft 
voeding aan de voorziening groot onderhoud. In 2013 is hiervoor € 82.000 geprognosticeerd. 
 
Huisvesting Brandweer 
Het onderhoud aan de huisvesting van de Brandweer is voor 2013 geprognosticeerd voor een bedrag 
van € 227.000. 

 
Overige kapitaalgoederen 
 
Het beleid voor het onderhoud aan materieel van de brandweer en aan ICT apparatuur is gebaseerd 
op een planmatige aanpak. Daarnaast is de gemeente Deventer, als eigenaar, verantwoordelijk voor 
het reguliere onderhoud aan de door haar verstrekte WMO hulpmiddelen. Voor dit onderhoud zijn voor 
de komende jaren de volgende kosten geprogrammeerd; 
 

Onderhoudskosten overige 
kapitaalgoederen 2013-2016 
Categorie 

 
 

Product 

 
 

Begroting 
   

 
Verwacht 

kwaliteitsniveau 
(bedragen x € 1.000)   2013 2014 2015 2016  

Materieel Brandweer 500/501 210 210 210 210 basis 

WMO hulpmiddelen 203 323 348 377 377 basis 

ICT apparatuur 994 351 360 360 351 basis 

Totaal   € 884   € 918  € 947 € 938  

  

 
ICT apparatuur 
Voor de ICT apparatuur en systemen (computers, serves, telefooncentrales, etc.) zijn diverse 
onderhoudscontracten afgesloten. De omvang van de kosten voor onderhoud is ten opzicht van 2012 
lager vanwege het beëindigen van een onderhoudscontract. De verwachte kosten voor onderhoud 
zullen in 2013 € 351.000 bedragen. 
 
WMO hulpmiddelen 
De gemeente Deventer is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de door haar verstrekte 
WMO hulpmiddelen. Om bepaalde WMO hulpmiddelen in een goede conditie te houden vindt regulier 
onderhoud plaats. De verwachte kosten voor dit onderhoud zullen in 2013 € 323.000 bedragen. 
 
Materieel Brandweer 
Voor het in optimale conditie houden van de beschikbare brandweervoertuigen en – materialen is in  
2013 voor € 210.000 aan onderhoudskosten geprognosticeerd. 
 
7.4.4 Conclusie 
 
Gemeente Deventer werkt hard aan het in stand houden van haar kapitaalgoederen waarmee een 
structureel goed, veilig en milieubewust leef-, werk-, woon- en verblijfmilieu voor de burgers en 
passanten wordt gerealiseerd.  
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7.5 Paragraaf financiering 
  
7.5.1 Inleiding 
De financieringsparagraaf geeft inzicht in de ontwikkelingen in de begroting behandelt de 
beleidsvoornemens voor het komende jaar. In het jaarverslag wordt vervolgens ingegaan op de 
resultaten van de beleidsuitvoering.  
 
In deze paragraaf komen achtereenvolgens aan de orde het wettelijk kader van de 
financieringsparagraaf, de algemene ontwikkelingen op het gebied van financiering (waaronder wet 
HOF en schatkistbankieren), het gemeentelijk financieringsbeleid en financieringsstructuur, de risico’s 
uit hoofde van de treasury en tot slot de berekening van het EMU-saldo.  
 
7.5.2 Wettelijk kader 
 
Het wettelijk kader van de financieringsparagraaf ligt verankerd in de Wet financiering decentrale 
overheden (Wet fido) die met ingang van 1 januari 2001 is ingevoerd en voor het laatst in 2009 is 
gewijzigd.  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. 
Daarnaast regelt de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) de vereisten 
ten aanzien van de kredietwaardigheid van financiële instellingen. Ook deze regeling is in 2009 
gewijzigd.   
 
In het treasurystatuut, dat voor het laatst is herzien in december 2009, zijn binnen de mogelijkheden 
van de Wet fido en de Ruddo de kaders vastgelegd voor de uitvoering van de treasuryfunctie bij de 
gemeente. Enkele belangrijke punten uit het treasurystatuut zijn: 

 Het beleid van de gemeente Deventer is gericht op het waarborgen van een blijvende toegang tot 
de financiële markten om de beschikbaarheid over voldoende financiële middelen zeker te stellen. 
Dit wordt onder meer bewerkstelligd door blijvend te voldoen aan de geldende wetgeving. 

 Het aangaan en het verstrekken van leningen is slechts toegestaan voor de uitoefening van de 
publieke taak en kan alleen indien deze een prudent karakter hebben en niet zijn gericht op het 
genereren van winst door het lopen van een overmatig risico.  

 Uitzettingen vinden alleen plaats bij Nederlandse overheidsinstellingen of financiële instellingen 
met een kredietwaardigheid van een AA-rating afgegeven door een rating agency indien het om 
lange termijnuitzettingen (> 1 jaar) gaat of een A-1 rating indien het korte termijn uitzettingen (< 3 
maand) betreft.  

 Het aantrekken / uitzetten van middelen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste 2 
financiële instellingen. 

 
7.5.3 Algemene ontwikkelingen 
 
Interne ontwikkelingen 
 
Treasurystatuut 
In december 2009 is het treasurystatuut 2009 door de raad vastgesteld. Aanleiding hiervoor was de 
gewijzigde Wet fido en Ruddo. Het huidige treasurystatuut voldoet hiermee aan de vereisten van de 
Wet fido.  
 
Rentebeleid 
In de notitie rentebeleid, vastgesteld door het college in 2005, is het kader vastgelegd voor het 
financieringsbeleid voor de komende jaren. Er wordt gestreefd naar het aantrekken van nieuwe 
leningen met een variërende looptijd van 5-10 jaar om de vrijvaldip van de aflossingen in de periode 
tot 2020 op te vullen. Dit beleid zal in 2013 e.v. worden voortgezet waarbij rekening wordt gehouden 
met de financieringsbehoefte en rentevisie.  
 
Daarnaast is in de rentenotitie bepaald dat de maximale omvang van de egalisatiereserve rente wordt 
gesteld op 10% van de gecalculeerde rentelasten per jaar oftewel een bedrag van circa € 1,2 miljoen. 
Het meerdere kan worden onttrokken en ingezet als algemeen dekkingsmiddel.  
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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 en inzicht wordt verkregen in mogelijke toekomstige 
renterisico’s. Er wordt zowel een maandelijkse als een meerjarige (4 jaar) liquiditeitenplanning 
opgesteld. De komende jaren zal worden gewerkt aan een verdere verfijning van deze planningen.   
 
Treasury jaarplan 
Tot 2007 kende de treasuryfunctie een viertal bestuurlijke rapportagemomenten, namelijk de 
treasuryparagraaf in begroting en jaarrekening en het vermelden van de voortgang daarvan in de 
zomer- en najaarsnota. Vanaf 2007 is hier een vijfde bestuurlijke rapportage aan toegevoegd namelijk 
het treasury jaarplan. In het treasury jaarplan wordt op meer concrete wijze ingegaan op treasury-
informatie en treasury-acties kan daarmee worden gezien als een soort van onderlegger voor de 
treasuryparagraaf van de begroting.  
 
Herfinanciering en aanvullende financiering 
De financieringsbehoefte voor de komende vier jaren, vanaf 2012, bedraagt € 146 miljoen. Deze € 
146 miljoen bestaat voor ongeveer € 60 miljoen uit nieuwbouw Stadhuiskwartier, € 69 miljoen uit 
herfinanciering van aflossingen en € 17 miljoen grotendeels uit andere investeringen. 
Rekening houdend met onzekere factoren in de liquiditeitenbegroting en de ruimte die er is binnen de 
rekening courant, dekken wij 75% van de financieringsbehoefte af. Afgerond is dit een bedrag van € 
110 miljoen. Van dit bedrag is € 60 miljoen afgedekt in 2012 door het afsluiten van een aantal 
langlopende, fixe leningen met verschillende looptijden bij verschillende partijen. Wat betreft de 
looptijden laten wij de aflosmomenten zoveel mogelijk vrijvallen in de jaren waarin er ruimte is om 
deze op te vangen. 
De overige € 50 miljoen (€ 110 miljoen - € 60 miljoen) wordt in de loop van 2013 afgesloten. 
 
Externe ontwikkelingen 
 
Rentevisie 
Een belangrijke factor bij de uitvoering van het treasurybeleid is het verloop van de geld- en 
kapitaalmarktrente. De visie ten aanzien van de renteontwikkeling is medebepalend voor het te volgen 
financieringsbeleid. Onze rentevisie baseren wij op de rentevisies van een zestal grootbanken. Deze 
zijn hieronder weergegeven: 
 
Verwachtingen per 
augustus 2011 

Prognose over 12 maanden 

 3 maands 10 jaars 
Commerzbank Niet afgegeven Niet afgegeven 
ING 0,60% 2,20% 
Rabo 0,51% 2,50% 
Belfius, vh Dexia 0,30% 1,90% 
ABN Amro 0,50% 2,40% 
BNG Niet afgegeven Niet afgegeven 
Gemiddeld 0,48% 2,25% 

 
De huidige rentes liggen op 0,30% voor 3-maands en 1,73% voor de 10-jaars. Het lijkt erop dat de 
lage niveaus nog wel een tijd zullen blijven aanhouden hoewel correcties naar boven toe mogelijk zijn. 
De schuldencrisis blijkt keer op keer de voorspellers op het verkeerde been te zetten.  
De hiervoor vermelde rentepercentages zijn zogenaamde ‘kale rentes’. Financiële instellingen 
berekenen hierboven op een opslag voor risico’s, kosten en winst. Voor gemeenten ligt deze 
momenteel, afhankelijk van de looptijd, tussen de 0,2% – 0,4%. De rente voor een 10-jaarslening 
bedraagt bijvoorbeeld voor de gemeente op basis van de renteverwachtingen dan 2,13%.    
  
Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) 
Het doel van de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF) is te zorgen dat Nederland voldoet aan 
de EMU norm van maximaal 3% tekort op de begroting. De tekorten van de lagere overheden maken 
onderdeel uit van het EMU tekort. Omdat de Rijksoverheid beboet kan worden door de Europese Unie 
(EU) bij een overschrijding van de 3% grens, wil deze meer grip op de norm hebben. Dit wil zij 
bereiken door de invoering van de Wet HOF.  
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De Wet HOF stelt heel simpel dat een lagere overheid in een jaar niet meer geld mag uitgeven dan zij 
aan geld binnen krijgt. Het gaat om het in evenwicht zijn van de daadwerkelijke kasstromen en niet om 
het begrotingsevenwicht. Vooral bij investeringen ontstaan er verschillen tussen beide. Immers bij 
investeringen is veelal de kapitaallast gedekt binnen de meerjarenbegroting maar worden de uitgaven 
in een of enkele jaren gedaan. De begroting is dan wel in evenwicht maar het saldo van de 
kasstromen niet. De kasstromen ontstaan immers pas in de jaren daarna door middel van de vrijval 
van afschrijvingen.  
Indien een lagere overheid niet voldoet aan de Wet HOF wordt er een boete opgelegd.   
 
Op grond van de Wet HOF mag de gemeente niet meer aan kasgelden uitgeven dan zij ontvangt. 
Voor de kasstromen uit operationele activiteiten levert dat geen problemen op, immers veelal worden 
de lopende uitgaven gedekt door lopende inkomsten (bv. de salarissen). Bij investeringen kan dit 
zoals hierboven aangegeven, wel tot problemen leiden. De oplossing is dan dat er naar een 
ideaalcomplex van afschrijvingen gewerkt dient te worden. Bij een ideaalcomplex is het totaal van de 
afschrijvingen in een jaar gelijk aan het totaal van de nieuwe activa waarin wordt geïnvesteerd. Een 
ideaalcomplex van afschrijvingen heeft geen invloed op de hoogte van het renteresultaat.   
 
Een andere mogelijkheid is dat de gemeente eerder overgaat tot het huren of leasen van 
kapitaalgoederen in plaats van zelf te investeren. In de huur- of leasetermijnen zullen de rentekosten 
van de verhuurder of lessor zijn verdisconteerd. Veelal ligt de rentevoet bij huur en lease een stuk  
hoger dan de rente waarvoor de gemeente zelf geld uit de markt kan halen. De gemeente zal namelijk 
veelal meer kredietwaardiger zijn dan het verhuur en/of leasebedrijf. Het is vooral in deze situatie dat 
de rentekosten van de gemeente zullen toenemen. Het is op dit moment nog niet mogelijk om meer 
concreet op de invloed van de Wet HOF op het renteresultaat van de gemeente in te gaan. Op dit 
moment is de wet HOF aangeboden aan de Tweede Kamer. Als de wet doorgang vindt, zal Deventer 
gezien zijn investeringen (zie paragraaf investeringen) in 2013 de norm overschrijden. 
Deze norm geldt voor de gemeenten als groep zodat een overschrijding niet direct  gevolgen zal 
hebben.  
In de toekomst is het mogelijk dat het bedrag van de overschrijding gestald zal moeten worden bij het 
Rijk. De betreffende gemeente heeft dan 3 jaar om te laten zien dat de overschrijding aangepakt 
wordt. Gebeurt dat niet dan wordt het gestalde geld omgezet in een boete ter hoogte van de stalling 
dus dan is de gemeente het geld kwijt. 
 
Wellicht nog vermeldenswaard is dat in een brief de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft 
aangegeven bezwaren te hebben tegen de wet HOF. 
 
Schatkistbankieren 
Het demissionaire kabinet Rutte wil gemeenten uiterlijk eind 2013 verplichten om over te gaan tot 
schatkistbankieren. Dit betekent dat gemeenten per eind december 2013 hun tegoeden verplicht 
moeten aanhouden bij de Nederlandse Staat. De 2 achterliggende reden zijn: 

a) het verlagen van de EMU-schuld 
b) het beperken van de financiële risico’s bij de lagere overheden 

 
De verwachting is dat bij schatkistbankieren de rendementen op de uitstaande tegoeden lager zijn  
dan in het geval deze bij een commerciële marktpartij / financiële instelling worden uitgezet. De 
gemeenten verliezen hiermee rente-inkomsten. Wij verwachten dat de financiële effecten voor de 
gemeente Deventer gering zijn. De gemeente Deventer is een zogenaamde ‘debet’-gemeente en 
heeft veelal een financieringsbehoefte. Financieringsoverschotten komen slechts af en toe voor en 
dan ook nog  voor relatief korte periodes.     
 
De VNG (gemeenten), IPO (provincies) en UvW (waterschappen) hebben in hun brief van 3 
september 2012 gesteld dat het wetsontwerp HOF en schatkistbankieren regionale en lokale 
investeringen remmen. Met het volgende kabinet gaan zij graag in gesprek over alternatieven voor het 
wetsvoorstel HOF en het verplicht schatkistbankieren. 
 
De prognose voor 2013 is dat Deventer geen uitzettingen zal hebben zodat geen tegoed bij de Staat 
hoeft te worden aangehouden. 
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7.5.4 Gemeentefinanciering 
 
Financieringsbeleid gemeente Deventer 
 
De gemeente Deventer hanteert het principe van integrale financiering. In dit systeem bestaat er geen 
direct verband tussen een bepaalde investering en het financieringsmiddel. Burgemeester en 
Wethouders kunnen hiervan afwijken door toepassing van projectfinanciering. Bij integrale financiering 
worden de rentekosten voor investeringen toegerekend aan de projecten via een gemiddeld 
percentage, de z.g. omslagrente (2013: 5%). Bij projectfinanciering worden specifieke geldleningen 
aangetrokken voor de financiering van een bepaald project. 
 
Om te voorzien in de financieringsbehoefte staan de gemeente interne en externe 
financieringsmiddelen ter beschikking. De interne financieringsmiddelen bestaan uit de reserves, 
oftewel eigen vermogen, en de voorzieningen. De externe financieringsmiddelen bestaan uit de 
opgenomen langlopende geldleningen en kortlopende middelen (b.v. rekening courant en 
werkkapitaal), oftewel het vreemde vermogen. In het treasurystatuut is opgenomen dat de gemeente 
zoveel mogelijk gebruik zal maken van de intern beschikbare financieringsmiddelen.  
 
Op het moment dat uitgaven worden gedekt door inzet van reserves vindt een substitutie plaats van 
eigen vermogen door vreemd vermogen of financiële activa (b.v. deposito’s). Omdat het aantrekken 
van vreemd vermogen gepaard gaat met rentekosten of omdat minder rente wordt ontvangen op de 
financiële activa zou normaliter een dekkingsprobleem ontstaan ter grootte van de rentelast c.q. 
rentederving. Om dit op te lossen worden aan veel reserves die worden ingezet als dekkingsmiddel 
voor uitgaven, rente toegerekend en bijgeschreven op de reserve. Deze rentebijschrijving wordt als 
last verantwoord in de exploitatie en via de rente-omslagsystematiek tegen het 
renteomslagpercentage toegerekend aan diverse activa en uiteindelijk de producten. Naast het feit dat 
op deze wijze de dekking van de rentelast is geregeld, vindt ook een betere kostprijscalculatie van de 
producten plaats. Een andere reden om rente aan reserves toe te voegen is om de koopkracht van de 
reserve in verband met inflatie, op peil te houden.   
 
Voor 2012 lag het niveau van de omslagrente op 5%. Bij het onderdeel rentevisie is aangegeven dat 
De lange termijnrente zal naar verwachting tussen de 3% en 3,5% (afhankelijk van de looptijd)  liggen 
in 2013. Dit betekent dat de kapitaalmarktrente onder het niveau van onze omslagrente ligt. Voor 2013 
handhaven wij onze omslagrente van 5%. Renteoverschotten komen ten gunste van de 
egalisatiereserve rente. In het hoofdstuk Financieringsresultaat komen wij hier nog nader op terug.  
 
Financieringsstructuur 
De 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.  
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Van de financieringsstructuur per 1 januari van het boekjaar is het volgende overzicht te geven. 
 
 
Financieringsstructuur per 1 januari van het boekjaar (x € 1 miljoen) 
 Begroting Werkelijk Begroting Begroting 
 2011 2011 2012 2013 
     
Investeringen in:     
Vaste Activa 215 216 218 212 
Onderhanden werk grondexploitatie 98 109   98   115 

Totaal investeringen 313 325 316 327 
     
Gefinancierd met:     
Reserves 114 124 111 79 
Nog te bestemmen resultaat     
Voorzieningen   20   21   16   11 
Langlopende financiering 147 148 161 229 

Totaal financiering 281 293 288 319 
Financieringstekort (-)/ 
Overschot(+) 

 
- 32 

 
- 32 

 
- 28 

 
- 8 

     

 
 
Per 1 januari 2013 is er sprake van een geprognosticeerd financieringstekort van € 8 miljoen. 
Begrotingstechnisch wordt dit financieringstekort gefinancierd met kort vreemd vermogen bestaande 
uit onder andere rekening-courantgelden (binnen de kasgeldlimiet van € 28 miljoen) en vlottende 
passiva alsmede lang vreemd vermogen bestaande uit langlopende geldleningen. In de praktijk dient 
echter rekening te worden gehouden met onder andere vertragingen in uitvoering van investeringen, 
het beschikbare werkkapitaal (saldo vlottende activa en passiva) en onvoorziene omstandigheden 
zoals strategische grondaankopen. Dit leidt er toe dat op rekeningbasis de financieringsbehoefte kan 
afwijken ten opzichte van de begroting.  
 
Financieringsresultaat 
 
Voor de begroting 2013 wordt rekening gehouden met een totaal aan rentekosten van € 14,2 miljoen. 
Via de methodiek van de renteomslag wordt totaal € 21 miljoen aan rentelasten omgeslagen over de 
activa en daarmee doorbelast aan de producten. Een bedrag van € 1 miljoen wordt verrekend met de 
exploitatie. Het verwachte renteresultaat voor 2013 komt op € 5,8 miljoen.  
 
 
 Opstelling rentelasten (in € miljoen) 

 Begroting Rekening Begroting Zomerrap Begroting 
 2011 2011 2012 2012 2013 
Rentelasten      
Rente korte financieringsmiddelen* 0,16 0,20 1,39 0,08 0,05 
Rente langlopende geldleningen 7,22 7,22 7,12 7,43 9,20 
Rente eigen financieringsmiddelen 3,74 3,42 2,96 3,41 1,56 
Rente verliesvoorziening 1,40 1,34  2,19 3,00 
Rentebijdrage exploitatie 0,70 0,70 1,09 1,09 1,09 
Overig 0,04 0,05    

 13,26 12,93 12,56 14,20 14,90 
renteopbrengsten      
Doorberekening aan vaste activa 
i.v.m. kapitaalbeslag 

18,17 17,61 16,46 19,10 20,10 

 18,17 17,61 16,46 19,10 20,10 

      
Renteresultaat 4,91 4,68 3,90 4,90 5,20 
      

* rente korte financieringsmiddelen is berekend door € 9,3 miljoen @ 0,5%  

 
Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar bijlage 4 van het Bijlagenboek behorende bij de 
begroting 2013.  
 
In beginsel wordt de hoogte van de renteomslag bepaald door de totale werkelijke rentekosten te 
delen door de totale activa waaraan de rentekosten worden toegerekend. Het hanteren van dit 
systeem leidt echter tot wisselende niveaus van renteomslagen omdat de werkelijke rentekosten 
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jaarlijks fluctueren. Om dergelijke fluctuaties te voorkomen en om een bestendige gedragslijn t.a.v. de 
begroting te hanteren, is in Deventer gekozen voor een vaste renteomslag en sinds 2006 bedraagt 
deze 5%. 
Jaarlijks ontstaan hierdoor voordelige renteresultaten die worden gestort in de egalisatiereserve rente. 
In het verleden is de reserve gebruikt voor dekking van investeringsplanning negatieve uitkomsten 
begroting en verliesvoorzieningen grondexploitaties. 
Vergeleken met het gepresenteerde renteresultaat bij de Voorjaarsnota 2012 is het renteresultaat 
gestegen. De aanleiding hiervoor is de voordelige financiering die we hebben kunnen aangaan voor 
herfinaciering en investeringen. Zie ook hoofdstuk 2.4 van de programmabegroting. 
 
Leningenportefeuille 
 
Een belangrijk onderdeel van het financieringsbeleid vormt de omvang, flexibiliteit, gemiddelde looptijd 
en rentegevoeligheid van de leningenportefeuille. Hiervoor is aangegeven dat het financieringsbeleid 
de komende jaren gericht zal zijn op het opvullen van de vrijvaldip van de aflossingen in de periode tot 
2020 en het streven naar het aantrekken van leningen met looptijden van 5 tot 10 jaar, waarbij één en 
ander uiteraard afhankelijk is van de te verwachten renteontwikkeling. Verder wordt getracht 
overfinanciering te voorkomen door een deel van de leningen flexibel te houden door bijvoorbeeld 
leningen met kortere looptijden op te nemen. De leningenportefeuille van de gemeente met de 
gewogen gemiddelde rentes ziet er naar verwachting als volgt uit: 
 
 
Leningenportefeuille 
(x € 1 miljoen) 

Bedrag Gewogen 
gemiddelde 
rente (in %) 

   
werkelijke stand per 1 januari 2012 160,85 4,42% 
contractuele aflossingen in 2012   7,65 3,92% 
werkelijke financiering 2012 75,88 3,13% 
geraamde stand per 1 januari 2013 229,08 4,01% 

   
contractuele aflossingen 2013 15,72 3,79% 
herfinanciering/consolidatie 2013 0,00 0,00% 
geraamde stand per 1 januari 2014 213,36 4,09% 

 

 
De gemiddelde rente van 4,01% op de leningenportefeuille in 2013 is lager dan de gemiddelde rente 
in 2012. Dit komt vooral door het aantrekken van nieuwe leningen in 2012 met een gemiddeld 
rentepercentage van 3,13% 
  
Werkkapitaalbeheer 
 
Onder werkkapitaal wordt verstaan de vlottende activa en vlottende passiva. Netto werkkapitaal is het 
verschil tussen het bedrag van de vlottende activa en het bedrag van de vlottende passiva. De 
vlottende activa bestaan uit voorraden, debiteurenvorderingen en liquide middelen. De vlottende 
passiva omvatten het vreemd vermogen met een looptijd korter dan een jaar. Dit betreffen de 
crediteuren en de kortlopende schulden in de vorm van opgenomen kasgeldleningen. 
 
Het is belangrijk om zoveel mogelijk de omvang en looptijden van de vlottende activa en vlottende 
passiva zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat een organisatie in staat is op korte termijn aan 
haar korte termijnverplichtingen te voldoen. Verder leidt een doelmatig werkkapitaalbeheer tot 
minimalisatie van de rentekosten en een maximalisatie van de renteopbrengsten. Naar verwachting 
wordt er per 1 januari 2013 voor een bedrag van € 212 miljoen vastgelegd in vaste activa. Hier 
tegenover staat een totaal aan vaste (lange) financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) van € 
317 miljoen. Een deel van de vlottende activa wordt derhalve gefinancierd met lang vermogen 
waarmee het netto werkkapitaal positief is. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat de prognose 
voor het werkkapitaal voor € 115 miljoen bestaat uit de grondvoorraden die in feite niet op heel korte 
termijn in liquide middelen kunnen worden omgezet.   
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7.5.5 Risicobeheer 
 
De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn renterisico’s, 
kredietrisico’s, liquiditeitsrisico’s en koersrisico’s. Aangezien de gemeente op grond van het 
treasurystatuut alleen financieringen en uitzettingen in euro’s kan doen en er geen transacties worden 
gedaan met leveranciers/afnemers van buiten de eurolanden zijn koersrisico’s niet aanwezig. Hierna 
wordt alleen nader ingegaan op renterisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s.  
 
Renterisico’s 
 
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 – opportunity costs); 

 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 2013 is de 
kasgeldlimiet bepaald op 8,5% van het uitgaventotaal van de begroting 2013. Het begrotingstotaal 
2013 bedraagt € 304 miljoen waarmee de kasgeldlimiet uitkomt op afgerond € 26 miljoen. Iedere drie 
maanden wordt de stand van de netto vlottende schuld van de gemeente getoetst aan de 
kasgeldlimiet.  
 
Op grond van de Wet fido is het in beginsel niet toegestaan de kasgeldlimiet te overschrijden. Bij 
(dreigende) overschrijding zal tot consolidatie van de vlottende schuld moeten worden overgaan door 
financieringen met een looptijd langer dan 1 jaar aan te trekken. De toezichthouder kan echter voor 
een periode van 2 kwartalen ontheffing verlenen voor het overschrijden van de kasgeldlimiet. In ons 
treasurystatuut is overeenkomstig de Wet fido bepaald dat in het geval de kasgeldlimiet gedurende 
een periode van 3 kwartalen wordt overschreden, de toezichthouder hiervan in kennis wordt gesteld.  
 
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 het lastentotaal van de begroting. Het doel van de renterisiconorm is het realiseren van een 
spreiding van de rentetypische looptijden van de leningenportefeuille waardoor een verandering in de 
rente vertraagd doorwerkt in de rentelasten van de gemeente.  
 
De onderstaande tabel geeft het verwachte verloop voor 2013-2016 weer van de renterisiconorm 
waarbij ter vergelijking de cijfers van 2012 zijn gezet.  
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Renterisico op vaste schuld 
(x € 1 miljoen) 

2012 2013 2014 2015 2016 

1a. renteherziening op vaste schuld o/g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1b. renteherziening op vaste schuld (u/g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3a. nieuw aan te trekken vaste schuld (o/g) 75,88 0,00 0,00 0,00 0,00 
3b. nieuw te verstrekken lange leningen (u/g) 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 
4. netto nieuw aan te trekken vaste schuld (3a-3b) 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5. betaalde aflossingen 15,72 15,63 10,13 10,21 3,84 
6. herfinanciering (laagste van 4 en 5) 7,63 14,13 8,63 8,60 3,84 
7. renterisico op vaste schuld (2+6) 7,63 14,13 8,63 8,60 3,84 
 
Renterisiconorm 
 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

8. grondslag per 1 januari 303,00 304,44 289,91 274,57 272,51 
9. het bij ministeriele regeling vastgestelde 
percentage 

20% 20% 20% 20% 20% 

10. renterisiconorm 60,60 60,89 57,98 54,91 54,50 

      
Toets renterisiconorm 
 

     

10. renterisiconorm 60,60 60,89 57,98 54,91 54,50 
7. renterisico op vaste schuld 7,63 14,13 8,63 8,60 3,84 
11.ruimte (+) / overschrijding (-) (10-7) 52,97 46,76 49,35 46,31 50,66 
 
 

Het begrote lastentotaal voor 2013 bedraagt € 303 miljoen waarmee de renterisiconorm op € 61 
miljoen uitkomt. Dit bedrag afgezet tegen onze leningenportefeuille van zo’n € 229 miljoen betekent 
dat de gemiddelde rentetypische looptijd op 2,6 jaar kan worden gezet om nog binnen de 
renterisiconorm te blijven. De gemiddelde looptijd van onze leningenportefeuille ligt op 15 jaar 
waardoor ruimschoots binnen de renterisiconorm wordt gebleven.   
 
Kredietrisico’s 
 
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. In zowel de 
Wet fido als de uitvoeringsregeling Ruddo en het treasurystatuut zijn voorwaarden opgenomen 
waaraan de uitzettingen zelf alsmede de tegenpartijen moeten voldoen. Op deze manier worden de 
kredietrisico’s ingeperkt. Zo mogen bijvoorbeeld leningen alleen worden verstrekt in het kader van de 
publieke taak en dienen uitzettingen een prudent karakter te hebben.  
 
In onderstaand overzicht is de samenstelling van de leningportefeuille u/g weergegeven.  
 

 
Instantie 
(x € 1 miljoen) 

Rente per 
1-1-2013 

Stand per 
1-1-2012 

Prognose per 
1-1-2013 

Prognose per 
31-12-2013 

A) in het kader van publieke taak     
Cultureel Centrum/Schouwburg 5,56% 9.672.931 9.234.626 8.796.321 
De Scheg 4,86% 16.770.415 16.577.205 15.356.299 
Circulus variabel 2.187.350 2.187.350 2.187.350 
Enexis 5,00% 544.536 544.536 544.536 
Vitens variabel 1.361.944 1.361.944 1.238.130 
Lawn Tennisclub 0,00% 4.538 - - 
Scouting Bathmen 0,00% 4.334 4.334 4.334 
Leningen energieaanpak woningen 0,00% 200.000 200.000 200.000 
B) Uitzettingen met prudent karakter n.v.t. - - - 

Totaal  30.746.048 30.109.995 28.326.970 
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Liquiditeitsrisico’s 
 
Onder liquiditeitsrisico’s wordt verstaan de mogelijkheid van de gemeente om op korte termijn aan 
haar betalingsverplichtingen te voldoen en bijvoorbeeld de crediteuren te betalen. Met andere 
woorden, staat er voldoende geld op de bank. Interne liquiditeitsrisico’s worden beperkt door de 
treasuryactiviteiten te baseren op een korte en lange termijn liquiditeitsplanning. Bovendien is een 
gemeente zeer kredietwaardig en te allen tijde in staat geld uit de kapitaalmarkt op te halen 
 
7.5.6 EMU saldo 
 
Inleiding 
 
Met de invoering van de (girale) euro in 1999 en het daarna gekoppelde groei- en stabiliteitspact is het 
EMU-saldo een cruciaal begrip geworden in termen van overheidsfinanciën. Het begrotingssaldo 
bestaat niet alleen meer uit een begrotingstekort of –overschot van het Rijk, maar ook gemeenten, 
provincies en WGR-plusregio’s maken integraal deel uit van dit saldo. Ieder kwartaal dienen de 
ontwikkelingen aan de Europese Commissie te worden gemeld.  
 
Op basis van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) behoort ingrijpen tot de 
mogelijkheden bij een dreigende overschrijding van het 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 was het door de afzonderlijke lokale overheid opnemen van het EMU-saldo in de 
begroting en jaarrekening.  
 
Een andere afspraak die tussen Rijk en medeoverheden is dit verband is gemaakt is dat 
medeoverheden primair zelf verantwoordelijk blijven voor het naleven van de voor hen geldende EMU-
norm. Bij overschrijding zal niet worden overgegaan tot een individuele notificatieplicht. Pas als de EU 
besluit Nederland een boete op te leggen wegens overschrijding van de EMU-norm en de 
medeoverheden overschrijden de voor hen geldende macroreferentiewaarde, al de minister van 
Financiën – na regulier bestuurlijk overleg – vaststellen voor welk deel medeoverheden bijdragen in 
de boete.  
 
Berekening EMU-saldo  
 
In 2004 hebben Rijk en medeoverheden afgesproken dat het EMU-tekort van medeoverheden 
maximaal -0,5% BBP mag bedragen. Deze beperking vloeit voort uit de Europese saldogrens van 
0,3% BBP die geldt voor de volledige Nederlandse collectieve sector. De EMU-grens voor 
medeoverheden wordt de macroreferentiewaarde genoemd 
 
Inmiddels is de macroreferentiewaarde voor medeoverheden opgehoogd voor de jaren 2009 en 2010 
tot een maximaal tekort van respectievelijk -0,6% BBP en -0,7% BBP. In de jaren 2011 en verder zal 
de ‘normale’ referentiewaarde van -0,5% weer gelden. Hieronder is weergegeven hoe de 
macroreferentiewaarde doorwerkt naar de verschillende bestuurslagen.  
 
Macroreferentiewaarde onderverdeeld naar bestuurslaag 
 2008 2009 2010 2011 e.v. 
Macroreferentiewaarde 0,50% 0,60% 0,70% 0,50% 
w.v. gemeenten 0,38% 0,46% 0,53% 0,38% 
w.v. provincies 0,07% 0,08% 0,10% 0,07% 
w.v. waterschappen 0,05% 0,06% 0,07% 0,05% 

 
Op basis van de overeengekomen macroreferentiewaarde van -0,5% BBP is in 2004 een berekening 
gemaakt van de individuele referentiewaarden voor gemeenten, provincies en waterschappen. Deze 
individuele waarden zijn sindsdien niet meer geactualiseerd. Voor Deventer bedraagt de individuele 
referentiewaarde 0,5%. Dit percentage geeft het maximaal toegestane aandeel van de gemeente 
weer in toegestane EMU-tekort van alle overheden. 
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Het EMU-saldo voor 2013 e.v. is hieronder berekent waarbij ter vergelijking de cijfers van de begroting 
2012 zijn vermeld.  
 
EMU-saldo 2012 2013 2014 2015 2016 

Berekening toegestaan EMU-tekort      
Bruto Binnenlands Product in miljard 623 623 623 623 623 
Macro referentiewaarde 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 
w.v. gemeente 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 
Toegestaan nominaal aandeel gemeenten 
EMU-tekort 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 
Individuele referentiewaarde gemeente 
Deventer 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 
A) toegestaan aandeel Deventer in   
    EMU-tekort in miljoen 13,67 13,67 13,67 13,67 13,67 
      
Berekening EMU-tekort gemeente Deventer in € 
miljoen      
1 exploitatiesaldo voor toevoeging  
  aan/onttrekking uit reserves 11,05- 6,44- 4,71- 5,34- 5,00- 
+2 afschrijvingen t.l.v. exploitatie 10,83 10,82 10,00 10,00 10,00 
+3 bruto dotaties aan voorzieningen t.l.v. 
exploitatie* 0,56 0,63 0,60 0,60 0,60 
-4 uitgaven aan investeringen in materiële vaste 
activa die op de balans zijn geactiveerd 14,91 43,56 32,00 22,00 10,00 
+5 De in mindering op onder 4 bedoelde 
investeringen gebrachte ontvangen bijdragen 
van het Rijk, provincies, de EU en overigen 3,80 - - - - 
+6a verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in 
vast activa  (tegen verkoopprijs) - - - - - 
-6b de boekwinst op desinvesteringen in vaste 
activa - - - - - 
-7 uitgaven aan aankoop grond, bouw- en 
woonrijp maken e.d. ** 29,78 27,25 26,42 22,42 22,00 
+8a verkoopopbrengsten uit verkoop  
       van grond (tegen verkoopprijs) ** 26,44 33,54 43,78 39,63 39,00 
-8b de boekwinst op grondverkopen      
-9 betalingen t.l.v. voorzieningen 0,56 0,46 0,50 0,50 0,50 
-10 betalingen die niet via de exploitatie lopen 
maar rechtstreeks t.l.v. reserves worden 
gebracht en die niet vallen onder een van de  
    andere genoemde personen - - - - - 
-11 boekwinst bij verkoop van  
    deelnemingen en aandelen - - - - - 
B) berekend EMU-saldo gemeente  
    Deventer - 14,67 - 32,72 - 9,25 - 0,03 12,10 
      
C) EMU-ruimte (-/- = overschrijding/ +/+ = 
overschot - 1,00 - 19,05 4,42 13,64 25,77 

* Vanaf 2011 is het saldo van de toe/afname van de voorzieningen meegenomen.  

** De ramingen voor de jaren 2013 tot en met 2016 kunnen naar aanleiding van de bijeenkomst met de raad over de 

herprogrammering woningbouw nog worden aangepast. 

 
De conclusie is dat Deventer naar verwachting het toegestane EMU-saldo voor 2013 overschrijdt. De 
overige jaren blijven binnen de toegestane norm. Reden hiervoor is de geplande investeringen in 2013 
waaronder het stadhuiskwartier.   
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Kengetallen 
 
Omschrijving (bedragen x € 1.000) Rekening 2011 Begroting 2012 Begroting 2013 
    
PASSIVA       
voorzieningen 10.717 10.717 10.712 
vaste schuld 161.980 175.844 229.084 
kortlopende schuld* 44.444 44.444 44.444 
overlopende passiva* 36.812 36.812 36.812 

Totaal 253.953 267.817 321.052 
        
ACTIVA       
langlopende uitzettingen* 0 0 0 
kortlopende vorderingen* 31.071 31.071 31.071 
liquide middelen* 1.342 1.342 1.342 
overlopende activa* 7.876 7.876 7.876 

Totaal 40.289 40.289 40.289 
        

totaal generaal 213.664 227.528 280.763 
        
exploitatie (voor bestemming) 344.700 302.567 304.443 
eigen vermogen 110.158 111.459 79.208 
totale vermogen 384.111 379.276 400.260 
aantal inwoners 98.737 98.673 98.873 
    
1) schuldkengetal in % 62 75 92 
2) netto schuld per inwoner 2.164 2.306 2.840 
3) debtratio VV/TV in % 66 71 80 
4) solvabiliteit EV/TV in % 29 29 20 
    

*) De activa en overlopende passiva zijn pas bekend bij de jaarrekening (balansgegevens). Daarom 
zijn hiervoor voorlopig de cijfers van de jaarrekening 2011 meegenomen. 
 

De gepresenteerde kengetallen hebben de volgende betekenis: 
 

1) Het schuldkengetal geeft weer het percentage schuld ten opzichte van de exploitatie en geeft 
een indicatie van de druk van de rentelasten op de exploitatie.  
De schuld als aandeel van de exploitatie is de som van de kortlopende schulden, de 
langlopende schulden, de voorzieningen en de crediteurenvorderingen minus de 
debiteurenvorderingen en de liquide middelen gedeeld door de totale inkomsten. 
Volgens de VNG normen is een score van minder dan 50 goed en is bij een score van meer 
dan 100 voorzichtigheid geboden. 

2) De netto schuld (in €) per inwoner is de schuld gedeeld door het aantal inwoners. De schuld 
wordt omschreven als voorzieningen plus vaste schulden plus vlottende passiva minus 
vlottende activa (exclusief voorraden). Hoe hoger de netto schuld, hoe hoger de rentelasten, 
des te lager de flexibiliteit in de begroting  

3) De debtratio geeft weer de verhouding tussen het vreemd vermogen en het totale vermogen 
in procenten. Het streefgetal is 75; 

4) De solvabiliteit geeft weer de verhouding tussen het eigen vermogen (algemene en 
bestemmingsreserves) en het totaal vermogen in procenten. 
Hoe lager het percentage, hoe hoger de financiële afhankelijkheid van derden (financiers). 
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7.6 Paragraaf verbonden partijen 
 
7.6.1 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 en/of van stemrecht. De gemeente heeft een financieel belang 
als zij middelen ter beschikking heeft gesteld en die kwijtraakt bij 
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.  
 
Hieronder presenteren we een tabel waarin per verbonden partij kort is 
aangeven wat het doel, de aard van de verbinding en het publiek belang is. 
De volgorde sluit aan bij de programma-indeling. 
In de aard van de verbindingen zijn de volgende categorieën onderscheiden: 

 GR Gemeenschappelijke regeling 

 ST Stichtingdeelname (% belang) 

 AB Aandelenbezit (% belang). 
 
In algemene zin merken we per categorie het volgende op. 
 
Gemeenschappelijke regelingen.  
Deventer neemt deel in enkele gemeenschappelijke regelingen tussen 
gemeenten. Daarbij hebben de deelnemende gemeenten een gezamenlijk 
belang. Het gaat om beleidsontwikkeling en -afstemming en/of uitvoerende 
taken die beter op regionaal niveau (soms provinciegrens overschrijdend) 
kunnen worden georganiseerd.  
 
Stichtingen 

Er is een tijd geweest dat de gemeente Deventer was vertegenwoordigd in 
besturen van 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. 
Waar de gemeente nu nog in stichtingsbesturen is vertegenwoordigd gaat  
het om stichtingen waarin de gemeente bewust een actieve rol wil spelen. 
 

Aandelenbezit 
De gemeente Deventer participeert in een aantal vennootschappen. Soms 
zijn die opgericht bij het privatiseren van gemeentelijke taken (zoals de BV 
Circulus). Andere vennootschappen hebben tot doel het beheren en in stand 
houden van onroerend goed voor bijzondere functies (zoals de NV 
Maatschappelijk Vastgoed Deventer). De beleidslijn van de gemeente is om  
dié participaties aan te houden, waarbij het belangrijk wordt gevonden 
verzekerd te zijn van het voortbestaan van een voorziening, waar 
overheidseigendom van belang is voor (behoud van) het fiscale regime en/of 
waar het eigendom dividend oplevert. 
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7.6.2 Inventarisatie Verbonden Partijen  
Het bedrag in de kolom Nominale waarde per 31-12-2011 kan zowel aandelenkapitaal als een leningssaldo zijn (bedragen waarover risico wordt gelopen).  
 
Prog. 
(pro-
duct) 

Naam Doel Aard Gegevens (vermogens- en 
resultaatgegevens 2011) 
EV = eigen vermogen 
VV = vreemd vermogen 

 

Nominale waarde 
per 31-12-2011 

Publiek belang en/of 
gegevens/actualiteit 

1 
(104) 

Regio Stedendriehoek Samenwerking op het terrein van ruimtelijke en 
sociale ontwikkeling, wonen, economische zaken, 
milieu/platteland, verkeer/ vervoer, 
uitvoeringsagenda en regionaal grondbeleid 
 
 

GR 
 24% 

EV     €           254.000 
VV     €        3.220.000 
Resultaat  €        9.762 -/- 

n.v.t. 
 

Publiek belang: uitvoering 
gemeentelijke taken in regionaal 
verband 
 
 

2 
(502) 

Veiligheidsregio 
IJsselland, inclusief 
GHOR  

Iedere gemeente is verplicht lid van een 
veiligheidsregio. De taken van de regio  liggen op 
het gebied van de mono- en  multidisciplinaire 
samenwerking: hulpverlening  en bestrijding bij 
rampen, Brandweer, GHOR, politie en gemeente  
 

GR 
19,5% 

EV     €        3.467.524 
VV     €        1.315.519 
Resultaat  €    673.907 

n.v.t.    Publiek belang: uitvoering 
wettelijke taken.  
  

3 
(28) 

Deventer Groenbedrijf 
BV 

Beheer, onderhoud, aanleg en vervanging van 
openbaar groen en zorgen voor een duurzame 
instandhouding 
 

AB 
50% 

EV     €           977.000 
VV     €        2.517.000 
Resultaat  €      13.000 
 
 

€ 30.000; 
Garantie:  
€ 1.333.333 

Publiek belang:  uitvoering 
gemeentelijke groen taak 

3 
(23) 
 
 
 

NV Centrumgarage 
Deventer 

Exploitatie van de parkeergarage Sijzenbaan AB 
< 10% 

EV     €        1.422.636  
VV     €           710.110 
Resultaat  €    498.939 

€ 39.600 Publiek belang: betrokkenheid/ 
belang bij kwantiteit/kwaliteit 
parkeervoorzieningen 

4 
(45) 

NV Vastgoed 
Milieucentrum 
Deventer 

Realiseren, in stand houden en beheren van de 
accommodatie voor een milieucentrum annex  
kinderboerderij 

AB 
49,5% 

EV     €           588.016 
VV     €           115.510 
Resultaat  €        4.194 

€ 272.268 Publiek belang: betrokkenheid/ 
belang bij instandhouding 
voorzieningen voor uitvoering deel 
gemeentelijke milieutaken 

 
5 
(3) 

 
NV Wonen boven 
winkels 

 
Stimuleren van investeringen ten behoeve van het 
wonen boven winkels, in het belang van een 
veiliger en leefbaarder binnenstad 
 
 

 
AB 
50% 

 
EV     €        3.575.935 
VV     €        1.339.259 
Resultaat  €    235.612  -/- 
  

 
€ 454.000; Agio  
€ 1 mln; Kapitaal- 
storting € 1,45 mln 
Lening: € 700.000;   
Garantie € 165000 
 

 
Publiek belang: betrokkenheid/ 
schakel  in realisering 
gemeentelijke beleidsdoelen 
  

10 
(10) 

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 
65%  

EV     €           480.338 
VV     €           751.373  
Resultaat  €      47.543  

n.v.t. Publiek belang: uitvoering 
gemeentelijke taken in regionaal 
verband; versterking van recreatie- 
en toerismebelangen/-taken 



Gemeente Deventer – Begroting 2013-2016  141 
 

Prog. 
(pro-
duct) 

Naam Doel Aard Gegevens (vermogens- en 
resultaatgegevens 2011) 
EV = eigen vermogen 
VV = vreemd vermogen 

 

Nominale waarde 
per 31-12-2011 

Publiek belang en/of 
gegevens/actualiteit 

10 
(10) 
 
 
 

NV Luchthaven Teuge  Exploitatie van een luchthaven voor zakelijke en 
recreatieve burgerluchtvaart 

AB 
25% 

EV     €    4.296.927 
VV     €    2.938.520 
Resultaat   €  199.184  -/- 
(gegevens rekening 2010; 
resultaat en gegevens 2011 
na goedkeuring accountant) 

€ 489.857 
Garantie lening:  
€ 358.530 tot 30-
06-2012 
 
 

Publiek belang: bevordering 
mobiliteit en versterking regionale 
economie 
Actualiteit: bankkrediet en lening 
gemeente Apeldoorn met garantie 
andere gemeenten afgelost. Rabo-
lening aangetrokken. Lange 
termijn besluit volgt in 2012. 
 
 

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 EV     € 7.039.000 
VV     € 2.473.000 
Resultaat  € 5.000 
Operationele activiteiten in 
NV en BV structuur. Resul- 
taat (BV’s  en deelneming in 
DGB BV) : € 1.800.000 

n.v.t. Publiek belang: uitvoering 
wettelijke taak (Wet sociale 
werkvoorziening); bevordering 
werkgelegenheid. 
Actualiteit: zie tekst onder risico’s 
 
 
 

8 
(202) 

GGD IJsselland  Uitvoeren van lokale/ regionale gezondheidszorg 
onder andere door uitvoering Wet Collectieve 
preventie en integrale jeugdgezondheidszorg 

GR 
19,5% 

EV     €        1.937.682 
VV     €        9.996.921 
Resultaat  €    286.128 

n.v.t. Publiek belang: uitvoering 
wettelijke taken. 
 

   
 

    

10 
(5) 

NV Bergkwartier Aankoop, restauratie en verhuur van monumentale 
en karakteristieke panden in de binnenstad 
 

AB 
17,5% 

EV     €      50.203.000 
VV     €      26.445.000 
Resultaat  €    754.000 

€ 1.547.390  Publiek belang: betrokkenheid/ 
schakel in realisering 
gemeentelijke beleidsdoelen    
 
 

10 
(230)  

NV Deventer 
Schouwburg 

Aanbieden van een breed en gevarieerd 
programma van (professionele) podiumkunst voor 
stad en regio 

AB  
77,5% 

EV     €           520.587 
VV     €        1.889.483 
Resultaat  €      17.318 
 
 
 

€ 325.360 
 
 

Publiek belang: aanbod 
podiumkunsten 
  
 

10 
(230) 

NV Maatschappelijk 
Vastgoed  Deventer 
(voorheen NV VCC) 

Realisering en beheer van een accommodatie 
voor film, podiumkunst, kunsteducatie, muziek en 
dans 

AB 
100% 
 

EV     €        7.065.584  
VV     €      10.755.154 
Resultaat  €      47.061 -/- 
(conceptrekening 2011) 

€ 3.395.378  
Leningen:  
€ 9.672.930 
 

Publiek belang: huisvesting 
cultuurvoorzieningen, waaronder 
film, kunsteducatie, muziek en 
dans.   

8 
(240) 

NV Sportbedrijf 
Deventer  (NV DOS) 

Stichten, beheren, exploiteren en in stand houden 
van binnensportaccommodaties (De Scheg, 
Borgelerbad, sporthallen/gymzalen) 

AB  
100% 

EV     €             60.669 
VV     €      20.077.288 
Resultaat  €      22.062 
 

€ 90.756 
Leningen: 
€ 16.911.253 
 

Publiek belang: uitvoering 
gemeentelijke taak. 
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Prog. 
(pro-
duct) 

Naam Doel Aard Gegevens (vermogens- en 
resultaatgegevens 2011) 
EV = eigen vermogen 
VV = vreemd vermogen 

 

Nominale waarde 
per 31-12-2011 

Publiek belang en/of 
gegevens/actualiteit 

11 
(901) 

Circulus BV Inname en verwijdering van huishoudelijk- en 
bedrijfsafval en stadsreiniging in Apeldoorn, 
Deventer en Epe 

AB 
34% 

EV     €        4.559.139 
VV     €      14.188.515 
Resultaat  €   2.141.819 

€ 18.400 
Leningen: 
€ 2.187.350 

Publiek belang: uitvoering 
wettelijke taak inzameling (en 
verwerking) huishoudelijk afval. 
Actualiteit: onderzoek mogelijke 
fusie met Berkel Milieu NV 

       
       
11 
 (901) 
 
 

Enexis Holding N.V. 
 
 
 

Instandhouding en uitbreiding, beheer en 
exploitatie, van distributie- en transportnetten met 
annexen voor energie. Distributie en transport van 
energie  

AB  
< 5% 
 
  

EV     €      3.130,9 mln 
VV     €      3.188,5 mln 
Resultaat €  229,4 mln   

€ 387.976 
Achtergestelde 
leningen: 
€ 544.536 

Publiek belang: borging van de 
infrastructuur van 
energievoorzieningen 
 

       
       
11 
(901)  

Vordering op Enexis 
BV 

Effectief en efficiënt structureren voor ca. 140 
aandeelhouders Essent NV van de vordering op 
Enexis Holding NV 

AB 
< 5% 

EV     €             97.875 
VV     €       1822,1 mln 
Resultaat   €       5.730     
 
 

€ 52   
(Brug)lening:  
€ 4.665.597  

Publiek belang: borging financiële 
belangen gemeente. 
Actualiteit: in 2012 aflossing van  
€ 1.166.400 op de Bruglening  
 
 

11 
(901) 

Attero Holding NV Productie van teruggewonnen grondstoffen en 
duurzame energie uit afval. Deelneming in 
vennootschappen op het terrein van afval- 
verwijdering  en -verwerking, recycling etcetera 

AB 
< 5% 

EV     €         274,2  mln 
VV     €         544,9  mln 
Resultaat  €   25,45 mln 

€ 3.880 
Renteloze lening: 
€  2.134.381 

Publiek belang: borging financiële 
belangen gemeente. De renteloze 
lening wordt in 2016 afgelost 

       
       
11 
(901) 

Publiek Belang  
Elektriciteitsproductie 
BV 

Effectief en efficiënt uitvoeren voor ca. 140 
aandeelhouders Essent NV van beperkte taken uit 
SPA-EPZ en het convenant borging publieke 
belangen Borssele (en onderzoek naar mogelijke 
opheffing BV na de op 1 september 2016 
aflopende garantieperiode) 

AB 
< 5% 

EV     €      27.656.000 
VV     €           181.000 
Resultaat  €   722,4 mln   
 

€ 3.880 Publiek belang: borging financiële 
belangen gemeente. Actualiteit: 
het EPZbelang is verkocht; de NV 
gaat in afgeslankte vorm verder 
voor de beperkte  taken 
 

       
11 
(901)  

Verkoop 
Vennootschap BV 

Effectief en efficiënt structureren voor ca. 140 
aandeelhouders Essent NV van beheer en 
afwikkeling garanties bij verkoop Essent 

AB 
< 5% 

EV     €      416.018.399    
VV     €        29.674.310 
Resultaat  €  5.154.945 -/-  
 

€ 52 Publiek belang: borging financiële 
belangen gemeente. Resultaat 
2011 is fors beïnvloed door een  
voorzieningvoeding met € 7,6 mln 
 

       
11 
(901) 

CBL Vennootschap 
BV 

Effectief en efficiënt structureren voor ca. 140 
aandeelhouders Essent NV van medebeheer CBL-
fonds en andere fondsen en afwikkeling ervan 

AB 
< 5% 

EV     USD        126.867 
VV     USD   10.087.744 
Resultaat  USD  96.1 mln   
  

€ 52 Publiek belang: borging financiële 
belangen gemeente.  
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Prog. 
(pro-
duct) 

Naam Doel Aard Gegevens (vermogens- en 
resultaatgegevens 2011) 
EV = eigen vermogen 
VV = vreemd vermogen 

 

Nominale waarde 
per 31-12-2011 

Publiek belang en/of 
gegevens/actualiteit 

 
11 
(901) 

Claim Staat 
Vennootschap BV 

Effectief en efficiënt structureren voor ca. 140 
aandeelhouders Essent NV van belangen 
maximalisatie verkoopopbrengst Essent en 
optimalisatie risicoafdekking voor 
aansprakelijkheid  

AB 
< 5% 

EV     €               81.378 
VV     €                 3.144 
Resultaat  €         5.195 -/-       
 
 
 

€ 52 Publiek belang: borging financiële 
belangen gemeente 
 

       
11 
(901) 
 

Bank Nederlandse 
Gemeenten  (BNG 
NV) 

Financiële diensten (onder andere 
kredietverlening, betalingsverkeer, advisering en 
elektronisch bankieren) 

AB 
< 5% 

EV     €         1.897 mln  
VV     €     136.563 mln  
Resultaat  €    256 mln 
 
 
 

€ 730.782 Publiek belang: borging financiële 
belangen gemeente  
  

11 
(901) 
 

Vitens NV Productie en leverantie van (drink)water AB 
< 5% 

EV     €         402,6 mln  
VV     €      1.277,8 mln 
Resultaat  €   36,0 mln 
 
 

€ 282.600 
Lening:  
€ 1.238.130 

Publiek belang: borging infra-
structuur drinkwatervoorziening. 
  
 

11 
(901) 

Wadinko NV Stimulering van gezonde bedrijvigheid (met name 
in de maakindustrie en zakelijke dienstverlening) 
en daarmee de werkgelegenheid in  werkgebied 
van de aandeelhouders 

AB 
< 5% 

EV     €            48,7 mln 
VV     €               81.761 
Resultaat   €     793.431 

€ 6.100 Publiek belang:  economie; 
stimulering bedrijvigheid  
  

11 
(901) 

Dataland BV Realisering van een landelijke voorziening voor 
het breed toegankelijk en beschikbaar maken van 
gebouwgegevens uit het informatiedomein van de 
gemeenten voor de publieke en private markt 

AB EV     €             144.893 
VV     €             701.496 
Resultaat   €     238.248   
 
 

€ 4.818 
 
 

Publiek belang: economie; belang  
verlaging lasten- druk gemeenten/ 
particulieren bij verzoeken om 
gebouwgegevens; verbetering 
kwaliteit eigen vastgoedgegeven 

 
Risico’s verbonden partijen.  
  
Deelneming aan verbonden partijen kent risico’s waarvan de financiële, de bestuursorganisatorische en de beleidsinhoudelijke risico’s in deze paragraaf 
onder de aandacht worden gebracht. 
 
 

A. Financiële risico’s.  
Als de vennootschap waarin de gemeente een deelneming heeft failliet gaat, kan de gemeente haar ingebrachte aandelenkapitaal “kwijtraken”. 
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Voor het geactiveerde deel van dat risicodragende aandelenkapitaal is het risico dat de gemeente middelen beschikbaar moet stellen voor afboeking van 
de boekwaarde aandelenkapitaal. Ook staat het begrote dividend op het spel.  
Uit de kolom “nominale waarde per 31-12-2011” blijkt dat de gemeente in totaal ruim € 10,5 miljoen risicodragend aandelenkapitaal in de diverse 
deelnemingen heeft. Daarvan is in het verleden ruwweg € 4,5 miljoen gedekt met eenmalige middelen. Voor dat deel van het ingebrachte 
aandelenkapitaal is er bij faillissement weliswaar een kans dat de gemeente het geld kwijt is, maar er is geen risico dat er nog middelen op tafel moeten 
komen voor eliminatie van een boekwaarde. Het risico bij het door de gemeente geactiveerde aandelenkapitaal beperkt zich tot ca. € 6 miljoen voor alle 
deelnemingen. Het grootste deel van dat bedrag betreft twee vennootschappen, te weten de N.V. Maatschappelijk Vastgoed Deventer voor € 3 miljoen 
(met als tegenhanger een in de vermogensreserve gestorte € 3 miljoen) en de N.V. Bergkwartier voor ongeveer € 1,5 miljoen.   

  
      De gemeente loopt ook risico met de aan enkele vennootschappen verstrekte leningen en/of garanties. Dit risico wordt gerangschikt onder de going     
      concern risico’s. Het risico op verstrekte geldleningen en garanties krijgt ook aandacht in de beleidsnota garanties en geldleningen (in voorbereiding). Uit  
      de kolom “nominale waarde per 31-12-2011” blijkt dat de gemeente per genoemde datum in totaal ruim € 38 miljoen aan verstrekte leningen en ruim € 1,8  
      miljoen aan verstrekte garanties rond verbonden partijen heeft uitstaan. De oorspronkelijke waarde van die leningen bedroeg globaal € 46 miljoen. In 2011 
      is er een lening bijgekomen van € 900.000 en is er totaal voor ruim € 1,6 miljoen afgelost. Van de € 38 miljoen heeft € 26,5 miljoen betrekking op 
      de NV Sportbedrijf Deventer en de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer, vennootschappen waarvan de gemeente 100% aandeelhouder is. De overige  
      € 11,5 miljoen is verstrekt aan zes andere verbonden partijen. Het totaalbedrag aan verleende garantie op geldleningen van verbonden partijen ad  
      oorspronkelijk rond € 2,8 miljoen is per 31 december 2011 gedaald tot ruim € 1,8 miljoen. Zolang de verbonden partijen in hun exploitatie de jaarlijkse  
      rente- en afschrijvingslasten (de laatste voor het genereren van middelen voor aflossing) kunnen opvangen is er geen sprake van een risico voor de  
      gemeente. De monitoring vindt minimaal jaarlijks plaats bij de jaarstukken en voor enkele vennootschappen ook tussentijds bij kwartaalrapportages.     
 
      Voor het overige geldt dat er voor de gemeente sprake is van een getrapt risico. Bij financiële problemen gaat de verbonden partij eerst na via welke            
      maatregelen de vennootschap zelf voor oplossingen kan zorgen. Daarnaast zorgt weerstandvermogen binnen de verbonden partij voor dekking van        
      financiële risico’s. In bovenstaand overzicht is met de informatie over het eigen vermogen en het vreemd vermogen per verbonden partij een beeld        
      geschetst van de balansposities die daarvoor van belang zijn. Alleen als de verbonden partij zelf niet meer in staat is zijn financiële problemen op te  
      lossen, komen de aandeelhouders in beeld.  
      Met de directies van enkele verbonden partijen zijn al afspraken gemaakt, al dan niet vastgelegd in beleidsnotities, hoe bij een dreigend of optredend  
      financieel probleem gehandeld moet worden (inclusief inschakeling van de aandeelhouders). Omdat de belangen en risico’s niet bij alle gemeentelijke  
      deelnemingen in verhouding vergelijkbaar zijn c.q. parallel lopen, wordt in/bij de in ontwikkeling zijnde beleidsnota verbonden partijen een monitoring-  
      instrument op risico’s en weerstandvermogen per verbonden partij of homogene groep van verbonden partijen geïntroduceerd.  
 
      Aan bovenstaande informatie en de hierna per verbonden partij opgenomen specifieke informatie, voor vorming van een breder beeld van het financiële  
      risicoprofiel,  ontlenen wij  vooralsnog geen aanwijzingen dat de gemeente voor bepaalde financiële risico’s weerstandsvermogen moet aanhouden. 
 

B. Bestuursorganisatorische risico’s. 
      Er is een bestuurlijk organisatorisch risico als de gemeente een dubbele rol bij / in de verbonden partij heeft: de eigenaarrol en de opdrachtgeverrol. Als  
      eigenaar moet de gemeente de doelen en belangen van de verbonden partij behartigen. Als opdrachtgever neemt de gemeente producten / diensten af  
      van de verbonden partij en heeft ze belang bij een goede kwantiteit en kwaliteit van dienstverlening tegen een faire respectievelijk concurrerende prijs.  
      Voor een evenwichtige belangenbehartiging zijn de beide rollen zowel bestuurlijk als ambtelijk afzonderlijk belegd. Dit betekent dat, als zich een keer een  
      situatie voordoet dat de belangen van de eigenaar/aandeelhouder en de opdrachtgever niet parallel lopen, de pro’s en contra’s vanuit beide invalshoeken  
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      volop bestuurlijk aan de orde komen voor integrale afweging en standpuntbepaling. Een procesmaatregel om dit type risico beheersbaar te houden. Een  
      procesmaatregel die ook op ambtelijk niveau is belegd: scheiding tussen programmamanagement en advisering vanuit de deelnemingsrol met overall  
      (systeem)toezicht vanuit concerncontrol. De maatregel houdt in dat stukken voor aandeelhoudersvergaderingen en vergaderingen van gemeenschap-  
      pelijke regelingen voorafgaand door het college voor integrale afweging en standpuntbepaling worden behandeld. Die eenduidige collegestandpunten  
      worden vervolgens in de vergaderingen van aandeelhouders / gemeenschappelijke regelingen uitgedragen. 
 

C. Beleidsinhoudelijke risico’s.  
      De afstand tussen de verbonden partij en de gemeente kan een beleidsinhoudelijk risico in zich houden. Als de verbonden partij de doelen van de  
      gemeente niet realiseert, heeft de gemeente een probleem. Dit voelt meer naarmate de verbonden partij een belangrijker taak niet of niet naar behoren 
      uitvoert en hoe eenvoudig/snel de gemeente die taak bij een andere partij kan onderbrengen of zelf in uitvoering kan nemen. Het belang van een Raad  
      van Commissarissen van de vennootschap en de wijze van taakuitvoering is evident. Ook geldt dat de gemeente met zijn aanpak, waarbij op zowel  
      bestuurlijk en ambtelijk niveau overleg en consultatie tussen de behartigers van de eigenaarrol en de opdrachtgeverrol plaatsvindt, eraan bijdraagt dat dit  
      risico, als en zodra het optreedt, snel in beeld is voor aanpak en oplossing.       
 
 
Financiële risico’s en weerstandvermogen. 
Het monitoringinstrument op risico’s en weerstandsvermogen per verbonden partij met gebruikmaking van input uit de beleidsnota’s garanties/geldleningen en  
verbonden partijen is nog niet beschikbaar omdat beide beleidsnota’s nog in bewerking zijn. In afwachting ervan hebben wij per verbonden partij c.q. 
homogene groep informatie opgenomen voor vorming van een (breder) beeld van het financiële risicoprofiel.   
In het algemeen melden wij dat bij de meeste deelnemingen sprake is van gebruikelijke bedrijfsvoeringrisico’s. Daarbij baseren wij ons ook op accountants-
rapporten bij de jaarrekeningen van die partijen waarin aandacht is besteed aan de continuïteit van de bedrijfsvoering. Bij sommige vennootschappen is 
daarnaast informatie over de actuele waarde beschikbaar. Informatie over de continuïteit en de actuele waarde zijn indicaties voor het vermogen van een 
verbonden partij om financiële risico’s te kunnen opvangen.   
 
01) GR Regio Stedendriehoek 
Aan deze GR wordt deelgenomen door de gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Brummen, Epe, Lochem en Voorst. De regio kent enkele beperkte 
risico’s (waaronder een inverdientaakstelling van een projectleider) en beschikt over beperkt weerstandsvermogen. De regio verdeelt de kosten over de 
deelnemende gemeenten via de verdeelsleutel “inwonertal”. Het Deventer aandeel in die kosten is ongeveer 24%. Wettelijk is geregeld dat de gemeenten 
bijspringen als de regio niet aan haar verplichtingen kan voldoen. 
 
02) GR Veiligheidsregio IJsselland 
De VR IJsselland is een samenwerkingsverband van 11 Overijsselse gemeenten, waaronder Deventer. Verplichte regionalisering van de brandweerzorg      
brengt de daarbij gebruikelijke risico’s mee. Ter beperking van die risico’s maakt de VR IJsselland gebruik van de lessons learned en de best practices van al 
geregionaliseerde veiligheidsregio’s. De VR streeft naar een budgetkader dat toereikend is om vanaf de regional isering én kwantitatief én kwalitatief te 
voldoen aan de wettelijke eisen. Binnen het regionaliseringproces zullen ook afspraken worden gemaakt rond bestaande verschil len in kwaliteitsniveau      
tussen de korpsen en in brandweerkosten per gemeente. Een deel van het eigen vermogen is toegekend aan projecten, waaronder deelprojecten      
regionalisering brandweer. Een restbedrag van afgerond  € 1.270.000 is gereserveerd voor dekking van verdere kosten van regionalisering. Wettelijk is      
geregeld dat de gemeenten bijspringen als de VR niet aan haar verplichtingen kan voldoen. De VR verdeelt de kosten over de deelnemende gemeenten in      
hoofdzaak via de verdeelsleutel “inwonertal”. Het Deventer aandeel in die kosten is ruim 19%. 
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03) Deventer Groenbedrijf BV 
De gemeente Deventer en Sallcon zijn elk voor 50% aandeelhouder in deze BV. Formeel is het risico van de gemeente beperkt tot het ingebrachte en       
geactiveerde aandelenkapitaal ad € 30.000 en de verleende garantie op geldleningen van de BV ad totaal € 1.333.333 per 31 december 2011. Een 
substantieel risico is dat de rijksbezuinigingen op de sociale werkvoorziening niet of onvoldoende kunnen worden opgevangen. Gegeven de al gerealiseerde 
en nog verwachte rijksbezuinigingen op de sociale werkvoorziening in combinatie met de gemeentelijke bezuinigingen, staat Sallcon voor een grote 
ombuigingoperatie. Dit omvat ook de plaatsing/detachering van wsw’ers bij het groenbedrijf. Gemeente, Sallcon en DGB werken aan plannen voor een 
vernieuwd toekomstperspectief. Financiële gevolgen en risico’s en daarbij behorend weerstandvermogen, waaronder € 904.000 algemene reserve van DGB, 
zullen in beeld worden gebracht. Nodig is een helder en eenduidig beeld in welke omvang het rijk – dat het wetsvoorstel Wet werken naar Vermogen heeft 
teruggenomen - de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening met een ander wetsvoorstel of anderszins voortzet. Op basis daarvan kan worden gewerkt 
aan een structureel sluitend meerjarenperspectief.    
 
04) NV Centrumgarage Deventer 
De gemeente Deventer bezit ca. 6% van de aandelen in deze vennootschap. De overige aandeelhouders zijn binnenstadondernemers en particulieren. In 
beginsel loopt de gemeente risico op verlies van het ingebrachte risicodragend kapitaal ad € 39.600. Een ander risico is dat de structurele dividendraming ad  
€ 19.000 niet of niet langer gerealiseerd kan worden. Los van het feit dat de vennootschap vermogen heeft voor opvang van risico’s geven de praktijk tot nu 
toe en de vooruitzichten aan dat beide risico’s beperkt zijn. De vennootschap kent normale bedrijfsvoeringrisico’s.   
 
05) NV Vastgoed Milieucentrum Deventer 
Ongeveer 49,5% van de aandelen in deze vennootschap is in handen van de gemeente Deventer. De overige aandeelhouders zijn Woningstichting     
Rentree (ongeveer 49,5%), Sallcon (0,8%) en IVN (0,1%). Deze vennootschap kent uitsluitend normale bedrijfsvoeringrisico’s. 
 
06) NV Wonen boven winkels Deventer 
De gemeente Deventer en Woonbedrijf Ieder1 zijn elk voor 50% aandeelhouder in deze vennootschap. De uitdaging van deze NV is om de doelstelling      
(een veilige en leefbare binnenstad via realisering van 240 woningen boven winkels) te halen met minimaal breakeven exploitatieresultaten. Dat is tot nu toe 
niet gelukt en mede daarom waren aanvullende kapitaalstortingen nodig.  Omdat die aanvullende kapitaalstortingen niet zijn geactiveerd, is het aandeel van 
de gemeente Deventer in het Eigen vermogen van de NV ad afgerond € 1,8 mln per 31 december 2011 nog steeds hoger dan het geac tiveerde 
aandelenkapitaal ad € 454.000. Daarnaast is een via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland verkregen lening van € 700.000 doorgeleend aan de 
NV en staat de gemeente garant voor een door de NV afgesloten lening ad oorspronkelijk € 817.000 waarvan de boekwaarde per 31  december 2011 nog 
rond € 165.000 is. Een risico is dat in de toekomst mogelijk een nieuwe kapitaalstorting nodig is, ook al zet de vennootschap met beheersmaatregelen in op 
het voorkomen van die situatie.   
 
07) GR Recreatiegemeenschap Salland 
Dit samenwerkingsverband van de gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe, kent gebruikelijke bedrijfsvoeringrisico’s. Ze heeft beperkt eigen vermogen 
voor opvang van incidentele tegenvallers. Deze GR kent tot nu toe jaarbegrotingen en jaarrekeningen met een bescheiden voordelig resultaat. De GR 
verdeelt de meeste kosten met de verdeelsleutel “inwonertal” over de deelnemende gemeenten. Het Deventer aandeel in die kosten is rond 65%. Wettelijk is 
geregeld dat de gemeenten bijspringen als de GR niet aan haar verplichtingen kan voldoen. 
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08) NV Luchthaven Teuge 
De aandelen van deze NV zijn in handen van de gemeenten Apeldoorn (ca. 54,5%), Deventer (ca. 25%), Zutphen (ca.11,5%) en Voorst (ca 8,5%). Het 
bankkrediet Deutsche Bank en de lening van de gemeente Apeldoorn (met gemeentegarantie van de andere deelnemende gemeenten) zijn medio 2011 
afgelost. Een Rabolening is aangetrokken, zonder gemeentegarantie(s).  
Op basis van twee onderzoeken (1. Nut en noodzaak van de luchthaven voor de gemeente Deventer en 2. Mogelijkheden de luchthaven te verzelfstandigen 
c.q. samenwerking met private partijen aan te gaan) die in september/oktober 2012 zullen worden uitgevoerd, zal aan de gemeenteraden van de vier 
deelnemende gemeenten in de NV een voorstel worden gedaan over het handhaven c.q. het overdragen van het aandelenkapitaal.      
 
09) Sallcon 
Sallcon is een GR van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe. Naast gebruikelijke bedrijfsvoeringrisico’s kent dit bedrijf een bijzonder financieel risico. Dat      
is het risico dat de rijksbezuiniging op de sociale werkvoorziening (als die gehandhaafd blijft op de gefaseerd te realiseren rijksbijdragekorting met       
afgerond € 5.000 per wsw’er) in combinatie met de gemeentelijke bezuinigingen niet volledig kunnen worden opgevangen. Sallcon heeft 
weerstandsvermogen, dat tijdelijk kan worden ingezet voor dekking van de nadelige gevolgen van die rijkskortingen. De gemeenten Deventer en Olst-Wijhe 
en Sallcon werken momenteel plannen uit voor een vernieuwd toekomstperspectief. Financiële gevolgen en risico’s en daarbij  behorend weerstandvermogen 
worden in beeld gebracht. Nodig is een helder en eenduidig beeld in welke omvang het rijk – dat het wetsvoorstel Wet werken naar Vermogen heeft 
teruggenomen - de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening met een ander wetsvoorstel of anderszins voortzet. Op basis daarvan kan worden gewerkt 
aan een structureel sluitend meerjarenperspectief.      
 
10) GGD IJsselland 
Deze GR van 11 Overijsselse gemeenten, waaronder Deventer, kent gebruikelijke bedrijfsvoeringrisico’s. Ze heeft beperkt eigen vermogen, totaal rond € 
350.000, voor incidentele tegenvallers. De GR verdeelt de kosten voor een belangrijk deel via de verdeelsleutel “inwonertal” en voor het resterende deel      
(de zogenaamde plustaken) op basis van kostprijs. Deventer heeft met de GGD voor de periode 2011 t/m 2014 specifieke afspraken gemaakt over te       
leveren diensten en de door de gemeente te betalen inwonerbijdrage. Daarnaast betaalt de gemeente aan de GGD Gelre-IJssel een jaarlijks afnemende       
frictiebijdrage 2011 t/m 2014. De financiële gevolgen zijn gedekt. Voor de reguliere taken is het Deventer deel in de GGD-kosten ruim 19%. Wettelijk is 
geregeld dat de gemeenten bijspringen als de GR niet aan haar verplichtingen kan voldoen. 
 
11) NV Bergkwartier 
De inbreng van de gemeente Deventer in deze NV is € 1.547.390 geactiveerd aandelenkapitaal, ca. 17,5 % van het totale aandelenkapitaal. De andere       
aandeelhouders zijn bank- en verzekeringsinstellingen, beleggingsfondsen en Deventer stichtingen. Naast het risicodragende aandelenkapitaal loopt de       
gemeente risico op verlies van het (op programma 10) geraamde dividend ad € 78.000 per jaar. Op basis van het beeld tot nu toe (gestage positieve       
bedrijfsresultaten en dividenduitkeringen, naast ontwikkeling van de actuele waarde van het bezit met een herwaarderingsreserve als transparante 
tegenhanger) en de lopende verwachtingen schatten wij de risico’s als beheersbaar in.     
 
12) NV Deventer Schouwburg 
In het totale aandelenkapitaal van deze vennootschap ad afgerond € 420.000 neemt de gemeente Deventer voor € 325.260 deel. De andere aandelen zijn in 
handen van negen Deventer bedrijven. De vennootschap beschikt over een bescheiden algemene reserve voor incidentele tegenvallers. Het financiële      
risico van de gemeente in de NV is beperkt, temeer als wordt meegenomen dat het aandelenkapitaal niet is geactiveerd. De gemeente subsidieert de      
schouwburg met een substantieel jaarbedrag, waarbij rekening is gehouden met de verplichtingen van de schouwburg richting de NV Maatschappelijk     
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Vastgoed Deventer. Daarmee zorgt de gemeente voor een stuk borging van de continuïteit van deze vennootschap. Een substantieel ander deel zal van      
de gebruikers moeten blijven komen. Dat was, is en blijft een risico voor dergelijke voorzieningen.   
      
13) NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer 
In 2011 heeft Deventer (100% aandeelhouder) het aandelenkapitaal in deze vennootschap met € 3 miljoen verhoogd tot € 3.395.378. Tegenover die      
uitbreiding van aandelenkapitaal, met een jaarlijkse rentelast voor de exploitatie, staat een storting van € 3 miljoen in de vermogensreserve met een      
vergelijkbare jaarlijkse rentebate voor de exploitatie. In beginsel loopt de gemeente risico op verlies van dat aandelenkapitaal (waarvan de geactiveerde € 3 
miljoen zo nodig kan worden opgevangen via de vermogensreserve). Een tweede risico betreft het niet-tijdig of niet terugontvangen van de verstrekte      
leningen. Dat risico is ook beperkt omdat de vennootschap tegenover de exploitatielasten van die leningen huurbaten van de gebruikers heeft staan en de      
gemeente bij de vaststelling van de jaarbijdragen/jaarsubsidies voor die gebruikers rekening houdt met die verplichtingen. Tegenover het aandelenkapitaal      
en de leningschuld staat maatschappelijk vastgoed voor huisvesting van belangrijke cultuurvoorzieningen. In het kader van het beheer en de beheersing      
van die risico’s worden naast de afloop van de investeringen ook betaling en ontvangst van de huurbaten voortdurend gemonitord. 
  
14) NV Sportbedrijf Deventer 
Alle gewone aandelen van deze vennootschap zijn in handen van de gemeente Deventer. De tien prioriteitsaandelen worden gehouden door de “Deventer     
stichting tot het houden en beheren van prioriteitsaandelen in naamloze en besloten vennootschappen”. Het aandelenkapitaal ad rond € 91.000 is niet      
geactiveerd. De NV heeft gering eigen vermogen voor incidentele tegenvallers. De boekwaarde van de door de gemeente aan de vennootschap verstrekte 
leningen is gedaald van afgerond € 17 miljoen tot afgerond € 16,9 miljoen. Als opdrachtgever/bijdrageverstrekker zorgt de gemeente voor een stuk borging 
van de continuïteit van deze vennootschap. Een substantieel ander deel zal van de gebruikers moeten blijven komen. Dat was, is en blijft een risico voor 
dergelijke voorzieningen en het is voor de vennootschap een uitdaging om te blijven zorgen voor een aantrekkelijk aanbod tegen    
marktconforme/concurrerende prijzen in het belang van het op niveau houden van het gebruik.  
   
15) Circulus BV 
De aandelen van Circulus BV worden gehouden door de gemeenten Apeldoorn (55%), Deventer (34%) en Epe (11%). Voor de publieke taken kent de      
vennootschap going concern risico’s, beschikt zij over een algemene reserve van rond € 2,3 miljoen (31 december 2011) en hebben de aandeelhouders 
afspraken gemaakt hoe het bedrijf moet handelen bij een dreigend en/of optredend financieel probleem. Een ander type risico is het niet realiseren van het 
geraamde exploitatievoordeel bij de 100% dochter Cirec BV. Het gevolg zou zijn dat de gemeente uit die deelneming geen dividend meer ontvangt (raming 
begroting 2012 € 309.000 en begroting 2013 € 350.000). Deze dochter verzorgt overslagactiviteiten voor derden. Zouden die derden de      
overslagactiviteiten in eigen beheer gaan doen, dus zelf een overslagstation gaan bouwen/gebruiken, dan zou dat in een worstcase scenario neerkomen      
op volledig dividendverlies. Ingeschat wordt dat die situatie niet snel zal optreden. In opdracht van de aandeelhouders wordt dit risico door de directie van de 
vennootschap voortdurend gemonitord. 
 
16) Enexis Holding NV 
De gemeente is voor 0,2592% aandeelhouder in deze vennootschap. Het risico is beperkt tot dat percentage van het nominale aandelenkapitaal (0,2592%      
van € 149.682.196 is € 387.976) en het risico op het verlies van de dividendraming ad € 260.000 per jaar. Bij eerstgenoemd risico hoort de opmerking dat 
Enexis zich met meer dan 50% Eigen vermogen al boven de wettelijk geregelde ratio van minimaal 40% bevindt. Als ook rekening wordt gehouden met de 
achtergestelde status van € 350 miljoen van de “Vordering op Enexis vennootschap” (de Bruglening van € 1,8 miljard), geldt dat er sprake is van een laag 
risico. Bij het risico op het verlies van de structurele dividendraming hoort de opmerking dat Enexis Holding in een gereguleerde markt opereert, onder 
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toezicht van de Energiekamer. De in de gemeentebegroting opgenomen ramingen zijn afkomstig uit de businessplannen van de NV, rekening houdende met 
de Aanwijzing van de minister van EZ dat de dividend pay-out ratio vanaf boekjaar  2011 maximaal 50% mag bedragen.        
 
17) BV Vordering op Enexis 
Ook in deze vennootschap heeft de gemeente Deventer een belang van 0,2592%. Binnen deze vennootschap hebben de voormalige aandeelhouders      
Essent hun vordering van € 1,8 miljard Bruglening op Enexis BV gestructureerd. Het gaat om vier deelleningen met verschillende looptijden (3, 5, 7 en 10     
jaar) en rentepercentages (gemiddeld ca. 4,65%). Via een Aanwijzing van de minister van EZ is € 350 miljoen ervan geoormerkt als achtergesteld voor      
mogelijke toekomstige conversie naar het Eigen vermogen van Enexis BV. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid van aandeelhouder Deventer in het      
nominale aandelenkapitaal van € 20.000 is verwaarloosbaar. Daarnaast loopt de vennootschap beheerste risico’s voor niet-tijdige betaling door Enexis BV      
van rente en aflossing op de Bruglening. Enexis BV heeft inmiddels (begin 2012) deellening A ad € 450 miljoen - aandeel Deventer € 1.166.400 -  afgelost.      
 
18) Attero Holding NV 
Attero Holding NV is houdstermaatschappij van Attero BV. Het risico van de gemeente betreft het niet-geactiveerde aandeel ad rond € 3.879 in het nominale 
aandelenkapitaal van € 1.496.822. Daarnaast is er een risico op dividendverlies (actuele raming is € 26.000 per jaar) en op niet of niet-tijdige terugbetaling 
van de renteloze lening ad € 2.134.381. Het risico op dividendverlies is beperkt en voor Deventer een going concern risico. De niet geactiveerde renteloze 
lening betreft het aandeel van Deventer in de voorfinanciering van de afvalverbrandingsinstallatie in Wijster. Enkele jaren geleden is die voorfinanciering 
omgezet in een renteloze geldlening, door Essent in 2016 terug te betalen. Bij de splitsing en verkoop van Essent is de lening overgegaan naar Attero. Het 
voordeel is dat de terugbetaling tot op het hoogste (holding)niveau van Attero is vastgelegd. 
 
19) Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV, Verkoop Vennootschap BV, CBL (Cross Border Lease) Vennootschap BV en Claim Staat Vennootschap BV 
Het betreft vennootschappen die zijn voortgekomen uit de splitsing en verkoop van Essent. Enkele opmerkingen: 

a) PBE BV: in 2011 is het belang in de Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) verkocht en een interim-dividend uitgekeerd ter 
grootte van de opbrengst. De statuten zijn aangepast. Het bedrijf is overgestapt op een afgeslankte structuur, gelet op de beperkte resterende taken. 

b) Verkoop Vennootschap BV: in 2011 is € 400 miljoen van de oorspronkelijke € 800 miljoen (voor algemene/fiscale zekerheden) vrijgevallen. Dat 
bedrag is, na aftrek van gemaakte kosten, aan de aandeelhouders uitgekeerd. De resterende € 400 miljoen valt op 30 september 2015 vrij, onder 
aftrek van gehonoreerde claim en kosten. Op het aandeel Deventer ad € 1.036.800 is in Deventer én een vordering én een voorziening dubieuze 
debiteuren gemaakt (voorzichtigheidsprincipe) omdat onzeker is hoeveel van de resterende € 400 miljoen nodig is voor claims en kosten.   

c) CBL Vennootschap BV: in 2011 is een groot deel van het restbedrag van het CBL Escrow Fonds vrijgevallen en uitgekeerd aan de aandeelhouders. 
Het Deventer deel bedroeg rond USD 250.000. De verwachting is dat deze tijdelijke vennootschap in 2012 of 2013 kan worden opgeheven. Het risico 
dat Deventer zijn aandeel van 0,2592% in het aandelenkapitaal van € 20.000 per vennootschap kwijtraakt is verwaarloosbaar. De overige risico’s zijn 
going concern  risico’s met de aantekening dat met de voorziening dubieuze debiteuren is geregeld dat de vordering op de Verkoop Vennootschap 
geen risico is. 

     
20) Bank Nederlandse Gemeenten NV 
De gemeente Deventer bezit ruim 0,5% van de aandelen in deze vennootschap. De andere aandeelhouders zijn gemeenten, provincies en de staat. Het 
eigenaarschap van deze overheden én het in de statuten verankerde beperkte werkterrein van de bank bieden financiers het vertrouwen dat het risico  van 
kredietverlening aan de BNG zeer beperkt is. In lijn daarmee is het gemeentelijk risico op verlies van het ingebrachte kapitaal gering. Van het      
aandelenkapitaal is afgerond € 64.300 geactiveerd. Bij de Voorjaarsnota 2012 is het geraamde dividend verlaagd van afgerond € 611.000 naar afgerond  
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€ 336.000 per jaar. De reden is dat de BNG moet voldoen aan nieuwe eisen (Basel III) die banken verplichten tot versterking van het eigen vermogen. Met de 
genoemde halvering van de dividenduitkering vanaf boekjaar 2011 verwacht de BNG uiterlijk eind 2017 te kunnen voldoen aan de nieuwe minimumnorm.   
 
21) Vitens NV 
Deventer is voor ongeveer 0,56% aandeelhouder in deze vennootschap. De andere aandeelhouders zijn gemeenten en provincies. Het risico van de     
gemeente is beperkt tot het aandelenkapitaal ad € 282.600, het risico op het verlies van de dividendraming ad afgerond € 75.000 per jaar en het risico op       
niet-tijdige c.q. niet-aflossing op de achtergestelde lening ad € 123.813 per jaar. Op basis van de praktijk tot nu toe, de vooruitzichten en het gegeven dat het 
bedrijf een product levert dat tot de dagelijkse behoeften behoort, worden genoemde risico’s als laag ingeschat. 
 
22) Wadinko NV 
De gemeente Deventer bezit 2,55% van de aandelen. De overige aandeelhouders zijn Overijsselse gemeenten en de provincie Overijssel. Het risico van de     
gemeente is beperkt tot het niet-geactiveerde aandelenkapitaaldeel ad € 6.100. Het risico is gering, ook omdat de actuele waarde van de 
vennootschapsportefeuille per 31 december 2011 € 16,7 miljoen hoger is dan de boekwaarde (€ 1,8 miljoen toename in 2011). In de gemeentebegroting heeft 
Deventer geen dividend geraamd omdat het eigen vermogen van het bedrijf nog niet het afgesproken niveau van € 60 miljoen heeft bereikt. 
 
23) Dataland BV 
Het risico is beperkt tot de nominale waarde van de certificaten van aandelen die de gemeente heeft via de Stichting Administratiekantoor Dataland. De 
Stichting is houdster van de aandelen van Dataland BV. De gemeente Deventer neemt dus niet rechtstreeks risicodragend deel in de bedrijfsactiviteiten van 
de vennootschap Dataland BV. Van de nominale waarde is slechts een fractie geactiveerd. 
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7.7  Paragraaf grondbeleid  
 

7.7.1  Algemene ontwikkelingen 

 

Zie hoofdstuk 2  trends en ontwikkelingen. 
 
7.7.2  Algemeen 
 
Het grondbeleid heeft invloed op en samenhang met de uitvoering van de programma’s zoals 
Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Economie, Kunst en Cultuur. Daarnaast heeft het grondbeleid een 
aanzienlijke financiële impact. De kansen en risico’s verbonden aan de investeringsportefeuille 
hebben daarmee invloed op de algemene financiële positie van de gemeente. Dat maakt de wijze 
waarop die kansen en risico’s benut respectievelijk beheerst worden een grote rol speelt.  

Grondbeleid komt al lang niet meer alleen tot uitdrukking in de gemeentelijke grondpositie. De 

maatschappelijke context is sterk veranderd waardoor de gemeentelijke rol verschoven is van zelf 

ontwikkelen tot allerlei vormen van participatie en regievoering. Het grondbeleid kan daarbij een 

actieve of faciliterende rol spelen. 

  

We zien deze verschuiving terug in het afnemend aantal gemeentelijke grondexploitaties. 

Deze algemene tendens is de laatste jaren in een bijzonder daglicht komen te staan door de 

verslechterde situatie op de vastgoedmarkt. Dat is inmiddels ook goed waarneembaar in Deventer.  

  
Wijtenhorst/Douweler Leide is in 2011 prima van start gegaan van start gegaan. Een lange periode 
van relatief weinig bouwen bleek voor een zeker stuwmeer aan potentiële kopers te hebben gezorgd. 
Zij grepen hun kans. Voor de vrije kavels was minder belangstelling te noteren. Bijna de helft van het 
aangeboden aantal is verkocht. Voor de tweede fase van de projectbouw, die in 2012 versneld in de 
verkoop is gegaan is de feitelijke belangstelling minder groot.  
In Eikendal en in de Spijkvoorderenk zijn uitsluitend vrije kavels in de verkoop. Daarvoor is momenteel 
geen markt. Belangrijkste hobbel voor aankoop van een kavel is de verkoop van de bestaande 
woning.  
In het najaar van 2012 start een project met sociale woningen in de Spijkvoorderenk. Dat zal een 
belangrijke graadmeter zijn voor de situatie in dit specifieke segment van de woningmarkt. Temeer 
ook omdat vrijwel gelijktijdig op het T&D terrein, het Hoornwerk en mogelijk ook in Landsherenkwartier 
woningen in dit segment worden aangeboden.  
 
Het is nog moeilijk te bepalen hoe de op de situatie voor bedrijventerreinen is. De acquisitie voor het 
terrein langs de A1 is amper opgestart, toch is er al wel sprake van serieuze belangstelling.  
Verspreid liggen elders in de gemeente nog enkele kavels. Daarvoor is de belangstelling gering, maar 
het zijn vrijwel allemaal gesaneerde gronden.  
 
Uiteraard nopen de huidige economische tijden tot voorzichtigheid bij het doen van nieuwe 
investeringen. Daarom is een strategie uitgestippeld, gericht op de beheersing van de 
grondexploitaties en op de prioriteitstelling van de woningbouwlocaties. Aandacht voor de fasering van 
de plannen, het afstemmen van de investering op de daadwerkelijke verkoop en voldoende financiële 
weerstand om de schommelingen op te vangen zijn daarbij aandachtspunten. 
 
Accuraat reageren op de vraag van de consument (bewoner of bedrijf) is in de huidige markt 
belangrijker dan ooit. Daarom ligt veel accent op het kennen van de vraag, maar ook op het op de 
markt brengen van het juiste product in de juiste hoeveelheid, de juiste plaats en op het juiste 
moment. Automatische verkoop van het aanbod, zoals in het verleden, is niet meer realistisch.  In de 
begroting zijn hiervoor middelen opgenomen. 
 
Deze stedelijke programmering is natuurlijk niet nieuw. We beschikken over recente visies ten aanzien 
van wonen, bedrijventerreinen, kantoren en overige voorzieningen. Maar deze visies bevatten 
algemene verkenningen, vooral gericht op het niveau van de gemeente of de kernen voor een langere 
termijn. Het vraaggericht werken vraagt om een veel meer specifieke en gedetailleerde kennis van de 
concrete vraag van het moment. Deze kennis zit misschien wel meer bij marktpartijen zoals 
projectontwikkelaars, corporaties of makelaars dan bij de gemeente zelf.  
Vanuit dit besef wordt vanuit de gemeentelijke vastgoedontwikkeling nauwe aansluiting gezocht bij 
deze marktpartijen. Kennisdeling en afstemming is daarbij de ambitie. Binnen de gemeente is hiervoor 
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een vastgoedtafel ingericht waar de projectmanagers van de gemeentelijke woningbouwprojecten hun 
projecten kunnen afstemmen. Extern gebeurt datzelfde via het nieuw opgerichte Platform 
Woningbouw Deventer waar gemeente, corporaties en marktpartijen proberen af te stemmen en 
inzichten te vergoten.   
 
7.7.3 Grond- en vastgoedbeleid 
 
Net als de meeste gemeenten voert ook Deventer van oudsher een actief grondbeleid. Daarmee wordt 
bedoeld dat de gemeente ook zelf projecten ten uitvoer brengt. Gronden worden gekocht, bouwrijp 
gemaakt en verkocht.  
Dit bijna vanzelfsprekende beleid komt feitelijk voort uit de situatie dat er nauwelijks andere partijen op 
deze markt actief waren en omdat op deze wijze de gemeente de grootst mogelijke grip had op de 
totstandkoming  van de ruimtelijke opgave. Gaandeweg werd de financiële component echter 
belangrijker. De grondopbrengsten bleken een welkome aanvulling te zijn op de overige gemeentelijke 
inkomsten.  
Dit gegeven lokte ook vele marktpartijen grootschalig gronden aan te kopen en tot ontwikkeling te 
brengen. De monopolie positie van de gemeenten werd doorbroken en winsten moesten worden 
gedeeld. De huidige crisis, maar ook de toenemende complexiteit van de opgaven bracht echter ook 
haarscherp in beeld dat aan al deze winsten een groot risico kleeft.  
 
Juist ook met de komst van de nieuwe wetgeving (Wro/grex in 2008) is een meer genuanceerde 
overweging over het te voeren grondbeleid op zijn  plaats. Samenwerking met marktpartijen is niet 
langer een noodzaak, maar juist uitgangspunt.  
 
Alle veranderingen zoals die in het voorgaande zijn aangehaald maken een herijking van het formeel 
vastgelegde grond- en vastgoedbeleid noodzakelijk. De gedragslijn om dit beleid uitsluitend te 
verwoorden via de paragrafen grondbeleid in de diverse planning- en controldocumenten volstaat nu 
niet meer. Een herziening van de uit 2002 stammende nota Grond- en vastgoedbeleid is noodzakelijk 
geworden.  
Nu niet langer de financiële aspecten leidend zijn valt het grond- en vastgoedbeleid ‘terug’ naar zijn 
oorspronkelijke doelstelling. Het is immers een middel. Een middel om de fysieke opgave (helpen) te 
realiseren met de juiste kwaliteit, op het juiste moment en betaalbaar te houden.  Een dergelijke 
benadering stelt de inhoudelijke doelstellingen centraal zoals die zijn verwoord in de programma’s 
Ruimtelijke Ontwikkeling , Economie, kunst en cultuur, Milieu, Leefomgeving, Meedoen en Jeugd en 
onderwijs.  
Het gemeentelijke grond- en vastgoedbeleid kan helpen deze doelen te verwezenlijken door actief 
gronden en panden tot ontwikkeling te brengen.  
 
Daar waar de inhoudelijke doelstellingen uit de diverse programma’s leiden tot een fysieke opgave 
kan de gemeente een actieve rol kiezen. Of dit daadwerkelijk gebeurt is afhankelijk van meerdere 
factoren. De belangrijkste overwegingen zijn: 

- Wat is de gemeentelijke programmering, oftewel de opgave; 
- wordt de opgave opgepakt door een andere partij (markt).  

 
Alvorens een nieuwe nota grondbeleid kan worden opgesteld willen we in het najaar van 2012 met de 
raad van gedachten wisselen (PMD 17 oktober) over deze overwegingen. Dat willen we combineren 
met een gedachtewisseling over de dilemma’s en ambities die horen bij de grootste inhoudelijke 
opgave, tw de woningbouwprogrammering. Mede als gevolg van de huidige conjuncturele dip is een 
voorstel in de maak over de herprogrammering van de woningbouwplannen. De uitkomst daarvan 
bepaalt ook in belangrijke mate de waardering van de gemeentelijke gronden.  
In het voorjaar van 2013 hopen wij dan een nieuwe nota Grondbeleid formeel aan de raad te kunnen 
aanbieden.  
 
In aanvulling op bovenstaande geven we u de volgende opmerkingen  mee voor de gedachtebepaling 
rond het nieuw te formuleren beleid. 
 
Actief grondbeleid biedt de gemeente Deventer mogelijkheden om de projecten te realiseren 
overeenkomstig de eigen doelstellingen. Daarmee draagt actief grondbeleid bij aan de ruimtelijke 
doelstellingen. Wel constateren we dat actief grondbeleid geen garantie is voor het bereiken van de 
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kwalitatieve doelen. Soms moeten in de realisatiefase concessies worden gedaan aan de 
oorspronkelijke doelstellingen. 
Actief grondbeleid kan de gemeente ook financiële voordelen bieden. De gemeente heeft in dat geval 
de mogelijkheid om plannen bij te stellen of een financiële optimalisatie door te voeren. En indien er 
sprake is van een winstlocatie, zal de gemeente volledig profiteren van deze winst. Dit kwam met 
name in het verleden voor toen de prijs van ruwe bouwgrond beduidend lager was dan nu 
(bijvoorbeeld Vijfhoek). 
 
In een context waarin wordt samengewerkt met marktpartijen kunnen de financiële risico’s voor 
de gemeente kleiner zijn. Er moet dan gekozen worden voor de meest gunstige constructie en de 
gemeente moet de financiële risico’s niet van de marktpartijen overnemen. De keerzijde is dat in deze 
context de gemeente gaandeweg het project moeilijker kan sturen. Daarbij moet de gemeente zich 
realiseren dat hoe minder zij in de uitvoering betrokken is, hoe meer zij de doelen vooraf moet borgen 
binnen het project of bij externe partijen. Met de invoering van de grondexploitatiewet is het voeren 
van regie op de locaties waar de gemeente geen grondpositie heeft, verbeterd.  
 
In de praktijk is daarom het actieve grondbeleid van de gemeente al opgeschoven naar een houding 
van ‘actief grondbeleid tenzij’.  
Dit wordt natuurlijk vooral bepaald door het antwoord op de vraag of de gemeente kan en wenst over 
te gaan tot de aankoop van gronden. In bijvoorbeeld Deventer Noordoost/Linderveld is die vraag in 
het verleden positief beantwoord. Dat dit risico’s met zich meebrengt moge duidelijk zijn, getuige ook 
de afboeking in 2009 en de gevormde verliesvoorzieningen in 2011. Hierover meer in de volgende 
paragrafen.  
 
Het al dan niet actieve grondbeleid is (financieel gezien) vooral afhankelijk van de mogelijkheid de 
gronden te verwerven tegen rendabele prijzen. Immers anders ontstaan er tekorten op de exploitatie 
en is het beter de ontwikkeling aan derden te laten. Mocht de aankoop van grond niet lukken dan 
kunnen via de grondexploitatiewetgeving eisen worden gesteld aan de uitvoering van het plan en 
kunnen gemeentelijke kosten worden verhaald.   
Het vestigen van het voorkeursrecht op grond van de Wvg is daarom ook minder vanzelfsprekend 
geworden en dient van geval tot geval nadrukkelijk te worden afgewogen.  
 
Uiteraard blijven zich situaties aandienen waarin een actieve grondpolitiek van de gemeente wenselijk 
wordt. Zo stellen we ons in sommige recente plannen actief op  bij het realiseren van de openbare 
ruimte. Dit ook omdat de gemeente immers later ook de beheerder wordt van deze openbare ruimte. 
Maar ook voor de realisering van maatschappelijke voorzieningen (bijvoorbeeld school in de Vijfhoek) 
wordt een actieve ontwikkeling door de gemeente vaak wenselijk geacht. In dat geval wordt ook het 
instrument van onteigening indien noodzakelijk ingezet.  
In deze context wordt ook melding gemaakt van de nieuwe Crisis- en Herstelwet, vooral in relatie tot 
onteigening van de gronden. Deze biedt de mogelijkheid tot versnelde procedures en uitvoering te 
komen. 
 
Daar waar de gemeentelijke rol bij de grondexploitaties (product 11) is afgenomen en het financiële 
rendement is verslechterd is het belang van het onroerend goed buiten exploitatie (product 13) eerder 
toegenomen. In het kader van de bezuinigingen is het financiële potentieel ervan in beeld gebracht. Er 
worden kansen gezien het rendement uit de bezittingen verder te vergroten.  
Beleidsmatig kunnen daar natuurlijk wel vraagtekens bij gesteld worden. Immers tot heden opereert 
de gemeente niet echt marktconform of commercieel op de vastgoedmarkt. Het gemeentelijke 
vastgoed kent vaak een tijdelijke status in afwachting van een stedelijke ontwikkeling of met een 
specifiek maatschappelijk doel voor ogen aangekocht. Voor de tijdelijke panden speelt het beheersen 
van de situatie een grotere rol dan het commerciële verhuur, voor de maatschappelijke panden is 
verhuur tegen kostprijs de ambitie. 
Actief proberen geld te verdienen met de exploitatie van de panden (en gronden) behoort niet tot de 
kerntaken van de gemeente. Toch is dat geen vreemde gedachte als dit wordt afgezet tegen het 
gegeven dat de gemeente wel actief grondbeleid voert. Het geld dat daarmee wordt verdiend wordt 
weer geïnvesteerd in de stad. Dat kan ook met panden. In 2013 zal deze gedachte verder worden 
uitgewerkt.  
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7.7.4  Uitgangspunten voor programmering 
 
Woonvisie en sturing van de productie 
Basis voor de woningbouwplanning en daarmee de investeringsplanning is het gemeentelijke kader 
zoals dat is verwoord in de Woonvisie 2008. De Woonvisie gaat uit van de verwachte (middel)lange 
termijn bevolkingsontwikkeling en de daaruit voortvloeiende kwantitatieve en kwalitatieve 
woningbehoefte. Dat leidde tot een gewenste netto woningbouwproductie van 450 woningen per jaar.  
 
We zien echter een toenemende spanning in de uitgangspunten, zoals die in de Woonvisie is 
verwoord, en de feitelijke woningmarkt. Dit wordt natuurlijk vooral veroorzaakt door de crisis in de 
woningmarkt, maar ook speelt de wijze van sturing van de daadwerkelijke ontwikkeling een rol. 
Traditioneel had de gemeente een groot actief aandeel in deze productie. Inmiddels is dit aandeel 
afgenomen. Voor de feitelijke woningbouwproductie is de gemeente sterker afhankelijk geworden van 
de marktpartijen. Inhoudelijke regie daarop kan natuurlijk door kwalitatieve eisen te stellen, regie op 
de voortgang  van de productie is veel complexer geworden door de vele partijen en belangen.  
De huidige crisis op de woningmarkt laat dit ook zien. Het exploiteren van gronden betekent omgaan 
met risico’s. Marktpartijen hanteren daarin, al dan niet door banken afgedwongen, een strakke 
investeringsdiscipline. In deze vastgoedcrisis betekent dat een terughoudende opstelling en daarmee 
een grote terugloop in de productie.  
De voorbereidingen van de inbreidingslocaties vorderen langzaam.  
 
De gemeente heeft meer invloed op de daadwerkelijke productie indien zij op de een of andere wijze 
actief participeert in een grondexploitatie. Naast inbreidingslocaties zoals Havenkwartier, Sluiskwartier 
en Park Zandweerd zijn dat vooral de uitbreidingslocaties zoals de Vijfhoek, Steenbrugge en 
Wijtenhorst. In de beschouwingen vanuit het grondbeleid wordt om die reden vooral gekeken naar het 
aandeel in de woningbouwproductie van deze uitbreidingslocaties.  
De huidige plancapaciteit van de inbreidings- versus de uitbreidingslocaties is ruwweg te stellen op 
een verhouding van 50 – 50. Daaruit mag worden afgeleid dat de opgave vanuit de Woonvisie 
ongeveer een jaarproductie in houdt van gemiddeld 225 woningen, te bouwen in de 
uitbreidingswijken. De rest (ook 225/jr) zou kunnen worden gerealiseerd in de bestaande bebouwde 
kom op zowel de diverse particuliere als de gemeentelijke locaties. 
 
Uitgangspunt productie huidige grondexploitaties 
Uiteraard dient ook de gemeente een voorzichtig grondbeleid te voeren. Daarom wordt bij de 
uitvoering van de diverse complexen niet alleen gekeken naar de gemeentelijke kaderstelling zoals 
dat in de Woonvisie is verwoord, maar wordt de daadwerkelijke productie zoveel mogelijk actief 
afgestemd op de actuele vraag. Ingeschat dient te worden welke categorieën en aantallen 
daadwerkelijk kunnen worden afgezet. 
 
In het begin van de crisis in 2008/2009 hebben wij een aantal scenario’s geschetst. Daarin hebben we 
een bandbreedte in de productie aangegeven van 450 – 200 woningen per jaar. Vanuit het 
voorzichtigheidsprincipe en vanuit de inschatting over de duur van de crisis hebben we voor de 
grondexploitaties het uitgangspunt gekozen van een woningbouwopname van 325 per jaar. De helft 
van deze productie komt voor rekening van de uitbreiding(slocaties).  
Omdat we zien dat de marktproductie sterk is vertraagd, werd in de gemeentelijke complexen 
rekening gehouden met enige compensatie. Daarom is voor de uitbreidingswijken als totaal tot heden 
gerekend met een mogelijke afzet van ongeveer 225 woningen per jaar.  
 
In de paragraaf grondbeleid bij de voorjaarsnota 2012 is melding gemaakt van het risico dat 
verbonden is aan deze relatief optimistische inschatting. Daarin is het beeld geschetst dat een totale 
gemeentelijke productie van jaarlijks 250 woningen in plaats van 325 woningen meer realistisch is. 
Vertaald naar de gemeentelijke uitbreidingswijken is dat een maximale productie van 150 in plaats van 
225 woningen per jaar.  
In de paar maanden die liggen tussen het schrijven van deze begroting 2013 en de voorjaarsnota 
2012 zijn we tot de overtuiging gekomen dat het bouwtempo de komende jaren inderdaad niet 
conform het 325 scenario zal kunnen gaan verlopen. Zowel de werkelijke verkoopcijfers als de 
geregistreerde belangstelling liggen beduidend lager. Dit constateren we vooral ook uit de voortgang 
in de locaties Wijtenhorst Douweler Leide en Spijkvoorderenk. Vrije kavels worden minder snel 
verkocht en na een aanvankelijk flitsende start is ook de verkoop van de projectbouw in de Wijtenhorst 
op een lager tempo uitgekomen. De gemeente houdt continu een vinger aan de pols als het gaat om 
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belangstellendenregistratie en verloop van de verkoop. Hieruit wordt er wel een vraag gesignaleerd, 
maar het probleem zit vooral in de financierbaarheid van de nieuwbouwwoning en in de 
verkoopbaarheid van de huidige eigen woning.   
Naast de voortdurende problematische situatie op de woningmarkt houden we ook rekening met de 
productie van woningen op de locaties Landsherenkwartier, Rivierenwijk, T&D, IJsselstreek en 
Hoornwerk. Deze woningproductie heeft een relatie met de productie in de uitbreidingswijken. 
Afstemming van de productie is nodig.   
Zonder dat we dit nu al concreet kunnen maken lijkt een tempo van 150 woningen in de 
uitbreidingswijken in deze context optimistisch. Vanaf 2017 neemt de productie op de 
inbreidingslocaties af en ontstaat er meer ruimte voor productie in de uitbreidingswijken. In tussentijd 
zal actief gestuurd worden naar het aanbieden van woningen in segmenten waar wel vraag naar is. In 
de huidige markt zal dat via kleinschalig maatwerk dienen te gebeuren. 
 
De uitgifte van de bestaande bedrijventerreinen verloopt minder voorspoedig dan eerder voorzien. 
Naast de economische situatie speelt hierbij een rol dat het grotendeels gesaneerde terreinen betreft. 
Deze blijken moeilijk afzetbaar te zijn. In hoeverre de komst van het nieuwe bedrijventerrein zijn 
schaduw vooruit werpt is nog moeilijk in te schatten. Wij zien nu nog geen aanleiding tot nieuwe extra 
bijstellingen van de prognoses. 
Ook de uitgifte van de overige terreinen, met name langs de Snipperlingsdijk/Holterweg verloopt 
moeizaam. Er bestaat wel belangstelling, maar tot definitieve beslissingen is het nog niet gekomen. 
Een uitzondering vormt de voorgenomen verkoop van het terrein Driehoek Blauwenoord voor de 
vestiging van Intratuin. Indien de noodzakelijke planologische procedures goed kunnen worden 
doorlopen kan de verkoop van de grond in 2013 plaatsvinden. 
 
Voor de strook rondom de Scheg wordt stevig ingezet op het realiseren van hoge ambities. Concrete 
stappen zijn er nog niet gezet. In het najaar van 2012 verwachten we meer duidelijkheid te hebben 
over de werkelijke kans van slagen van de ingeslagen weg. De conclusies zullen we meenemen in de 
jaarlijkse herziening van de grondexploitatie aan het eind van het jaar.  
 
Doorkijk  
In de huidige vastgoedmarkt dienen plannen actiever en veelvuldiger te worden bijgesteld en zullen 
steeds opnieuw strategische en tactische keuzes moeten worden gemaakt over de komende aanpak. 
Bij het opstellen van deze paragraaf loopt nog het proces Herprogrammering woningbouwplannen op 
basis waarvan belangrijke keuzes moeten worden gemaakt over bijvoorbeeld de startmomenten van 
zowel Steenbrugge als Deventer Noordoost. Deze keuzes zullen gevolgen hebben voor de 
resultaatprognoses van vrijwel alle woningbouwplannen. Op 17 oktober 2012 is er een bijeenkomst in 
de Politieke Markt gepland waarin zal worden stilgestaan bij de keuzes en dilemma’s rondom het 
thema van de herprogrammering en de gevolgen daarvan voor het gemeentelijke  grondbeleid. Op 
basis daarvan bereiden wij verdere besluitvorming voor. 
In deze paragraaf Grondbeleid trachten we daarop vooruitlopend een doorkijk te geven van de 
resultaatverwachtingen van de diverse grondexploitaties. Het betreft dus een voorlopige inschatting 
van de bijstellingen die we aan het eind van 2012, bij het opmaken van de jaarrekening, pas definitief 
kunnen maken. 
 
In de ontwikkelingen op de woningmarkt zien wij een bevestiging dat de eerder besloten prioriteit voor 
de locaties Wijtenhorst Douweler Leide en Spijkvoorderenk met kracht dienen te worden voortgezet.  
Voor Steenbrugge zien wij momenteel niet veel kansen dat er eerder dan in het jaar 2017 sprake kan 
zijn van een substantiële woningproductie. De keuze die in het kader van het proces 
herprogrammering woningbouwplannen kan worden gemaakt begeeft zich in de bandbreedte tussen 
kleinschalige opstart in 2014 of wachten op 2017. Beide scenario’s hebben gevolgen voor het 
resultaat van de grondexploitatie.  
En gesteld dat in 2017 het tot heden geplande tempo van 200 woningen per jaar te bouwen in 
Steenbrugge inderdaad kan worden opgepakt dan kan dit plan tot ongeveer 2023 voorzien in de 
suburbane woningbouwbehoefte. Een kleinschalige opstart in 2014 zal naar verwachting er ook niet 
toe leiden dat het plan sneller gereed zal zijn en leidt tot een versnippering van het aanbod. Een en 
ander is natuurlijk zeer sterk afhankelijk van de marktomstandigheden die niet te voorspellen zijn over 
deze lange periode. 
 
Op grond van deze voorzichtige en voorlopige aannames zijn de gronden in Deventer Noordoost niet 
eerder noodzakelijk dan in ongeveer 2025 om in de dan aanwezige behoefte te kunnen voorzien. Op 
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grond van de aangescherpte BBV-richtlijnen dient het reëel en stellig voornemen te worden 
uitgesproken dat deze gronden binnen redelijk termijn worden ontwikkeld. Praktisch wordt daartoe een 
termijn van 10 jaar gehanteerd (afgeleid uit de Wro). Dit lijkt dus vanuit de huidige inzichten nog niet 
nodig.  
Natuurlijk kan de raad besluiten de gronden in Deventer Noordoost toch eerder in productie te nemen. 
Dit heeft echter onvermijdelijk ook gevolgen voor de snelheid van ontwikkelen van zowel Steenbrugge 
als Deventer Noordoost. Een totale afwaardering naar agrarische waarden ligt in het verschiet.  
 
Naast deze beide grote locaties zijn er ook nog de gronden op en nabij de voormalige ijsbaan, Park 
Zandweerd. Deze vraag is onderdeel van het  proces herprogrammering woningbouwplannen. 
 
Voor de uitgifte van bedrijventerreinen zijn er ten opzichte van hetgeen gemeld is in de voorjaarsnota 
geen nieuwe inzichten te melden. De voorbereidende werkzaamheden voor het terrein langs de A1 
verlopen nog volgens planning. Grote investeringen zullen zoveel als mogelijk worden afgestemd op 
de vorderingen bij de verkoop. 
 
Een bijzondere situatie doet zich voor langs de Zutphenseweg, het voormalige gasfabriekterrein. De 
gemeente heeft de voormalige gasfabriek met gronden in 1992 verkocht aan (voorganger van) 
Essent. De afrekening heeft indertijd wel plaatsgevonden, maar de juridische overdracht niet. Dit had 
te maken met de aangetroffen ernstige bodemverontreiniging. Tot heden is daarmee de gemeente 
nog steeds juridisch eigenaar en Essent economisch eigenaar. Essent heeft inmiddels het terrein ook 
verlaten. 
Deze bijzondere situatie staat ook de sanering van de bodem in de weg. Op dit moment lijkt het dat wij 
met de provincie en Essent een situatie hebben bereikt dat we er met alle partijen uitkomen en dat 
zowel de bodem kan worden gesaneerd  als het volledige eigendom weer bij de gemeente komt te 
liggen. De herontwikkeling van dit terrein achten wij kansrijk voor bedrijvigheid, waarvan ook het 
bedrijventerrein langs de A1 mede kan profiteren.  
 
7.7.5  Risico’s verbonden aan grondexploitaties 
 
Aan actieve grondpolitiek zijn risico’s verbonden. Kosten kunnen stijgen en opbrengsten kunnen 
tegenvallen. In de huidige context van de crisis in de vastgoedmarkt is ook duidelijk dat de kans op het 
optreden van deze risico’s toeneemt.  
In de paragraaf grondbeleid behorende bij de voorjaarsnota 2012 hebben we beschreven dat het 
realiseren van de opbrengsten onder druk staat. We maakten daarin onderscheid tussen het risico op 
een vertraagde uitgifte en het risico op verlaagde opbrengsten. Beiden kunnen natuurlijk ook 
gelijktijdig optreden en elkaar versterken. 
 
Voor de grotere woningbouwprojecten Steenbrugge, Wijtenhorst en Spijkvoorderenk is ten behoeve 
van het opstellen van de voorjaarsnota indicatief gekeken naar de mogelijke omvang van deze 
risico’s.  
Het risico op de vertraagde uitgifte ten opzichte van het tot heden gehanteerde bouwtempo van 225 
woningen in de uitbreidingswijken is becijferd op ongeveer € 4,7 miljoen. Het risico voor de 
grondprijzen als gevolg van de dalende huizenprijzen is becijferd op ongeveer € 6,4 m iljoen. 
Geschreven werd in de voorjaarsnota dat rekening diende te worden gehouden met een totaal risico 
(het meest sombere scenario) voor de drie genoemde locaties van ongeveer € 12 miljoen.  
 
Het optreden van dit sombere scenario heeft ook gevolgen voor Deventer NO. Zoals ook hierboven al 
is geschreven dient er rekening mee te worden gehouden dat de raad eind 2012 niet het reëel en 
stellig voornemen zal uitspreken dit gebied daadwerkelijk tot ontwikkeling te brengen (binnen de 
kaders van de BBV 2012). Dit betekent dat een totale afwaardering van de gronden naar agrarische 
waarde van € 16,7 miljoen dient plaats te vinden. Naast de inzet van de verliesvoorziening wordt er 
dan opnieuw een beroep gedaan op de algemene middelen ter hoogte van € 8,35 miljoen.  
Tezamen met de het hierboven beschreven risico van circa € 12 miljoen signaleerden we dus een 
gecumuleerd risico bij de woningbouwlocaties  van meer dan € 20 miljoen. 
 
In aanvulling daarop is gesignaleerd dat voor het Bedrijvenpark A1 een risico wordt gezien op minder 
opbrengsten van € 8,8 miljoen. We schreven daarbij dat het natuurlijk moeilijk te voorspellen is hoe de 
verkopen daadwerkelijk gaan lopen, maar dat we het risico moeten benoemen van minder 
opbrengsten in die orde van grootte.   
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Ten behoeve van het opstellen van deze begroting 2013 is opnieuw gekeken naar de risico’s. Een 
aantal grondexploitaties is opnieuw doorgerekend, gericht op parameters grondprijzen en planning. 
De huidige programmatische uitgangspunten zoals hierboven zijn beschreven zijn daarin  verwerkt. 
Het verschil met de werkwijze bij de voorjaarsnota is dat niet meer is volstaan met het benoemen en 
kwantificeren van de risico’s maar dat (met uitzondering van BT A1) daadwerkelijk de 
grondexploitaties zijn doorgerekend op basis van de neerwaarts bijgestelde verwachtingen.  
Tevens is de exercitie niet alleen beperkt  gebleven tot de drie woningbouwlocaties, maar zijn ook de 
complexen De Scheg EO, Bergweide en Eikendal betrokken.  
Benadrukt zij dat het hier voorlopige verkenningen zijn, bedoeld om een indicatie af te geven op het 
niveau van de ARG.    
 
Bij het opmaken van de jaarrekening, na besluitvorming over het proces Herprogrammering 
woningbouwplannen worden alle complexen volledig opnieuw doorgerekend. Het huidige beeld, bij 
ongewijzigd beleid, geeft een bevestiging van hetgeen we al schreven in de paragraaf grondbeleid 
behorende bij de voorjaarsnota 2012. Als we rekening houden met de omstandigheden dat de markt 
de eerste vijf jaar niet substantieel zal aantrekken dan zal het totale eindresultaat van de 
grondexploitaties (niveau ARG) met ongeveer € 25 miljoen. (ncw 1-1-2012) afnemen. Dit is een 
afname ten opzichte van de laatst vastgestelde meerjarenbegrotingen (2012) en bij ongewijzigd 
beleid. Nog dit jaar dienen dan aan afwaarderingen plaats te vinden of verliesvoorzieningen te worden 
getroffen  tot ruim € 17 miljoen. Omdat het hier nog voorlopige verkenningen betreft kan niet worden 
uitgesloten dat bij het opmaken van de jaarrekening 2012 nieuwe bijstellingen noodzakelijk zijn. 
 
In deze getallen zijn de bedrijventerreinen niet betrokken. Op dit moment zien wij geen reden deze 
opnieuw bij te stellen. 
 
Daarnaast vinden we het in de huidige economische context raadzaam over een buffer te beschikken, 
bedoeld om in te kunnen spelen op de gevolgen van de recessie voor de ontwikkeling van 
bedrijventerreinen. Om die reden wordt voorgesteld een conjunctuurvoorziening bedrijventerreinen in 
te stellen. Deze voorziening kan in stappen worden gevoed met in totaal € 10 miljoen.  
Wij stellen voor nu een eerste bijdrage te doen van € 3 miljoen uit de algemene middelen. Bij het 
opmaken van de jaarrekening 2012 is meer informatie voorhanden over de ontwikkelingen van de 
diverse bedrijventerreinen. Op dat moment kan een voorstel worden gedaan voor een volgende 
bijdrage aan de conjunctuurvoorziening bedrijventerreinen. Te denken valt aan 
aanbestedingsvoordelen of opbrengsten uit overige nog te verkopen bedrijfsterreinen. 
 
Dit beeld van afnemende resultaten met daar bovenop nog omvangrijke risico’s bevestigt de 
noodzaak zo actief mogelijk de kansen in de markt te volgen en zo mogelijk strategieën te volgen die 
de verkoopbaarheid bevorderen. Dit is een continue proces dat we al eerder hebben beschreven 
onder de term van Mooi Wonen in Deventer. In 2013 zal dit niet alleen voor de woningbouw, maar ook 
voor de bedrijventerreinen expliciet worden vervolgd.  
Zoals in het voorgaande is beschreven zal het proces rondom de herprogrammering van de 
woningbouwplannen hier een belangrijke bouwsteen zijn. Het kan zijn dat de consequenties van de 
uiteindelijke besluitvorming, volgend op de oriënterende bijeenkomst in de politieke markt van 17 
oktober, minder hoog gaan uitvallen dan in deze paragraaf grondbeleid is voorzien. Maar evengoed 
kunnen de financiële consequenties ook hoger uitvallen. 
 
7.7.6 Bedrijven, kantoren en voorzieningen 
 
Voor Bedrijventerrein A1 zijn geen wijzigingen te melden van hetgeen we al schreven bij de 
voorjaarsnota 2012 en bij de vaststelling van het bestemmingsplan/exploitatieplan op 18 juli 2012. Een 
extra inspanning op de verkoop van de kavels is noodzakelijk. Die inspanningen kunnen zich niet 
alleen richten op het bedrijventerrein langs de A1, maar op de gehele gemeente.  
 
Naast de nieuwe A1-lokatie blijft de aandacht zich richten op de diverse ontwikkelingen binnen de 
bestaande terreinen, met name de laatste onderdelen van Bergweide. De verkoop van de laatste 
kavels aan de Zutphenseweg, Westfalenstraat en Hunneperkade blijft een belangrijk thema voor de 
grondexploitatie van het complex Groot Bergweide. Dit verloopt niet altijd even gemakkelijk door  de 
specifieke beeldbepalende ligging (Zutphenseweg) en door bodemsituatie (Hunneperweg en 
Westfalenstraat). Een positief resultaat van deze locaties is ook van invloed op het resultaat van het 
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Havenkwartier als het laatste deelgebied van de herstructurering van Bergweide. Dit bepaalt immers 
gemeentelijk financiële inzet in het Havenkwartier. 
Het Havenkwartier mag zich blijven verheugen in een warme belangstelling van overheden zowel als 
van de bewoners en bedrijvigheid. Er worden vorderingen gemaakt bij zowel het hergebruik van de 
bestaande panden als in de het verkoopproces van de woningen nabij de Mr de Boerlaan. De 
komende periode zullen de afspraken echter nog wel dienen te worden bezegeld op een zodanige 
wijze dat de rol van de gemeente zich zal gaan beperken.  
 
Er valt belangstelling te noteren voor de gronden langs de Snipperlingsdijk/Holterweg maar dat heeft 
nog niet geleid tot concrete plannen en grondverkopen. 
De ontwikkeling van het winkelcentrum Keizerslanden verloopt conform planning. 
 

In de kleine kernen gaat de aandacht uit naar de realisering van twee nieuwe bedrijventerreinen in 

Bathmen. De ontwikkeling van de locatie aan de Looweg verloopt voorspoedig. De gemeente heeft 

daar de gronden kunnen verwerven. Dat geldt niet voor de locatie Woertmansweg. De gemeente zal 

alert moeten blijven voor nieuwe kansen voor het gebied, maar kan vooralsnog niets anders doen dan 

afwachten op particulier initiatief omdat op dit moment verwerving voor een haalbare prijzen niet 

mogelijk is.   

 

Echte belangstelling voor het bedrijventerrein in Lettele is er op dit moment niet. We blijven alert.  

 
7.7.7 Wonen 
 
Zie bovenstaande paragrafen. 
De locatie Geertruiden (voormalig ziekenhuis, vv IJsselstreek en Fesevurstraat) verloopt voor zover 
het de gemeentelijke gronden betreft bijna conform planning.  Het gaat hier om verkoop van gronden 
die door derden zal worden ontwikkeld. Ook de verkoop van de Rollecategebouw verloopt nu 
voorspoedig. 
De begeleiding van de ontwikkelaar van de voormalige ziekenhuislocatie is stopgezet in afwachting 
van stappen van de initiatiefnemer. 
 
Tabel woningbouwprogrammering: 
 

Jaar 2012 2013 2014 2015 
gemeentelijk 20 130 100 110 
markt/corporaties 30 30 100 110 
herstructurering 60 100 190 200 
bruto productie 110 260 390 420 
Sloop 210 200 150 150 
netto toename -100 60 240 270 
     

 
Ten opzichte van de tabel zoals die was gepresenteerd bij de begroting 2012 is de 
woningbouwplanning naar beneden bijgesteld. Voorzien al was dat in 2012 een teruggang in de 
productie zou plaatsvinden. Thans moeten we constateren dat er sprake is van een negatieve 
productie. In Keizerslanden heeft in 2011 de sloop plaatsgevonden van 138 woningen die pas in 2012 
administratief zijn verwerkt.  
Ook de productie in 2013 is wederom laag geprognosticeerd.  De crisis in de woningmarkt werkt hier 
duidelijk in door. 
 

7.7.8 Algemene Reserve Grondexploitatie 

 
Aanleiding 
 
Het meerjarenperspectief van de Algemene Reserve Grondexploitatie (ARG) is geactualiseerd. Hierin 
zijn een aantal geactualiseerde projectresultaten verwerkt (zie paragraaf 7.7.5) en het effect hiervan 
op de Algemene Reserve Grondexploitatie. Deze paragraaf laat zien hoe de financiële situatie van het 
grondbedrijf er in de komende 5 jaar uit ziet. 
Het verdienvermogen van de gemeentelijke grondexploitaties (product 11) staat al jaren onder druk. 
Afdracht vanuit de Algemene reserve Grondexploitaties (ARG) is gedurende lange termijn niet langer 
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haalbaar. De meerjaarlijkse verkenningen (mjb’s) wijzen al uit dat vanuit de algemene middelen een 
bijdrage aan de ARG noodzakelijk is omdat het noodzakelijke weerstandvermogen niet meer wordt 
gehaald.  
Belangrijke oorzaak daarvan is het groot aantal verliesvoorzieningen dat noodzakelijk is geworden als 
gevolg van de verlieslatende grondexploitaties. Het zijn verkenningen die we (zoals we hiervoor 
beschreven) in de praktijk trachten positief bij te buigen, maar met de huidige kennis zijn ze realistisch.   
 
Financiële positie 
De informatie uit de paragraaf 7.7.5 is verwerkt in onderstaande overzichten. De prognose van de 
verliesvoorzieningen in 2012 zijn ook verwerkt in de tabel verliesvoorziening. 
Vanaf de VJN wordt gezien de omvang van de risico’s, in het verloop van de ARG niet meer rekening 
gehouden met het aanvullen tot 5% van de boekwaarden onderhanden werken, maar met het 
aanvullen tot 10%.  
De mutaties in de ARG leiden er toe dat de afdracht aan de RGI tot en met 2019 gewijzigd is. In de 
vastgestelde voorjaarsnota 2012 was dat € 8,1 miljoen, dat wordt nu € 0,6 miljoen. We houden in de 
RGI gezien de onzekerheden op de vastgoedmarkt nog geen rekening met deze afdrachten. Zie ook 
toelichting bij de investeringsplanning in hoofdstuk 4. 
Ten opzichte van de voorjaarsnota 2012 is de gemiddelde boekwaarde van de projecten hoger als 
gevolg van de vertraagde uitgifte. De afdrachten naar de RGI kunnen plaatsvinden indien de ARG 
minimaal 10% van de boekwaarde onderhanden werken bedraagt. 
 
Bij de jaarrekening 2011 zijn de grondexploitaties herzien. Bij de begroting 2013 zijn voor de volgende 
projecten de resultaten van de financiële verkenning meegenomen in onderstaande overzichten; 
Eikendal, Steenbrugge, Spijkvoorderenk, Wijtenhorst/Douwelerleide, De Scheg en Deventer NO.  
Deze verkenning laat zien dat er ruim € 17 miljoen aanvullende verliesvoorzieningen (inclusief rente 
2012 aanvullende voorzieningen) noodzakelijk zullen zijn. Aan het begin van 2012 was het totaal van 
de getroffen verliesvoorzieningen al bijna € 44 miljoen. Dat betekent dat de prognose voor het eind 
van 2012 zo’n € 61 miljoen bedraagt.   
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Van de algemene reserve Grondexploitatie leidt deze prognose tot het volgende overzicht: 
Algemene reserve 
grondexploitaties 
Bedragen x € 1.000 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
1. Stand per 1-1  
 

 
2.443 

 
9.936 

 
10.492 

 
10.652 

 
10.830 

 
10.885 

 
     10.705 

 
    10.399 

 
10.128 

2. Rente  
 

122 497 525 533 542 544       535 520 506 

3.Aanvulling saldo tot 10% 
 
 

8.121 
 
 
 

425 
 
 
 

385 388 0 26 0 0 31 

4. Putting voor budgetten 
beleidsadvisering en 
broedkamer projecten 
 

-750 -750 -750 -750 -750 -750     -750     -750 -750 

5. Storting van voordelige 
uitkomsten grondexploitaties 
(prognoses) 
 

0 384 0 0 0 0 0   0 0 

Saldo 9.936 10.492 10.652 10.823 10.622 10.705    10.490   10.169 9.915 

7. Resultaatprognoses  
complexen nog niet in 
exploitatie 

         0          0          0          7 376          0     347 0 0 

 
Saldo 

     
 9.936 

 
10.492 

     
 10.652 

     
10.830 

  
  10.998 

 
10.705 

 
   10.837 

 
  10.169 

 
9.915 

 
8. Putting m.b.t. afdrachten 
aan Reserve Gemeentelijke 
Investeringen (1) 

 
          

 
            

 
        

 
       

 
    113  

 
   
 

 
438 

 
41 

 
 

 
Saldo 31-12 

    
 9.936 

 
10.492 

 
10.652 

 
10.830 

 
10.885 

 
  10.705 

 
    10.399 

 
    10.128 

 
9.915 

          

Gemiddelde boekwaarde 99.362 104.923 106.523 108.305 108.846 107.051 103.994 101.283 99.152 

 
ARG percentage van de 
boekwaarden per 1-1 

          
10% 

 
   10% 

         
 10% 

        
10% 

        
 10% 

 
   10% 

 
   10% 

 
    10% 

 
10% 

          

(1): voorlopig houden we in de RGI nog geen rekening met deze afdrachten. Zie ook toelichting bij de 
investeringsplanning in hoofdstuk 3. 
 
Toelichting. 
De volgende uitgangspunten zijn bij de opstelling van de Algemene Reserve Grondexploitatie (ARG) 
gehanteerd: 

 De Algemene Reserve Grondexploitatie (ARG) is bedoeld als weerstandvermogen voor het 
opvangen van risico’s  in de grondexploitaties.  

 De ARG wordt gevoed met de voordelige en nadelige uitkomsten van de (vastgestelde) 
grondexploitaties. 

 De gewenste hoogte van de ARG in het meerjarenperspectief is volgens de richtlijnen op 5% 
tot 10% gesteld.  

 Het benodigde weerstandvermogen in de ARG wordt bepaald aan de hand van een gemiddelde 
boekwaarde over de 5 komende jaren van de in exploitatie genomen projecten en nog niet in 
exploitatie genomen projecten. 

 Actualisatie van afdrachten aan de Reserve Gemeentebrede Investeringen (RGI) vindt plaats 
op basis van bovenstaande uitgangspunten én met als uitgangspunt dat afdrachten kunnen 
plaatsvinden indien de ARG minimaal 10% van de boekwaarden onderhanden werken 
bedraagt. 

 Geactualiseerde resultaatprognoses van projecten in exploitatie en nog in exploitatie te nemen 
zoals in deze paragraaf beschreven en de effecten daarvan op de grondexploitaties.  

 
Onroerend goed buiten exploitatie 
Als weerstandsvermogen geldt hier de reserve OZ (het saldo van deze reserve eind 2011 is € 1,4 
miljoen) en stille reserves op de panden. 
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Stille reserves 
Dit betreft stille reserves op eigendommen binnen product 13, dat wil zeggen niet zichtbaar op de 
balans. De stille reserve is per eind 2011 ongeveer € 14,9 miljoen. De stille reserve (€ 14,9 miljoen) en 
de boekwaarde van de reserve OZ (€ 1,4 miljoen) leiden tot een weerstandsvermogen voor het 
onroerend goed buiten exploitatie (product 13) van € 16,3 miljoen.  
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7.8  Paragraaf regie stedenbeleid 
 
Vanaf 1 januari 2010 is de nieuwe periode voor het stedenbeleid, inmiddels G32, ingegaan.  Doelen 
voor de periode 2010-2014 zijn: 
 
• Verbetering van de objectieve en subjectieve veiligheid. 
• Verbetering van de fysieke kwaliteit van de leefomgeving. 
• Verbetering van de sociale kwaliteit van de samenleving. 
• Het binden van midden- en hoge inkomens aan de stad. 
• Het vergroten van de economische kracht van de stad. 
 
Coördinerend ministerie is BZK. In juni 2011 hebben BZK en de VNG de agenda wonen en 
leefbaarheid vastgesteld waarmee aan de gestelde doelen wordt gewerkt. Deze agenda beslaat de 
volgende 12 punten:   
 

 Maatwerk mogelijk maken bij aanpak grootstedelijke problematiek (fysiek, sociaal, 
economisch), waarbij - indien nodig – (tijdelijk) van algemeen geldende regelgeving kan 
worden afgeweken. 

 Bevorderen van nieuwe verdienmodellen en financieringsarrangementen irt woningbouw, 
binnenstedelijk bouwen en stedelijke vernieuwing, waaronder met particulieren en burgers. Er 
is een toolkit ontwikkeld die gemeenten kunnen gebruiken. 

 Verbeteren sturing van gemeenten richting corporaties en het samenwerkingsarrangement 
plaatsen in context minder geld en nieuw beleid (wo EU). 

 Gemeenten betrekken ook andere lokale partijen bij te maken prestatieafspraken, te beginnen 
met : politie en particuliere verhuurders. 

 Voortzetten van stads- en dorpsvernieuwing, waaronder tav kwetsbare particuliere 
woningvoorraad jaren 20 en 30, de jonge woningvoorraad uit de jaren ’60-’90, inclusief VINEX. 

 Vertalen van fysiek-sociale baten van stedelijke vernieuwing naar investeerbare euro’s. 

 Bevorderen dat gemeenten meer werk maken van (collectief ) Particulier Opdrachtgeverschap 
via uitgifte kavels, begeleiding ed. 

 Bevorderen van flexibiliteit in het huurdomein, mede in relatie tot leefbaarheid in wijken en het 
‘scheefwonen’. 

 Bevorderen dat leegstaande kantoren worden getransformeerd tot woningen. Voor de G32 en 
Deventer in het bijzonder is van belang dat in 2013 uitvoering moet worden gegeven aan het 
27 juni 2012 gesloten convenant aanpak leegstand kantoren. 

 Goede regionale samenwerking woningbouw in nieuwe gedecentraliseerde setting tbv 
leefbaarheid en doorstroming woningmarkt, rekening houdend met regionale solidariteit of juist 
regionale onevenwichtigheid. Uitvoering regeerakkoord tav bouwen. 

 Bevorderen grootschalige aanpak energiebesparing bij bestaande woningen. 

 Actuele kennis over wonen en leefbaarheid, met mogelijkheid van interactief gebruik. 

De G32 is betrokken geweest bij het overeenkomen van de agenda en speelt een rol bij de uitvoering. 
Voor Deventer zijn vrijwel alle punten van belang. 

Het rijk zal de voortgang op de beleidsdoelen volgen via onder andere stadsbrede monitors, zoals de 
Stadsfoto en de Leefbarometer. 
Om de resultaten op sociaal terrein te behalen ontvangen de steden financiële bijdragen (in totaal 
voor de periode 2010–2014 circa € 4 miljard) van het Rijk in de vorm van een aantal decentralisatie-
uitkeringen.  In 2012 is de tussenstand opgemaakt van de begin 2010 in het kader van het nieuwe 
stedenbeleid gemaakte prestatieafspraken tussen Rijk en steden. Bezien wordt of met de 
decentralisatie uitkeringen, gedecentraliseerd om meer echt maatwerk mogelijk te maken, de gestelde 
doelen voldoende worden bereikt. In 2015 vindt een eindmeting van de periode plaats. Uit de 
tussenstand 2012 ISV blijkt: 

 Dat de economische crisis er toe heeft geleid dat de kwaliteit en differentiatie van de 
woningvoorraad nauwelijks is veranderd. 

 Dat de leefbaarheid in de steden ondanks de economische crisis op peil is gebleven. 

 Dat over een periode van 14 jaar bewoners veel positiever zijn gaan denken over het wonen 
in de stad. De stad is weer gewild! 

Verder blijkt uit de eerste proeve van de ‘Staat der Steden’ dat Deventer: 



Gemeente Deventer – Begroting 2013-2016  163 
 

 Objectief veilig is en bewoners zich relatief minder onveilig voelen 

 Een bovengemiddelde  woningvoorraad heeft maar een ondergemiddelde woonomgeving. 

 Relatief veel laaggeprijsde huizen heeft met relatief laag gestegen prijzen over de periode 
2006-2010. 

 Relatief een lage werkloosheid kent met relatief veel hoge- en middeninkomens maar met 
relatief weinig hoog opgeleiden. 

 Een relatief geringe productiviteit per werknemer heeft. 
 
Op 12 september 2012 zijn er nieuwe verkiezingen waarna een nieuw kabinet aantreedt. Voor de 
verkiezingen zet de G32 in op maatwerk voor mensen en ruimte voor de stad. Daarvoor wil men de 
aangekondigde decentralisatieoperaties (gewijzigd) voortgezet zien en meer ruimte om als stad in de 
regio de leiding te kunnen nemen. Duidelijk is dat van een nieuw kabinet in ieder geval maatregelen 
zijn te verwachten om de impasse op de woningmarkt te doorbreken. Verder dat de 
decentralisatieoperaties in gewijzigde vorm zullen worden doorgezet. Ook zullen  nieuwe 
bezuinigingen, ook voor gemeenten, onvermijdelijk zijn.  
 
Binnen de G32 worden actief de volgende thema’s opgepakt: Digitale agenda, Campussen van 
nationaal belang, Green Deal/ duurzaamheid/ Duurzame stedelijke ontwikkeling, Ruimtelijk perspectief 
voor stedelijke economie, Regeldruk & dienstverlening, Onderwijs & arbeidsmarkt, WWB (incl. de 
Sociale Werkvoorziening), Inburgering en integratie, Armoedebestrijding en schuldhulpverlening, 
WMO – AWBZ, Wijkenaanpak/ Wijken: 60-er/ 70-er jaren wijken, Jeugd, Veiligheid, Positie corporaties 
& woningmarkt, Herprogrammering (woningen/ kantoren/ bedrijventerreinen), Olympische Spelen, 
Stad in de regio en Europa.  Op deze thema’s wordt gelobbyd en kennis ontwikkeld waarmee steden 
hun voordeel kunnen doen. Het succes van de lobby is af te meten aan de thema’s die in de 
bovenstaande agenda wonen en leefbaarheid terecht zijn gekomen en de aandacht die de steden 
mogelijk krijgen bij de nieuw te vormen regering. Verder wordt de G32 steeds nauwer bij de 
departementale beleidsontwikkeling betrokken. De thema’s van de G32 sluiten aan op de middellange 
beleidsagenda van onze gemeente.  
 
Voor de thema’s inburgering en integratie en digitale agenda zijn de Deventer portefeuillehouders de 
trekker. Verder is wethouder Swart vice-voorzitter van de fysieke pijler. 
 
We zullen in 2013 blijven deelnemen aan de (pijler)overleggen binnen de G32 om de gezamenlijke 
belangen en kennisontwikkeling van de grote steden mede te behartigen. 
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8. Bijlagen 
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Bijlage 1 – Overzicht baten en lasten per programma 
 

   BEGROTING 2013 BEGROTING 2014 BEGROTING 2015 BEGROTING 2016 

   Bedrag producten x € 1.000 Bedrag producten x € 1.000 Bedrag producten x € 1.000 Bedrag producten x € 1.000 

Prog.nr. Product 
nummer 

Omschrijving 
programma's 

LASTEN BATEN  SALDO LASTEN BATEN  SALDO LASTEN BATEN  SALDO LASTEN BATEN  SALDO 

 1   
 Burger en bestuur 

            

 41 Themaloket bouwen en 
wonen  

1.309 100 -1.209 1.302 100 -1.202 1.296 100 -1.196 1.296 100 -1.196 

 100 Programmering en 
strategie 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 102 Kennis en verkenning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 104 Regie op gemeentebrede 
strategische programma's 

1.289 25 -1.264 1.264 0 -1.264 1.264 0 -1.264 1.264 0 -1.264 

 226 Internationaal beleid 175 0 -175 175 0 -175 174 0 -174 174 0 -174 

 304 Belastingen en 
verzekeringen 

2.060 313 -1.747 2.021 274 -1.747 1.981 274 -1.707 1.981 274 -1.707 

 305 Burgerzaken 3.946 1.513 -2.432 4.160 1.599 -2.561 4.149 1.513 -2.636 3.917 1.513 -2.404 

 310 Juridische zaken 1.047 0 -1.047 1.047 0 -1.047 1.047 0 -1.047 1.047 0 -1.047 

 331 Lijkbezorging van 
gemeentewege 

34 8 -25 34 8 -25 34 8 -25 34 8 -25 

 350 Raad 1.982 0 -1.982 1.972 0 -1.972 1.972 0 -1.972 1.972 0 -1.972 

 355 Burgemeester en 
wethouders 

3.767 4 -3.763 3.845 11 -3.834 3.845 11 -3.834 3.845 11 -3.834 

   Totaal 15.610 1.964 -13.645 15.819 1.993 -13.827 15.761 1.907 -13.854 15.529 1.907 -13.622 

   Reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    Totaal 15.610 1.964 -13.645 15.819 1.993 -13.827 15.761 1.907 -13.854 15.529 1.907 -13.622 

               

2   Openbare orde en 
veiligheid 

            

 303 Openbare orde en 
veiligheid 

1.840 254 -1.586 1.792 254 -1.538 1.748 254 -1.495 1.728 234 -1.495 

 356 Stadstoezicht 1.455 62 -1.393 1.355 37 -1.318 1.322 12 -1.310 1.322 12 -1.310 

 500 Basisbrandweerzorg 5.262 217 -5.045 5.229 35 -5.194 5.208 35 -5.173 5.254 35 -5.219 

 501 Preventie 1.045 144 -902 1.045 144 -902 1.045 144 -902 1.045 144 -902 

 502 Regio en rampbestrijding 785 81 -704 785 81 -704 785 81 -704 785 81 -704 

   Totaal 10.386 758 -9.629 10.207 551 -9.656 10.109 526 -9.583 10.135 506 -9.629 

   Reserves 0 262 262 0 20 20 0 20 20 0 0 0 

   Totaal 10.386 496 -9.891 10.207 531 -9.676 10.109 506 -9.603 10.135 506 -9.629 
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   BEGROTING 2013 BEGROTING 2014 BEGROTING 2015 BEGROTING 2016 

       Bedrag producten x € 1.000 Bedrag producten x € 1.000 Bedrag producten x € 1.000 Bedrag producten x € 1.000 

Prog.nr. Product 
nummer 

Omschrijving 
programma's 

LASTEN BATEN  SALDO LASTEN BATEN  SALDO LASTEN BATEN  SALDO LASTEN BATEN  SALDO 

3   Leefomgeving             

 20 Straten, wegen en pleinen 8.199 333 -7.866 8.187 333 -7.854 8.180 333 -7.847 8.180 333 -7.847 

 21 Straatreiniging 2.960 1.074 -1.887 2.936 1.074 -1.862 2.913 1.074 -1.840 2.913 1.074 -1.840 

 22 Openbare verlichting 1.164 4 -1.160 1.163 4 -1.159 1.162 4 -1.158 1.162 4 -1.158 

 23 Betaald parkeren 3.897 4.557 660 3.878 4.557 678 3.854 4.557 703 4.153 4.856 703 

 25 Haven en waterwegen 412 251 -161 410 251 -160 409 251 -158 409 251 -158 

 28 Groen,Natuur en Recreatie 6.614 454 -6.160 6.595 454 -6.141 6.572 454 -6.118 6.572 454 -6.118 

 30 Openbare 
speelgelegenheden 

1.032 0 -1.032 1.028 0 -1.028 1.026 0 -1.026 1.026 0 -1.026 

 32 Riolering en 
waterhuishouding 

7.474 7.972 498 7.474 7.972 498 7.474 7.972 498 7.474 7.972 498 

 33 Begraafplaatsen 273 131 -142 272 131 -141 272 131 -141 272 131 -141 

 34 Verkeerstechniek 1.051 32 -1.019 1.051 32 -1.019 1.050 32 -1.018 1.050 32 -1.018 

 38 Civiele Kunstwerken 1.171 0 -1.171 1.171 0 -1.171 1.171 0 -1.171 1.171 0 -1.171 

 26 Uitvoering verkeers- en 
vervoersbeleid 

2.986 1.588 -1.398 2.093 165 -1.928 1.952 29 -1.924 1.952 29 -1.924 

 241 Buitensportaccommodaties 2.106 606 -1.500 2.103 605 -1.498 2.102 605 -1.497 2.101 604 -1.497 

   Totaal 39.339 17.002 -22.336 38.362 15.578 -22.784 38.137 15.441 -22.696 38.436 15.739 -22.696 

   Reserves 1.076 2.001 925 976 579 -397 1.026 441 -585 1.026 740 -286 

   Totaal 38.263 15.001 -23.261 37.386 14.999 -22.387 37.111 15.000 -22.111 37.410 14.999 -22.410 

                

4   Milieu en Duurzaamheid             

 31 Verwijdering huishoudelijk 
afval 

12.351 13.249 898 12.016 12.924 908 13.358 14.276 918 13.831 14.749 918 

 36 Bodembeheer en 
bodemsanering 

916 199 -717 895 199 -696 998 500 -497 697 199 -497 

 37 Geluidhinderbestrijding 544 122 -421 514 122 -392 663 553 -110 232 122 -110 

 44 Duurzaamheid 862 129 -734 861 127 -734 1.060 626 -434 1.058 625 -434 

 45 Milieu 2.618 342 -2.276 2.512 254 -2.258 2.283 136 -2.147 2.283 136 -2.147 

   Totaal 17.291 14.041 -3.250 16.799 13.628 -3.172 18.360 16.091 -2.270 18.101 15.832 -2.270 

   Reserves 0 563 563 0 238 238 0 2.322 2.322 2.100 -37 -2.137 

   Totaal 17.291 13.478 -3.813 16.799 13.390 -3.410 18.360 13.769 -4.592 16.001 15.869 -133 

                

5   Ruimtelijke ontwikkeling             

 1 Ruimtelijke ordening 2.253 395 -1.858 2.069 309 -1.760 1.974 296 -1.678 1.974 296 -1.678 

 2 Bouw- en woningtoezicht 3.381 2.528 -853 3.288 2.740 -548 3.275 3.040 -235 3.275 3.040 -235 

 3 Volkshuisvesting 935 293 -642 921 284 -638 936 301 -634 942 307 -634 
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   BEGROTING 2013 BEGROTING 2014 BEGROTING 2015 BEGROTING 2016 

    Bedrag producten x € 1.000 Bedrag producten x € 1.000 Bedrag producten x € 1.000 Bedrag producten x € 1.000 

Prog.nr. Product 
nummer 

Omschrijving 
programma's 

LASTEN BATEN  SALDO LASTEN BATEN  SALDO LASTEN BATEN  SALDO LASTEN BATEN  SALDO 

               
 46 Verkeer en vervoerbeleid 242 0 -242 242 0 -242 242 0 -242 242 0 -242 

   Totaal 6.811 3.215 -3.595 6.520 3.332 -3.188 6.427 3.637 -2.790 6.811 3.215 -3.595 

   Reserves 188 87 -101 0 26 26 0 26 26 188 87 -101 

   Totaal 6.623 3.128 -3.494 6.520 3.306 -3.214 6.427 3.611 -2.816 6.623 3.128 -3.494 

                

6   Herstructurering en 
vastgoed 

            

 4 Stadsvernieuwing 2.716 1.862 -854 3.260 2.485 -775 1.837 1.855 18 307 325 18 

 11 Grondexploitatie 35.354 35.354 0 26.753 26.753 0 16.321 16.321 0 19.564 19.564 0 

 13 Onroerend goed buiten 
exploitatie 

3.955 4.468 513 3.571 4.134 564 2.097 2.738 641 2.164 2.804 640 

   Totaal 42.025 41.683 -341 33.583 33.372 -211 20.255 20.914 659 22.035 22.694 659 

   Reserves 3.499 2.119 -1.380 2.611 2.167 -444 885 1.787 902 1.731 945 -786 

   Totaal 38.526 39.564 1.039 30.972 31.205 233 19.370 19.127 -243 20.304 21.749 1.445 

                

7   Inkomens-voorziening en 
arbeidsmartkt 

            

 401 Inkomen 37.493 33.838 -3.655 37.891 34.264 -3.627 38.778 35.169 -3.609 38.778 35.169 -3.609 

 405 Reïntegratie 28.914 26.557 -2.357 26.354 23.992 -2.362 25.194 22.842 -2.351 24.913 22.561 -2.351 

 406 Financiele regelingen en 
schuldhulpverlening 

66.407 60.395 -6.012 64.245 58.256 -5.989 63.972 58.011 -5.961 63.691 57.730 -5.961 

   Totaal 0 865 865 0 400 400 0 0 0 0 0 0 

   Reserves 66.407 59.530 -6.877 64.245 57.856 -6.389 63.972 58.011 -5.961 63.691 57.730 -5.961 

   Totaal 37.493 33.838 -3.655 37.891 34.264 -3.627 38.778 35.169 -3.609 38.778 35.169 -3.609 

                

8   Meedoen             

 200 Algemeen maatschappelijk 
werk 

1.150 0 -1.150 1.095 0 -1.095 1.030 0 -1.030 1.030 0 -1.030 

 201 Maatschappelijke opvang 
en verslavingszorg 

4.725 730 -3.995 4.699 722 -3.977 4.560 584 -3.976 4.559 583 -3.976 

 202 Volksgezondheid 3.211 80 -3.131 3.142 0 -3.142 3.142 0 -3.142 3.142 0 -3.142 

 203 WMO individuele 
verstrekkingen 

15.311 2.431 -12.880 15.122 2.688 -12.434 15.445 3.466 -11.979 14.948 2.945 -12.003 

 204 WMO overige en 
gehandicaptenbeleid 

641 5 -636 634 0 -634 632 0 -632 632 0 -632 

 220 Inburgering en educatie 1.337 636 -701 1.337 636 -701 1.335 636 -699 1.335 636 -699 

 221 Buurtwerk 2.093 289 -1.804 2.037 331 -1.706 1.983 373 -1.610 1.978 370 -1.608 

 222 Wijkaanpak 1.449 70 -1.379 1.406 0 -1.406 1.403 0 -1.403 1.404 0 -1.404 
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   BEGROTING 2013 BEGROTING 2014 BEGROTING 2015 BEGROTING 2016 

    Bedrag producten x € 1.000 Bedrag producten x € 1.000 Bedrag producten x € 1.000 Bedrag producten x € 1.000 

Prog.nr. Product 
nummer 

Omschrijving 
programma's 

LASTEN BATEN  SALDO LASTEN BATEN  SALDO LASTEN BATEN  SALDO LASTEN BATEN  SALDO 

               

 223 Ouderenbeleid 849 0 -849 847 0 -847 848 0 -848 849 0 -849 

 224 Minderhedenbeleid 531 69 -462 487 27 -460 416 27 -389 531 69 -462 

 225 Vrijwilligers- en 
mantelzorgbeleid 

1.137 0 -1.137 1.136 0 -1.136 1.136 0 -1.136 1.137 0 -1.137 

 227 Wet inburgering uitvoering 1.390 1.097 -293 1.023 1.020 -3 395 394 -1 1.390 1.097 -293 

 240 Sportbeleid 5.838 1.130 -4.708 5.772 1.065 -4.707 5.705 998 -4.707 5.838 1.130 -4.708 

 242 Armoedebeleid participatie 534 0 -534 534 0 -534 534 0 -534 534 0 -534 

 406 Financiele regelingen en 
schuldhulpverlening 

6.595 1.005 -5.590 6.633 1.034 -5.600 6.607 1.056 -5.551 6.595 1.005 -5.590 

   Totaal 46.790 7.542 -39.249 45.904 7.523 -38.382 45.171 7.533 -37.638 46.790 7.542 -39.249 

   Reserves 0 930 930 82 796 714 47 735 688 0 930 930 

   Totaal 46.790 6.612 -40.179 45.822 6.727 -39.096 45.124 6.798 -38.326 46.790 6.612 -40.179 

                

9   Jeugd en onderwijs             

 210 Openbaar primair onderwijs 153 0 -153 82 0 -82 82 0 -82 82 0 -82 

 211 Huisvesting onderwijs 9.888 3.060 -6.828 9.689 2.712 -6.977 9.534 1.633 -7.901 9.245 1.219 -8.026 

 212 Lokaal onderwijsbeleid 566 23 -543 482 23 -459 475 17 -458 467 9 -458 

 213 Leerlingenzaken 2.507 368 -2.139 2.501 368 -2.134 2.498 368 -2.130 2.498 368 -2.130 

 216 Kind- en jeugdbeleid 8.270 3.078 -5.192 8.255 3.080 -5.174 8.243 3.071 -5.173 5.410 239 -5.171 

   Totaal 21.383 6.528 -14.855 21.009 6.183 -14.826 20.832 5.089 -15.743 17.702 1.835 -15.867 

   Reserves 0 2.844 2.844 0 2.485 2.485 0 1.390 1.390 0 963 963 

   Totaal 21.383 3.684 -17.699 21.009 3.698 -17.311 20.832 3.699 -17.133 17.702 872 -16.830 

                

10   Economie, kunst en cultuur             

 5 Monumentenzorg 1.114 227 -887 1.111 227 -884 998 117 -881 997 117 -879 

 9 Evenementenbeleid  442 416 -26 441 416 -25 440 416 -24 439 416 -23 

 10 Sociaal economisch beleid 2.105 652 -1.453 1.932 546 -1.386 1.970 586 -1.384 1.970 586 -1.384 

 27 Markten 529 350 -178 527 350 -177 525 350 -175 525 350 -175 

 230 Cultuur 8.984 3.224 -5.760 6.816 1.269 -5.547 7.209 1.404 -5.805 7.154 1.366 -5.788 

 231 Stadsarchief en 
bibliotheken 

2.209 627 -1.582 2.169 626 -1.543 2.173 631 -1.541 2.155 618 -1.536 

 232 Musea 1.626 248 -1.378 1.575 242 -1.333 1.568 242 -1.326 1.565 242 -1.323 

 233 Bibliotheekwerk 5.321 2.298 -3.023 5.581 2.602 -2.980 3.043 298 -2.745 3.043 298 -2.745 

   Totaal 22.330 8.042 -14.287 20.153 6.279 -13.874 17.926 4.045 -13.881 17.847 3.994 -13.853 

   Reserves 2.142 3.015 873 262 2.535 2.273 142 1.120 978 142 1.089 947 

   Totaal 20.188 5.027 -15.160 19.891 3.744 -16.147 17.784 2.925 -14.859 17.705 2.905 -14.800 
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   BEGROTING 2013 BEGROTING 2014 BEGROTING 2015 BEGROTING 2016 

    Bedrag producten x € 1.000 Bedrag producten x € 1.000 Bedrag producten x € 1.000 Bedrag producten x € 1.000 

Prog.nr. Product 
nummer 

Omschrijving 
programma's 

LASTEN BATEN  SALDO LASTEN BATEN  SALDO LASTEN BATEN  SALDO LASTEN BATEN  SALDO 

                            

11   Algemene 
dekkingsmiddelen 

                        

 306 Communicatie 152 0 -152 101 0 -101 101 0 -101 101 0 -101 

 900 Reserves en voorzieningen 3.179 9.083 5.904 3.186 5.219 2.033 1.600 4.791 3.191 121 1.533 1.412 

 901 Beleggingen 286 1.544 1.258 280 1.490 1.211 273 1.478 1.205 267 1.466 1.199 

 902 Financiering 1.381 2.438 1.057 1.381 2.437 1.056 1.381 2.437 1.056 1.381 2.437 1.055 

 903 Onroerende zaakbelasting 0 20.756 20.756 0 21.399 21.399 0 22.124 22.124 0 22.870 22.870 

 904 Overige belastingen 9 430 421 9 430 421 9 430 421 9 424 415 

 905 Algemene uitkering 0 102.371 102.371 0 104.740 104.740 0 102.542 102.542 0 105.640 105.640 

 907 Onvoorziene lasten 219 0 -219 220 0 -220 221 0 -221 221 0 -221 

 908 Algemene lasten en baten 9.748 6.045 -3.704 11.033 6.896 -4.137 12.942 6.977 -5.965 14.804 6.720 -8.084 

 990 Calculatieverschil CC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 991 Calculatieverschil BDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 992 Calculatieverschil SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 993 Calculatieverschil RS 407 0 -407 406 0 -406 406 0 -406 406 0 -406 

 994 Calculatieverschil BV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 995 Calculatieverschil GR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 996 Calculatieverschil STH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 997 Calculatieverschil BRW 105 19 -87 105 19 -87 105 19 -87 105 19 -87 

                             

   Totaal 15.485 142.685 127.200 16.722 142.630 125.908 17.039 140.797 123.758 17.416 141.109 123.693 

   Reserves 3.331 8.876 5.545 3.288 5.032 1.744 1.702 4.621 2.919 223 1.363 1.140 

   Totaal 12.154 133.809 121.655 13.434 137.598 124.164 15.337 136.176 120.839 17.193 139.746 122.553 

                 

                 

   Resultaatbestemming             

   Mutaties Reserves 10.236 21.562 11.326 7.219 14.278 7.059 3.802 12.462 8.660 5.222 5.516 294 

                              

    Totaal van lasten en baten                                  
(saldi komen overeen met 
product 999) 

303.857 303.857 0 289.324 289.324 0 273.988 273.988 0 271.925 271.925 0 
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Bijlage 2 – Specificatie resultaatbestemming  
 

 
  

Programma 

(bedragen x € 1.000,-) Storting Putting Storting Putting Storting Putting Storting Putting

1. Burger en bestuur

n.v.t.

2. Openbare orde en veiligheid

Reserve afkoopsom regionale brandweer

t.g.v. product 502 Regio en Rampenbestrijding 60

Reserve eenmalige problematiek

t.g.v. product 303 openbare orde en veiligheid 20 20 20

Reserve vervangingsschema brandweer

t.g.v. product 500 Basisbrandw eerzorg 182

Totalen storting / putting  programma  2 0 262 0 20 0 20 0 0

3. Leefomgeving

Reserve gemeentebrede investeringen (RGI)

t.g.v. product 26 Uitvoering verkeer en vervoerbeleid 609

Reserve eenmalige problematiek

t.l.v. product 28 Groen, Natuur en Recreatie 150

Reserve mobiliteitsfonds parkeren

t.g.v. product 23 Betaald Parkeren 539 539 539 539

t.l.v. product 23 Betaald Parkeren 299

Reserve binnenstad colmschate

t.g.v. product 26 Uitvoering verkeer en vervoerbeleid 950 137

Reserve riolen en gemalen

t.l.v. product 32 Riolering en w aterhuishouding 8 58 108 108

Reserve knelpunten sport

t.l.v. product 241 Buitensportaccomodaties 19 19 19 19

t.g.v. product 241 Buitensportaccomodaties 15 15 15 15

Reserve investeringen sport

t.g.v. product 241 Buitensportaccomodaties 227 227 227 227

t.l.v. product 241 Buitensportaccomodaties 360 360 360 360

Reserve bijdrage kapitaallasten oud WCO

t.g.v. product 241 Buitensportaccomodaties 165 164 163 163

t.g.v. product 32 Riolering en w aterhuishouding 35 36 36 36

Totalen storting / putting  programma  3 1.076 2.001 976 579 1.026 441 1.026 740

2013 2014 2015 2016
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Programma 

(bedragen x € 1.000,-) Storting Putting Storting Putting Storting Putting Storting Putting

4.  Milieu

Reserve tarieven huishoudelijk afval

t.g.v. product 31 Verw ijderen huishoudelijk afval 327 2 1.354 -273

Reserve ISV 2 Bodem

t.g.v. product 36 Bodem 160 160 160 160

t.g.v. product 37 Geluid 76 76 76 76

Reserve Overlopende uitgaven

t.g.v. product 36 Bodem 301

t.g.v. product 37 Geluid 431

Reserve eenmalige problematiek

t.l.v. product 31 Verw ijderen huishoudelijk afval 2.100

Totalen storting / putting  programma  4 0 563 0 238 0 2.322 2.100 -37

5. Ruimtelijke ontwikkeling

Reserve eenmalige problematiek

t.g.v. product 1 Ruimtelijke ontw ikkeling 26

t.l.v. product 2 Bouw - en Woningtoezicht 188

Reserve bijdrage kapitaallasten RMW

t.g.v. product 3 volkshuisvesting 26 26 26 26

Reserve overlopende uitgaven

t.g.v. product 3 volkshuisvesting 35

Totalen storting / putting  programma  5 188 87 0 26 0 26 0 26

6. Herstructurering en vastgoed

Reserve onroerende zaken

t.l.v. product 13 onroerende goed buiten exploitatie 2.109 1.681 171 183

Vermogensreserve

t.g.v. product 11 grondexploitaties 406 356 217

Reserve grondexploitaite

t.g.v. product 11 grondexploitaties 620 620 620 620

t.l.v. product 11 grondexploitaties 790 356 224 1.057

Reserve herstructurering

t.l.v. product 4 herstucturering 118 93

t.g.v. product 4 herstucturering 1.191 890 325

Reserve gemeentebrede investeringen (RGI)

t.g.v. product 4 herstucturering 1.093 60

t.l.v. product 11 grondexploitaties 482 481 490 491

Totalen storting / putting  programma  6 3.499 2.119 2.611 2.167 885 1.787 1.731 945

2013 2014 2015 2016
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Programma 

(bedragen x € 1.000,-) Storting Putting Storting Putting Storting Putting Storting Putting

7. Inkomsens- voorziening en arbeidsmarkt

Reserve Reintegratie

t.g.v. product 405 Reintegratie 800 400

Reserve Overlopende uitgaven

t.g.v. product 405 Reintegratie 65

Totalen storting / putting  programma  7 0 865 0 400 0 0 0 0

8. Meedoen

Reserve FWI

t.g.v. product 406 Financiele regeling schuldhulpverlening 43

Reserve bijdrage kapitaallasten oud WCO

t.g.v product 240 Sportbeleid 254 248 242 236

t.g.v product 221 Buurtw erk 136 132 129 126

t.g.v product 201 Maatschappelijke opvang en verslavingszorg 172 164 26 24

Reserve overlopende uitgaven

t.g.v. product  224 Minderhedenbeleid 42

t.g.v. product 406 Financiele regeling schuldhulpverlening 57 66 25

Reserve reïntegratie

t.g.v. product  227 Wet inburgering uitvoering 105 145 -249

Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs

t.g.v product 240 Sportbeleid 41 41 41 41

Reserve eenmalige problematiek

t.g.v. product 203 WMO individuele verstrekkingen (WVG) 521

t.l.v. product 202 Volksgezondheid 80

t.g.v. product 202 Volksgezondheid 82 47

Totalen storting / putting  programma  8 0 930 82 796 47 735 0 427

9. Jeugd en onderwijs

Reserve kinderopvang

t.g.v. product  216 Kind- en jeugdbeleid 11

Reserve overlopende uitgaven

t.g.v. product  216 Kind- en jeugdbeleid 15 15 5

t.g.v product 212 Lokaal onderw ijsbeleid 14 14 8

Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs

t.g.v product 211 Huisvesting onderw ijs 2.804 2.456 1.377 963

Totalen storting / putting  programma  9 0 2.844 0 2.485 0 1.390 0 963

2013 2014 2015 2016
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Programma 

(bedragen x € 1.000,-) Storting Putting Storting Putting Storting Putting Storting Putting

10. Economie kunst en cultuur

Reserve museumaankopen

t.l.v. product  232 Musea 5 5 5 5

Reserve kunstaankopen

t.l.v. product  230 Cultuur 100 100 100 100

Reserve sociaal-economisch beleid (SEB)

t.g.v. product 10 Economie, kunst en cultuur 103 103 22 1

Reserve onroerende zaken

t.g.v. product  233 Biblioteekw erk 2.000 1.500

Reserve overlopende uitgaven

t.g.v. product 10 Economie, kunst en cultuur 75 65 105 105

t.g.v. product  233 Biblioteekw erk 54

Reserve vervanging automatisering musea

t.l.v. product  232 Musea 4 4 4 4

Reserve conserveringen SAB

t.g.v. product  231 Stadsarchief en athenaeumbibliotheek 125 104 106 99

t.l.v. product  231 Stadsarchief en athenaeumbibliotheek 11 11 11 11

Reserve Gevelfonds

t.g.v. product 5 Monumentenzorg 110 110

Reserve eenmalige problematiek

t.g.v. product 10 Economie, kunst en cultuur

Reserve bijdrage kapitaallasten Stadthuis

t.g.v. product  231 Stadsarchief en athenaeumbibliotheek 61 61 59 57

t.g.v. product  232 Musea 4 4 4 4

Reserve vervanging automatisering SAB

t.l.v. product  231 Stadsarchief en athenaeumbibliotheek 11 11 11 11

Reserve lening nv vastgoed cultureel centrum

t.g.v. product  230 Cultuur 456 453 452 451

Reserve deventer geschiedenis in beeld

t.l.v. product  230 Cultuur 11 11 11 11

Reserve bijdrage kapitaallasten  RS (oud WCO)

t.g.v. product  230 Cultuur 81 81 372 372

t.l.v. product  230 Cultuur 2.000 120

Totalen storting / putting  programma  10 2.142 3.015 262 2.535 142 1.120 142 1.089

2013 2014 2015 2016
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Programma 

(bedragen x € 1.000,-) Storting Putting Storting Putting Storting Putting Storting Putting

11. Algemene dekkingsmiddelen

Reserve kapitaallasten BV

t.g.v. product 994 Calculatieverschil BV

Reserve bijdrage kapitaallasten  RS (oud WCO)

t.g.v. product 900 Reserves en voozieningen 1.500

Reserve gemeentebrede investeringen (RGI)

t.l.v. product 900 Reserves en voozieningen 2.500 2.500 1.600

Reserve onderhoud gebouwen

t.l.v. product 993 Calculatieverschil RS 102 102 102 102

Reserve eenmalige problematiek

t.l.v. product 306 Communicatie 50

t.l.v. product 900 Reserves en voozieningen 679 686 121

t.g.v. product 900 Reserves en voozieningen 2.748 1.067 1.415 720

Reserve winstafdrachten EV

t.g.v. product  900 Reserves en Voorzieningen 189 189 67 57

Egalisatiereserve rente

t.g.v. product  900 Reserves en Voorzieningen 4.037 3.544 2.907 1.074

Reserve afkopen

t.g.v. product  900 Reserves en Voorzieningen 278 108 108 108

Reserve verstrekte geldlening Vitens

t.g.v. product  901 Beleggingen 124 124 124 124

Diverse reserves-toevoeging bespaarde rente etc.

t.l.v. product 902 Financiering 1.381 1.381 1.381 1.381

Totalen storting / putting  programma 11 4.712 8.876 4.669 5.032 3.083 4.621 1.604 2.083

Stortingen en puttingen tlv res Grondexploitatie 790 620 356 620 224 620 1.057 620

Stortingen en puttingen tlv overige reserves 10.827 20.942 8.244 13.658 4.959 11.842 5.546 5.616

11.617 21.562 8.600 14.278 5.183 12.462 6.603 6.236

Toevoeging rente aan reserves -1.381 0 -1.381 0 -1.381 0 -1.381 0

STORTINGEN EN PUTTINGEN excl rente 10.236 21.562 7.219 14.278 3.802 12.462 5.222 6.236

Saldo 2013 Saldo 2014 Saldo 2015 Saldo 2016

Saldo stort en putt tlv res Grondexploitatie -170 264 396 -437

Saldo stort en putt tlv overige reserves 10.115 5.414 6.883 70

Saldo stort en putt totaal excl rente 9.945 5.678 7.279 -367

Toevoeging rente aan reserves

Saldo stortingen en puttingen

totaal inclusief rente 9.945 5.678 7.279 -367

2013 2014 2015 2016
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Bijlage 3 – Mutaties Algemene Uitkering gemeentefonds  
 
Inleiding 
 
Jaarlijks krijgen de gemeenten volgens een bepaald verdeelstelsel een uitkering uit het 
gemeentefonds. De bedoeling is dat de verdeling zodanig is dat elke gemeente de beschikking heeft 
over een gelijkwaardig voorzieningenpakket. 
 
Dit jaar is sprake van een junicirculaire in plaats van een meicirculaire. Dit heeft te maken met recent 
afgeronde besluitvorming over het Begrotingsakkoord 2013. In dit akkoord zijn keuzes gemaakt om de 
financiële positie van Nederland te verbeteren door een pakket aan maatregelen van afgerond 12 
miljard euro in 2013. 
Via de trap-op-trap-af-systematiek leidt dit tot afnemende accressen voor 2012 en verder. 
 
In het gemeentefonds zijn middelen ter beschikking gesteld voor decentralisatie van de functie 
begeleiding uit de AWBZ. In het Begrotingsakkoord is afgesproken dat deze overheveling niet 
doorgaat. In de komende kabinetsformatie komt hierin duidelijkheid. Voorlopig blijven deze middelen 
beschikbaar binnen het gemeentefonds. 
 
De integratie uitkering WMO wordt met ingang van 2013 verlaagd met € 34 miljoen. Dit komt door de 
verhoging van de vermogensinkomensbijtelling bij de vaststelling van eigen bijdragen waardoor 
gemeenten een hogere eigen bijdrage van cliënten kunnen vragen. 
 
 
Samenvatting mutaties junicirculaire 2012 t.o.v. de Decembercirculaire 2011. 
 
Na verwerking van de mutaties en nieuwe ontwikkelingen uit de junicirculaire ziet de Algemene 
Uitkering voor de gemeente Deventer samengevat er als volgt uit: 
 

Bedragen x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016

Stand Algemene uitkering o.b.v. DecC2011 103.806 105.199 106.525 104.025 107.368

Stand Algemene uitkering o.b.v. JuniC2012 103.586 102.371 104.740 102.542 105.640

Mutatie begroting 2012 -220 -2.828 -1.785 -1.483 -1.728

Neutrale mutaties AU 2012 - 2016 o.b.v. JuniC2012

Diverse nieuwe regelingen 1.275 -119 -48 -68 -46

Diverse nieuwe d.u.'s/i.u.'s 39 332 338 130 130

Mutatie neutrale mutaties 1.314 213 290 62 84

Niet neutrale mutaties AU 2012 - 2016 o.b.v. JuniC2012 en volumina

Ontwikkeling uitkeringsbasis -907 -2.739 -2.693 -2.274 -2.295

Mutaties inkomstenmaatstaven -97 -586 -590 -589 -588

Mutaties uitgavenmaatstaven -530 284 1.208 1.318 1.071

Mutatie niet-neutrale mutaties -1.534 -3.041 -2.075 -1.545 -1.812

Tabel 1. Samenvatting junicirculaire 2012 t.o.v. de decembercirculaire 2011 
 
De nadelen worden verrekend met de stelposten zodat er per saldo inde jaren 2014 tot en met 2016 
voordelen resteren van 2014 € 125.000 voordelig, 2015 € 1.905.000 voordelig en 2016 € 2.888.888 
voordelig.  
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Specificatie stand en mutaties Algemene Uitkering 
 
De berekening van de Algemene Uitkering voor de gemeente Deventer laat de volgende ontwikkeling 
zien: 
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2012 2013 2014 2015 2016

Stand algemene uitkering o.b.v. DecC11 103.806  105.199    106.525   104.025   107.368    

Neutrale mutaties AU 2012-2016 o.b.v. JuniC2012

Impuls brede scholen combinatiefuncties (DU) 57            57              57             57            57              

Maatschappelijke opvang en OGGz (DU) -29           77              77             77            77              

Bodemsanering (DU) -5             -6               -            -           -            

Centra voor jeugd en gezin (DU) -4             -4               -4              -4             -4              

Sociale acceptatie van LHBT - emancipatiebureau (DU) 20            20              20             

Zichtbare schakel (DU) -           188            188           

Suppletieuitkering bommenregeling 1.275       

Aanpak fraude -           25              28             28            29              

Aanpassing norm kwijtschelding en bijzondere bijstand i.v.m. 

kinderopvang -           -12             -14            -14           -14            

Ingroeiregeling Onderwijshuisvesting -           1                3               4              5                

Uitvoeringskosten inburgering -           -69             -70            -70           -71            

mGBA -           -64             5               5              5                

Nationaal uitvoeringsprogramma -           -             -            -21           -            

-             -            

Totaal neutrale mutaties AU 2012-2016 o.b.v. JuniC2012 1.314      213           290          62            84             
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2012 2013 2014 2015 2016

Niet neutrale mutaties AU 2012-2016 o.b.v. JuniC2012 en volumina

Accres 2012-2015

Voorlopig accres 2012 - 2015 -               -              

Subtotaal Accres -            -            -               -             -         

Ontwikkeling uitkeringsfactor 2012-2016

Afbouw verfijning riolering

Ontwikkeling uitkeringsbasis (2e orde effect) -907           -2.739       -2.693          -2.274         -2.295    

Subtotaal uitkeringsfactor -907          -2.739       -2.693          -2.274        -2.295    

Voorfinanciering E-overheid - generieke ondersteuning (kasschuif) -               -              

Versterking toezicht handhaving kwaliteit gastouderopvang -               -              

-            -               -             

Inkomstenmaatstaven:

Waarde woningen eigenaren -72             -407          -409             -406            -403       

Waarde niet woningen eigenaren -14             -99            -100             -101            -102       

Waarde niet woningen gebruikers -11             -80            -81               -82              -83         

Subtotaal inkomstenmaatstaven -97            -586          -590             -589           -588       

Uitgavenmaatstaven:

OZB waarde niet-woningen

Inwoners

Lage inkomens

Bijstandsontvangers

Overige -530           284            1.208            1.318          1.071     

-             

Subtotaal uitgavenmaatstaven -530          284           1.208           1.318         1.071     

103.586    102.371    104.740       102.542     105.640    
Tabel 2. Stand en uitwerking mutaties Algemene Uitkering o.b.v. Junicirculaire 2012 t.o.v. decembercirculaire 2011 
 

In tabel 2. onderscheiden we twee typen mutaties namelijk neutrale en niet neutrale mutaties: 

 Neutrale mutaties 
Dit zijn de mutaties (toevoegingen of onttrekkingen) in de Algemene Uitkering die betrekking 
hebben op kostenverhogingen of –verlagingen bij de individuele gemeente. 
 

 Niet neutrale mutaties 
Dit zijn de mutaties (toevoegingen of onttrekkingen) in de Algemene Uitkering die direct van 
invloed zijn op het begrotingsresultaat (bijvoorbeeld de bijstelling van de bijdrage in de 
landelijke uitkeringsbasis). 

 
De neutrale mutaties op basis van de meicirculaire worden hierna kort toegelicht. 
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De opbouw van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning geeft vanaf de meicirculaire 2009 het 
volgende beeld voor de jaren 2012 tot en met 2016: 
 
Ontwikkeling integratie uitkering 

WMO Cumulatief x € 1.000 (incl. 

uitvoeringskosten) 2012 2013 2014 2015 2016

1. Stand o.b.v. MeiC2009 9.342 9.342 9.342 9.342 9.342

2. Mutaties o.b.v. SepC2009 510 510 510 510 510

3. Stand o.b.v. SepC2009 9.852 9.852 9.852 9.852 9.852

4. Mutaties o.b.v. JuniC2010 -1.161 -1.161 -1.161 -1.161 -1.161

5. Stand o.b.v. JuniC2010 8.691 8.691 8.691 8.691 8.691

6. Mutaties o.b.v. SeptC2010 476 476 476 476 476

7. Stand o.b.v. SepC2010 9.167 9.167 9.167 9.167 9.167

8. Mutaties o.b.v. DecC2010 0 0 0 0 0

9. Stand o.b.v. DecC2010 9.167 9.167 9.167 9.167 9.167

10. Mutaties o.b.v. MrtC2011 0 0 0 0 0

11. Stand o.b.v. MrtC2011 9.167 9.167 9.167 9.167 9.167

12. Mutaties o.b.v. MeiC2011:

       * indexering 436 436 436 436 436

       * financiering CAK -122 -122 -122 -122 -122

13. Stand o.b.v. MeiC2011 9.481 9.481 9.481 9.481 9.481

14. Mutaties o.b.v. SepC2011 -265 -265 -265 -265 -265

15. Stand o.b.v. SepC2011 9.216 9.216 9.216 9.216 9.216

16. Mutaties o.b.v. JuniC2012 -138 -166 -166 -166 -166

17. Stand o.b.v. JuniC2012 9.078 9.050 9.050 9.050 9.050  
 
- Uitkeringsjaar 2012 e.v.: Ten opzichte van de septembercirculaire 2011 zijn de maatstaven 

geactualiseerd, resulterend in een structureel nadeel van € 138.000  
voor Deventer; 

 
- Uitkeringsjaar 2013 e.v.: De IU WMO wordt m.i.v. 2013 structureel verlaagd met € 34 mln. 

(macro).Dit is het gevolg van de verhoging van de  
vermogensinkomensbijtelling bij de vaststelling van de eigen  
bijdragen, waardoor gemeenten een hogere eigen bijdrage van  
cliënten kunnen vragen. 

 
a) Voorlopig neutrale mutaties AU junicirculaire 2012 

 
In onderstaand overzicht worden de meerjarige mutaties ten opzichte van de gegevens in  de 
Voorjaarsnota 2012 toegelicht 
 

a) DU Brede impuls combinatiefuncties 
 

Bedragen x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016

DU Brede impuls combinatiefuncties 57 57 57 57 57

 
 

b) DU Maatschappelijke opvang en OGGz 
 
Bedragen x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016

DU Maatschappelijke opvang en OGGz -29 77 77 77 77
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c) DU Bodemsanering 

 

Bedragen x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016

DU Bodemsanering -5 -6 0 0 0  
 

d) DU Centra voor jeugd en gezin 
 
Bedragen x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016

DU Centra voor jeugd en gezin -4 -4 -4 -4 -4  
 

e) DU Sociale acceptatie van LHBT – emancipatiebeleid 
 

Bedragen x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016

DU Soc. acceptatie van LHBT - emancipatiebeleid 20 20 20 0 0

 
Via de decentralisatie – uitkering LHBT (Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen en 
Transgender personen) ontvangen 30 gemeenten van 2012 tot en met 2014 een bedrag van € 20.000 
per jaar. Deze gemeenten willen  zich inzetten voor de gezamenlijke doelstelling de “veiligheid, 
weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT verder te bevorderen in Nederland en waar mogelijk 
ook internationaal”. 
 

f) Zichtbare schakel 
 

Bedragen x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016

Zichtbare schakel 0 188 188 0 0  
 
Het Rijk wil gemeenten meer sturingsmogelijkheden geven om op lokaal niveau een goede verbinding 
te leggen tussen preventie, wonen, welzijn en zorg door middel van inzet van de wijkverpleegkundige. 
 

g) Aanpak fraude 
 

Bedragen x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 

Aanpak fraude 0 25 28 28 29 

 
Toekenning vindt plaats onder voorbehoud van parlementaire instemming. De gemeenten krijgen een 
plicht tot het opleggen en invorderen van boetes bij constatering van fraude. 
 

h) Kwijtschelding en bijzondere bijstand 
 

Bedragen x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 

Aanpassing norm kwijtschelding en bijzondere bijstand 
i.v.m. kinderopvang 

 
-12 -14 -14 -14 

 
Betreft het verminderen van de armoedeval voor alleenstaande ouders met een relatief laag inkomen. 
Uitvoering gebeurt door gemeenten en waterschappen. Het bedrag van € 2 mln. voor de 
waterschappen wordt uit het gemeentefonds gelicht. 
 

i) Ingroeiregeling onderwijshuisvesting 
 

Bedragen x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 

Ingroeiregeling Onderwijshuisvesting 
 

1 3 4 5 

 
Geringe aanpassing, zie overigens meicirculaire 2005 par. 5.1 blz. 31 
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j) Uitvoeringskosten inburgering 

 

Bedragen x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 

Uitvoeringskosten inburgering 
 

-69 -70 -70 -71 

 
Het bedrag voor de uitvoeringskosten inburgering is verlaagd van € 36,7 mln. naar € 24,6 mln. 
 

k) mGBA 
 

Bedragen x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 

mGBA 
 

-64 5 5 5 

 
Junicirculaire 2012 par. 6.7 blz. 24 
 

l) NUP 
 

Bedragen x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 

Nationaal uitvoeringsprogramma 
   

-21 
  

Betreft uitvoeringskosten. 
 

Mutatie UF in uitkeringsfactorpunten

2012 2013 2014 2015 2016

UF t/m JuniC2012 1,496 1,475 1,505 1,510 1,546

UF t/m DecC2011 1,512 1,517 1,546 1,545 1,581

Mutatie UF -0,016 -0,042 -0,041 -0,035 -0,035  
Tabel 3. Mutatie uitkeringsfactor junicirculaire 2012 t.o.v. decembercirculaire 2011 
 
De trend wordt vooral bepaald door een opwaarts effect van de accressen en door een neerwaarts 
effect als gevolg van de groei van de uitkeringsbasis. 
 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Bedrag per 1 punt 64.762 65.221 65.679 64.974 65.569 
Tabel 4. Bedrag per 1 extra punt uitkeringsfactor 
 

Macro komt één uitkeringspunt overeen met € 11,8 miljoen. 
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Volumina verdeelmaatstaven 2012 2013 2014 2015 2016 

  
    

  

Aantal inwoners 98.673 98.873 99.073 99.273 99.473 

Aantal inwoners < 20 jaar 23.668 23.668 23.668 23.668 23.668 

Aantal inwoners > 64 jaar 14.430 14.430 14.430 14.430 14.430 

Aantal inwoners 75 - 85 jaar 4.914 4.914 4.914 4.914 4.914 

Aantal woningen 42.170 42.170 42.410 42.650 42.890 

Aantal wooneenheden 400 400 400 400 400 

Aantal recreatiewoningen 31 31 31 31 31 

Aantal nieuwbouwwoningen 
    

  

Aantal bijstandsontvangers 2.093 2.212 2.390 2.448 2.448 

Aantal uitkeringsontvangers 8.952 9.071 9.249 9.307 9.307 

Aantal minderheden 8.440 8.440 8.440 8.440 8.440 

Aantal huishoudens met laag inkomen 14.120 14.240 14.240 14.240 14.240 

Aantal eenouder huishoudens 2.742 2.742 2.742 2.742 2.742 

Aantal leerlingen (V)SO 800 800 800 800 800 

Aantal leerlingen VO 4.541 4.541 4.541 4.541 4.541 

Lokaal klantenpotentieel 109.220 109.220 109.220 109.220 109.220 

Regionaal klantenpotentieel 147.700 147.700 147.700 147.700 147.700 

Oppervlakte land en binnenwater 13.434 13.434 13.434 13.434 13.434 

Aantal bedrijfsvestigingen 4.575 4.575 4.575 4.575 4.575 

Uitkeringsfactor junicirculaire 2012 1,496 1,475 1,505 1,510 1,546 
Tabel 5. Volumeontwikkeling verdeelmaatstaven tot en met Junicirculaire 2012 
 
 
Mutaties aantal woningen en inwoners 
 
Op basis van nieuwe inzichten is de raming van het aantal het aantal woningen en het aantal 
inwoners voor de berekening van de Algemene uitkering aangepast. 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal woningen (oud) bij 
Decembercirculaire (Voorjaarsnota) 42.084 42.084 42.324 42.594 42.594 

Aantal woningen (nieuw) bij Junicirculaire  42.170 42.170 42.410 42.650 42.890 

Mutatie 86 86 86 56 296 

  
    

  

Aantal inwoners (oud) bij Decembercirculaire 
(Voorjaarsnota) 99.035 99.235 99.655 99.989 100.323 

Aantal inwoners (nieuw) bij Junicirculaire  98.673 98.873 99.073 99.273 99.473 

Mutatie -362 -362 -582 -716 -850 

  
    

  

Gevolgen voor AU, bedragen per eenheid 
    

  

Aantal inwoners 201 199 201 187 198 

Aantal woningen 415 409 418 419 429 
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Bijlage 4 – Overzicht diverse reserves 
 

 
 
  

Omschrijving reserve Bedrag Bedrag 2014 2015 2016

(Bedragen x € 1.000) per 01-01-2013 per 31-12-2013 per 31-12-2014 per 31-12-2015 per 31-12-2016

Algemene reserves

    A. Algemene reserve 4.774.700 4.774.811 4.774.922 4.775.033 4.775.144

    Algemene reserve 241.004 241.115 241.226 241.337 241.448

    Saldi-reserve 4.533.696 4.533.696 4.533.696 4.533.696 4.533.696

    B. Algemene reserve met bestemd weerstandsmotief 15.508.302 15.578.481 15.738.569 15.916.741 15.970.848

    Algemene Reserve Grondexploitatie (ARG) 9.936.000 10.492.179 10.652.267 10.830.439 10.884.546

    Reserve uitkeringen 2.701.804 2.701.804 2.701.804 2.701.804 2.701.804

    Egalisatiereserve rente (basis voor berekening w eerstandsvermogen) 2.870.498 2.384.498 2.384.498 2.384.498 2.384.498

Subtotaal, basis voor berekening weerstandsvermogen 20.283.002 20.353.292 20.513.491 20.691.774 20.745.992

    Egalisatiereserve rente 49.000 905.000 199.000 3.725.000

Totaal algemene reserves 20.283.002 20.402.292 21.418.491 20.890.774 24.470.992

Bestemmingsreserves

    A. Bestemmingsreserve prestatiegebonden 22.966.293 17.914.801 15.677.431 9.820.914 12.190.484

    Reserve vervangingsschema 182.090 0 0 0 0

    Reserve ISV 2 geluid 96.847 17.647 0 0 0

    Reserve ISV2 bodem 64.155 0 0 0 0

    Reserve egalisatie 51.444 51.444 51.444 51.444 51.444

    Reserve eenmalige problematiek 4.378.533 2.541.533 2.236.533 326.533 2.547.533

    Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999

    Reserve risico's 454.796 454.796 454.796 454.796 454.796

    Reserve gemeentebrede investeringen 6.634.750 4.823.750 3.993.000 207.000 207.000

    Reserve taakstelling personeel 263 263 263 263 263

    Sociaal economisch beleid (SEB) 227.349 124.719 22.089 0 0

    Reserve parkeerbijdragen bouw aanvragen 120.190 120.190 120.190 120.190 120.190

    Mobiliteitsfonds parkeren 1.635.867 2.174.644 2.713.421 3.252.198 3.491.878

    Reserve as binnenstad Colmschate 1.150.389 339.000 202.085 202.085 202.085

    Knelpunten Sport 3.243 7.738 12.233 16.728 21.223

    Kunstaankopen 236.237 336.237 436.237 536.237 636.237

    1/3 regeling Sport 165.562 165.562 165.562 165.562 165.562

    Brede School 428 428 428 428 428

    Deventer Geschiedenis in Beeld 17.698 28.298 38.898 49.498 60.098

    Herstructurering 2.543.710 2.661.710 1.563.710 673.710 348.710

    Gevelfonds 220.000 110.000 0

    Algemene reserve OZ 1.755.794 1.864.794 2.045.794 2.216.794 2.399.794

    ICT in de Samenleving 506.470 506.470 506.470 506.470 506.470

    Conserveringen SAB 384.705 271.505 179.305 85.105 0

    Musea aankopen 9.844 15.144 20.444 25.744 31.044

    Vervanging automatisering SAB 91.213 102.413 113.613 124.813 136.013

    Vervanging automatisering musea 13.613 18.013 22.413 26.813 31.213

    Vervanging automatisering oud SV 6.825 6.825 6.825 6.825 6.825

    Reserve FWI 116.220 73.620 73.620 73.620 73.620

    Reïntegratie 1.892.559 1.092.559 692.559 692.559 692.559

    Kap. Lasten legaat Bathmen 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
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Omschrijving reserve Bedrag Bedrag 2014 2015 2016

(Bedragen x € 1.000) per 01-01-2013 per 31-12-2013 per 31-12-2014 per 31-12-2015 per 31-12-2016

    B. Bestemmingsreserve prestatiegebonden met verdeelfunctie 28.921.456 25.565.895 22.824.158 19.362.641 16.930.834

    Decentrale arbeidsvoorw aarden 294.182 294.182 294.182 294.182 294.182

    Reserve overlopende uitgaven 9.888.188 8.888.188 7.888.188 6.888.188 5.888.188

    Mondiaal Beleid 210.692 210.692 210.692 210.692 210.692

    Onderhoud gebouw en 1.051.059 1.152.865 1.254.671 1.356.477 1.458.283

    Decentrale huisvesting Onderw ijs 13.367.172 11.190.538 9.253.315 7.897.694 5.955.131

    Tarieven huishoudelijk afval 3.584.498 3.162.912 3.065.739 1.617.184 1.785.281

    Rioleringen en gemalen 157.045 164.817 222.589 330.361 438.133

    Investeringen buitensport 368.620 501.701 634.782 767.863 900.944

    Wmo huishoudelijke verzorging 0 0 0 0 0

    C. Bestemmingsreserve met rentebeslag 2.362.888 1.937.000 1.937.000 1.937.000 1.937.000

    Vermogensreserve 2.362.888 1.937.000 1.937.000 1.937.000 1.937.000

    D. Financieel technische bestemmingsreserve 4.542.163 6.220.199 5.855.846 5.483.341 5.111.011

    Kapitaalslasten investeringen BV 37.605 39.485 41.459 43.532 45.709

    Reserve afkoop w instafdrachten EV 455.275 289.266 114.956 53.704 0

    Reserve afkopen 1.138.453 917.172 855.030 789.782 721.271

    Afkoopsom regionale brandw eer 197.068 137.323 137.323 137.323 137.323

    Reserve BTW compensatiefonds 531.148 531.148 531.148 531.148 531.148

    Reserve verstrekte geldleningen EDON 544.536 544.536 544.536 544.536 544.536

    Reserve verstrekte geldlening Vitens N.V. 1.114.321 990.508 866.695 742.882 619.069

    Reserve bijdrage kap. lasten StadThuis 323.646 272.529 221.555 170.133 118.139

    Kap. Lasten investeringen oud RMW 188.793 2.498.232 2.543.144 2.470.301 2.393.816

    Kinderopvang 11.318 0 0 0 0

Totaal bestemmingsreserves 58.792.800 51.637.895 46.294.435 36.603.896 36.169.329

Totaal reserves (eigen vermogen) 79.075.802 72.040.187 67.712.926 57.494.670 60.640.321

Nb: In 2012 wordt een conjunctuurvoorziening bedrijventerreinen ingesteld. De voeding hiervan in 2012 van € 3 miljoen wordt

gevonden in de bestaande reserves. Dit betekent dat de totale stand van de reserves nog zal verminderen met € 3 miljoen.



Gemeente Deventer – Begroting 2013-2016  186 
 

Bijlage 5 – Investeringen 
 
Inleiding 
 
Deventer is in 2011 gestart met het ontwikkelproces gericht op een goede fundering voor de toekomst. 
De basis is afgeleid uit de vernieuwde beleidsagenda van het Rijk, de provincie en de VNG waarbij is 
ingezet op forse bezuinigingen, verdergaande decentralisatie van taken en bevoegdheden naar de 
gemeente en een duurzame toekomstagenda. Deventer krijgt meer ruimte om te ontwikkelen op 
gebieden als energie, waterbeheer, ICT, onderwijs en zal samen met partners investeren in duurzame 
en veilige wijken met multiculturele voorzieningen die het combineren van werk en privé beter mogelijk 
maken en inwoners van Deventer kansen geven op ontplooiing dichter bij huis.  
Met deze aanpak steekt Deventer veel energie in ontwikkelingen waarmee burgers en passanten 
goed en efficiënt kunnen worden bediend en waarmee het leef-, woon-, werk- en verblijfmilieu in 
Deventer wordt veraangenaamd.  
 
Voor het realiseren van betreffende voorzieningen en een duurzaam voortbestaan daarvan, investeert 
de gemeente jaarlijks grote bedragen. Met het oog op de schaarste aan middelen op de korte, 
middenlange en lange planningshorizon zullen, om tegemoet te komen aan de wensen van de 
burgers en de politiek, keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes die vanwege een veelheid aan soms 
conflicterende politieke en maatschappelijke belangen en een complex aan regelgevingen vaak 
moeilijk zijn te maken. Om te komen tot een gestructureerde wijze voor het maken van keuzes zijn 
‘Spelregels gemeentelijke investeringsplanning’ vastgesteld. In deze bijlage zullen de 
beleidsuitgangspunten voor investeringen, die deels zijn gebaseerd op betreffende spelregels, nader 
worden toegelicht. Vervolgens zullen de verschillende investeringen, welke zijn opgenomen in deze 
begroting, in een tabel worden gepresenteerd en toegelicht. Tot slot wordt de meerjarige 
investeringsplanning gepresenteerd.  
 
Beleidsuitgangspunten 
 
Het beleid voor investeringen binnen de gemeente Deventer is gericht op evenwicht tussen 
ontwikkeling, beleid, programma en geld. Voor ieder investeringsinitiatief zullen consequent deze vier 
elementen in beeld moeten worden gebracht en zal voortdurend moeten worden beoordeeld of het 
evenwicht aan de verwachtingen voldoet. 
 
Conform de nota ‘Spelregels gemeentelijke investeringsplanning’ (2006) wordt jaarlijks in de 
voorjaarsnota en de begroting een meerjarige investeringsplanning opgesteld. Met dit instrument 
wordt voor ieder investeringsinitiatief bepaald of er evenwicht is tussen ontwikkeling, beleid, 
programma en geld en wordt er een rangorde (prioritering) vastgesteld. Uit het oogpunt van schaarste 
aan middelen zijn voor het element geld financiële spelregels vastgesteld. Kort samengevat zien deze 
spelregels er als volgt uit: 

o de lijst van alle gemeentelijke investeringen wordt ingedeeld in vier categorieën, te weten: 
uitbreiding, herontwikkeling, vervanging en overige investeringen; 

o de kapitaallasten van vervanging- en overige investeringen worden gedekt uit de reguliere 
middelen van de programmabegroting (going concern investeringen); 

o voor de financiële dekking van vervangingsinvesteringen wordt een aantal gesloten 
financieringssystemen onderscheiden; 

o de investeringsplanning als afwegingskader omvat alle gemeentelijke uitbreiding- en 
herontwikkelingsinvesteringen (autonome investeringen); 

o ten behoeve van de ordening van toewijzing van dekkingsmiddelen wordt de lijst met 
investeringen onderverdeeld in: 

a) geprioriteerde projecten; 
b) voorportaal projecten (politiek van prioriteit voorzien). 

o toepassing van de richtlijnen activeren en afschrijven op investeringen; 
o extra middelen worden, indien mogelijk, gegenereerd uit grondwinsten, ruimte in de jaarlijkse 

begroting en subsidies (bijdragen van derden). 
Een uitgebreide toelichting op bovenvermelde spelregels is opgenomen in de betreffende nota. 
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In de financiële spelregels worden twee investeringsstromingen onderscheiden; 
 

 
Figuur 1. Investeringsstromingen 

 
Deze twee investeringstromingen vormen tezamen het totale investeringspotentieel van de gemeente 
Deventer.  
 
Autonome investeringen 
 
Autonome investeringen komen voort uit nieuw beleid (producten en diensten) of uitbreiding van 
bestaand beleid. Deze behoefte aan een nieuw/verbeterd product of nieuwe/verbeterde 
dienstverlening vertaalt zich in uitbreiding- of herontwikkelingsinvesteringen. Daarnaast kunnen 
autonome investeringen voortkomen vanuit een locatie ontwikkeling (grondexploitatie) of uit het raads- 
en collegeprogramma. De voorjaarsnota is het geijkte instrument om de autonome investeringen te 
presenteren en in een meerjaren perspectief toe te lichten. In hoofdstuk 3 van deze begroting zijn de 
geprioriteerde investeringsprojecten en de voorportaal investeringsprojecten opgenomen. 
 
Going concern investeringen 
 
De going concern investeringen vinden hun oorsprong in de reguliere bedrijfsvoering. Vanuit de 
behoefte of noodzaak om een bepaald product of dienst te blijven leveren, is het van belang dat een 
vervanging- of een overige investering wordt gepleegd. Going concern investeringen worden 
getriggerd vanuit de bestaande dienstverlening. Vanwege de oorsprong en financiële dekking is de 
begroting het geijkte P&C instrument voor presentatie en toelichting van betreffende investeringen. 
  
In de volgende paragraaf worden zowel de autonome- als de going concern investeringen, die (deels) 
in 2013 zullen worden gerealiseerd, nader toegelicht. 
 
Welke investeringen worden in 2013 gerealiseerd? 
 
Op basis van opgaven in de voorjaarsnota 2012, hoofdstuk 3 van deze begroting en de reguliere 
bedrijfsvoering worden hieronder twee tabellen gepresenteerd waarin de verschillende 
investeringsprojecten worden gepresenteerd. Van een aantal geprioriteerde projecten, die in 
hoofdstuk 3 met een * zijn gemarkeerd, dient nog een afzonderlijk voorstel aan de raad te worden 
voorgelegd. Deze investeringen zijn in deze bijlage niet meegenomen. 
In de kolom bruto investering wordt het totale bedrag vermeld, waarvoor de investering in de 
meerjarenplanning is opgenomen. In de kolom begroting 2013 wordt het bedrag vermeld, dat naar 
verwachting in 2013 zal worden gerealiseerd. De kapitaallasten die uit deze investeringen voortvloeien 
zijn meegenomen in exploitatielasten voor de jaren 2014-2016. 

Autonome investeringen 
- Uitbreidingsinvesteringen 
- Herontwikkelingsinvesteringen 

Going concern investeringen 
- Vervangingsinvesteringen 
- Overige investeringen 

Gemeentelijke investeringen 
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Autonome investeringen 
 
Projectomschrijving 
(bedragen x € 1.000) 

Progr. Product Bruto 
investering 

Begroting 
2013 

Dekking 

      
1. Parkeerverwijssysteem 
 
 

3 23 800 600 Exploitatie parkeren 

2. Amstellaan 
 
 

3 26 19.000 15.200 Reserve gemeentebrede 
investeringen (RGI) en 
bijdrage derden 

3. Herinrichting Dorpsstraat   
lDiepenveen 

3 
 
 

26 600 600 Putting reserve 

4. Rivierenwijk - tunnel 
 
 

3 26 3.500 2.700 Reserve gemeentebrede 
investeringen (RGI) en 
bijdrage derden 

5. Herinrichting 
tvoorzieningenpark 
tZandweerd 

3 241 2.000 2.000 RGI + reserve 
investeringen buitensport 
 

6. Grondexploitatie 6 11 93.700 34.200 Grondexploitatie 
opbrengsten 

7. Basisschool De Vijf-er 9 211 4.300 4.300 Putting reserve 

8. Film & theater Hegius - 
Viking tlocatie 

10 230 7.100 2.000 Putting reserve + bijdrage 
derden 

Totaal   €131.000  € 61.600     
Tabel 1. Autonome investeringen 2013 

 
Toelichting projecten: 
 
1. Parkeerverwijssysteem 

In 2013 zal worden gestart met het Parkeer Route Informatie Systeem (Dev-P) als onderdeel van het 
DevIS (Deventer Informatie Systeem). Voor dit project is in 2013 een bedrag van € 600.000 
geprognosticeerd. 
 
2. Amstellaan 
In het kader van de projecten Poorten van Salland zal in 2013 uitvoering worden gegeven aan 
wijkverbindingen en de Amstellaan. Aansluiten wordt er gestart met de aanleg verdubbeling 
Amstellaan inclusief kruising Snipperlingsdijk-Hanzeweg. Hiervoor is in 2013 een bedrag van ruim  
€ 15 miljoen geprognosticeerd. 
 
3. Herinrichting Dorpsstraat Diepenveen 
In 2013 zal met de herinrichting van de Dorpsstraat in Diepenveen worden gestart en worden 
gerealiseerd. De voorbereidingen zoals het kappen van bomen en de werkzaamheden van de 
nutsbedrijven hebben plaatsgevonden in 2012. De geprognosticeerde kosten voor 2013 zijn € 
600.000. 
 
4. Rivierenwijk - tunnel 
In 2013 wordt gestart met de aanleg van de langzaam verkeerstunnel in de Rivierenwijk. Voor de 
realisatie is in 2013 een bedrag van € 2,7 miljoen geprognosticeerd. 
 
5. Herinrichting voorzieningenpark Zandweerd 
In 2013 zal uitvoering worden gegeven aan de realisatie van het voorzieningenpark Zandweerd. 
Verwacht wordt dat dit project in 2013 wordt gerealiseerd. Hiervoor is een bedrag van € 2 miljoen  
geprognosticeerd. 
 
 
 
 



Gemeente Deventer – Begroting 2013-2016  189 
 

6. Grondexploitatie 
De investering grondexploitatie bestaat uit vastgoedprojecten nog in exploitatie te nemen en in 
exploitatie zijnde projecten. Voor de nog niet in exploitatie genomen projecten zijn alleen de 
planontwikkelingskosten en de rentekosten begroot. Grote projecten die voor 2013 staan 
geprogrammeerd zijn; 

o Bedrijvenpark A1: € 16,7 miljoen 
o Steenbrugge: € 4,6 miljoen 
o De Wijtenhorst: € 3,6 miljoen 
o Bergweide: € 2,3 miljoen 
o WC Keizerslanden: € 1,3 miljoen 
o Linderveld: € 1,2 miljoen 
o Vijfhoek – algemeen: € 1,1 miljoen 
o Spijkvoorderenk: € 1,0 miljoen 

Nadere informatie is opgenomen in de paragraaf grondbeleid. 
 
7. Basisschool de Vijf-er 
In 2013 zal uitvoering worden gegeven aan het programma onderwijshuisvesting waaronder het 
realiseren van de nieuw te bouwen basisschool de Vijf-er in de Vijfhoek. Voor de realisatie van dit 
project is in 2013 een bedrag van € 4,3 miljoen geprognosticeerd. 
 
8. Film & theater Hegius - Viking locatie 
In 2013 wordt gestart met de planvoorbereiding en realisatie van het nieuwe Hegius Film & Theater op 
de Viking locatie. In 2013 is hiervoor een bedrag van € 2 miljoen geprognosticeerd. 
 
Going concern investeringen 
 
Projectomschrijving 
(bedragen x € 1.000) 

Progr. Product Bruto 
Investering 

Begroting 
2013 

Dekking 

      
1. Brandweer 
llllvervangingsinvesteringen 

2 500 600 600 Exploitatie en vrijvallende 
kapitaallasten 

2. Gemeentelijk rioleringsplan 
 

3 32 - -  

3. Vervanging ICT apparatuur 
 
4. Stadhuiskwartier 
 

11 
 

11 

994 
 

994 

1.900 
 

65.400 

1.900 
 

22.000 

Vrijvallende kapitaallasten 
 
Structurele algemene 
middelen 

Totaal    € 67.900   €24.500    
Tabel 2. Going concern investeringen 2013 

 
Toelichting projecten; 
 

1. Brandweer - vervangingsinvesteringen 
De geprogrammeerde investeringen van de brandweer betreft voor 2013 hoofdzakelijk vervanging van 
voertuigen en vervanging van materieel. Hiervoor is in totaal een bedrag van € 632.000 
geprognosticeerd. 
 
2. Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 
In het kader van het bezuinigingstraject Kwestie van kiezen zijn de geprogrammeerde investeringen 
met een jaar vertraagd waardoor er in 2013 geen investeringen worden gerealiseerd. 
 
3. Vervanging ICT apparatuur 
In 2013 staat de vervanging van een aantal ICT apparaten op het programma. Zo zal een Unix server 
inclusief storage apparatuur worden vervangen en zijn de systemen FIS en CMI aan vervanging toe. 
Voor deze vervangingen is in 2013 in totaal € 1,9 miljoen geprognosticeerd. 
 
4. Stadhuiskwartier 
De kern van 2012 was het ontwerp van het Stadhuiskwartier en de aanvraag van de diverse 
vergunningen. Beide onderdelen zijn nu in een afrondende fase. Daarnaast zijn tal van 
werkzaamheden opgestart ter voorbereiding van de nieuwbouw of ten behoeve van het gebruik van 
het Stadhuiskwartier. De sloopwerkzaamheden zijn in voorbereiding, het beveiligingsplan is afgerond, 
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het proces om te komen tot een definitief interieurontwerp is opgestart en het PvE voor het 
tuinontwerp is opgesteld.  
 
In 2013 zullen de werkzaamheden daadwerkelijk aanvangen. Er zal gestart worden met de sloop van 
enkele gebouwen waarna archeologisch onderzoek zal plaatsvinden. Ondertussen zullen de 
voorbereidingen voor de bouw plaatsvinden. Begin 2013 zal een aannemer geselecteerd worden en 
rond de zomerperiode zal daadwerkelijk een start worden gemaakt met de nieuwbouw van het 
Stadhuiskwartier. Ondertussen zal er verder gewerkt worden aan onder andere het tuin- en 
interieurontwerp en zullen tal van onderwerpen gedetailleerd worden uitgewerkt.  
Voor de werkzaamheden in 2013 is een bedrag van € 22 miljoen geprognosticeerd. 
 
Volledigheid 
In bovenvermelde overzichten zijn een aantal projecten, die vanuit de investeringsplanning zijn 
geprioriteerd voor 2013, niet opgenomen. Deze projecten staan vermeld in het totaaloverzicht 
geprioriteerde projecten in hoofdstuk 3. Deze investeringen zullen separaat aan de raad ter 
besluitvorming worden voorgelegd. Naast vermelde geraamde investeringen kunnen in de loop van 
2013 eveneens investeringen vanuit het MIND, rijksbijdragen en reserves plaatsvinden. 
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Meerjarig investeringsplanning 
 

Een compleet beeld van het meerjarig geprognosticeerd investeringsprogramma van de gemeente 
Deventer wordt in onderstaand overzicht gepresenteerd. In dit overzicht is onderscheid gemaakt in de 
autonome en going concern investeringen. Voor een aantal vermelde investeringsprojecten zal te 
zijner tijd nog een afzonderlijk inhoudelijk voorstel worden voorgelegd aan de raad. Voor enkele 
projecten zijn de kapitaallasten die uit deze investeringen voortvloeien nog niet in de begroting 2014-
2016 opgenomen. 
 

Projectomschrijving 
(bedragen x € 1.000) 

Progr. 2013 2014 2015 2016 

      Autonome investeringen      
      1. Parkeerverwijssysteem 
 

3 600 - - - 

2. Amstellaan (incl. nazorg) 
 

3 15.200 100 - - 

3. Herinrichting Dorpsstraat   
lDiepenveen 

3 600 - - - 

4. Rivierenwijk - tunnel 
 

3 2.700 - - - 

5. Herinrichting tvoorzieningenpark 
tZandweerd 

3 2.000 - - - 

6. Stationsomgeving – fietsenstalling 
 

4 1.600 - - - 

7. Stationsomgeving – busstation 
 

4 - 1.600 
 

- - 

8. Binnenstadsprojecten 
 

4 500 100 - - 

9. Fietsenstallingen binnenstad 
 

4 - 1.100 - - 

10. Basisschool De Vijf-er 
 

9 4.300 - - - 

11. WVC Borgele 
 

9 - 2.700 - - 

12. WVC Borgele/De Linde 
 

9 - 2.500 - - 

13. WVC Rivierenwijk 
 

9 - 3.600 - - 

14. Film & theater Regius – Viking  
llllocatie 

10 2.000 5.100 - - 

15. Grondexploitaties
1
 

llllll(gebaseerd op projectenrapportage 
llljaarrekening 2011) 

6 34.200 25.600 15.200 18.700 

Going concern investeringen 
 

     

16. Materieel Brandweer 
 

2 600 500 400 700 

17. Gemeentelijk rioleringsplan 
 

3 - 2.000 2.000 - 

18. Gymzaal Dreef – renovatie 
 

9 - 200 - - 

19. Bakkerkamp 4 – De Sleutel 
 

9 - 800 - - 

20. Dolfijn Okkenbroek – renovatie 
 

9 - 400 - - 

21. Wittestein – Islamitische school 
 

9 - - - 600 

22. ICT vervangingen 
 

11 1.900 700 1.000 2.200 

23. Stadhuiskwartier 
 

11 22.000 22.000 9.400 - 

Totaal  € 88.200 € 69.000 € 28.000      € 22.200     
Tabel 3. Investeringsplanning - meerjarig 

  

                                                      
1
 Na de sessie van de raad over herprogrammering woningbouw (17-10-2012) zal worden beoordeeld of 
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Bijlage 5 – Memo inzake interne takendiscussie 
 

 

 
1. Inleiding 
Op weg naar 2016 is een extra taakstelling aan de orde van 1,8 mln. Het college heeft aangegeven 
dat deze taakstelling uit de organisatie gehaald dient te worden, niet uit de programma’s. Ambitie is de 
interne takendiscussie en het vervolg daarop zo te organiseren, dat we recht doen aan de 
ontwikkeling van de organisatie. 
 
De richting van de interne takendiscussie is ingezet op 19 juni 2012 tijdens een college - 
directieretraite. De conclusie aan het einde van de retraite:  

In de interne organisatie kan voor 1,8 mln aan interne taakstelling ingevuld worden (nagenoeg zonder 
effect voor maatschappij/burgers). Dit geeft het volgende perspectief in fte’s (exclusief KvK, 
Permanent herijken, Voorjaarsnota, exclusief doorberekening strategische ontwikkelingen, exclusief 
nadere inzichten en nog te onderzoeken punten): 

 Begeleiden en beheren: 5 fte 

 Besturen & Ontwikkelen: 5 fte  

 Dienstverlenen: 13 à 18 fte 

 Ondersteunen: 5 fte 

 
In juli en augustus hebben de adjunct-directeuren de richting verder uitgewerkt met en voor hun 
teams; daarnaast zijn mogelijkheden - vanuit de ketengedachten, team(verzameling)overstijgend cq. 
organisatieoverstijgend –onderzocht die verder reiken dan de op 19 juni besproken voorstellen. De 
voorstellen zijn onderling besproken en vervolgens met de teams AB en P&O vertaald naar een 
meerjarenoverzicht in fte en €.  Begin september is het overzicht in de directie besproken, waarna 
enkele voorstellen op details zijn aangepast en een voorstel is toegevoegd.  
 
Medewerkers zijn via verschillende kanalen in de gelegenheid gesteld (aanvullende) ideeën aan te 
leveren ten bate van de takendiscussie. Een samenvatting van de ideeën is in dit document te vinden; 
de vertaling hiervan komt in een volgende fase van het project aan bod.  
 
In dit document: 
- de voorstellen per teamverzameling 
- het resultaat van de voorstellen (bruto en netto) 
- effecten van de voorstellen op producten, processen, mensen en middelen  
- frictiebudget 
- Werkwijze van de toekomst, vervolg aan de takendiscussie 
- opbrengst ideeën van medewerkers en vervolgvoorstel. 

Datum : 3 oktober 2012 
Aan : College van B&W gemeente Deventer 
Van : Directie 
Onderwerp 
 

: Interne takendiscussie – opbrengst, samenvatting voorstellen en 
meerjarenperspectief  
(incl DO 24-09-2012, incl B&W 02-10-2012) 
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2. Voostellen Interne takendiscussie 
 
2.1 Teamverzameling Begeleiden en beheren 
Team VMG 
Programma Leefomgeving 
Onderwerp Procesverbetering gegevensbeheer 
Impact op 
dienstverlening 

Geen 

In 2012 is een Leantraject Gegevensbeheer in 2012 doorlopen, waarbij het proces is doorgenomen 
en het anders is ingeregeld: mutaties van projecten in de openbare ruimte worden door externe 
opdrachtnemers(aannemers) direct in het in het systeem gegevensbeheer ingevoerd. Hierdoor is het 
mogelijk om personele besparingen door te voeren .  

Randvoorwaardelijk  Om de oplossing maximaal te kunnen doorvoeren moeten externe 
opdrachtnemers ingang hebben tot ons systeem. 
 Automatisering om het mogelijk te maken om data van binnen naar buiten 
en omgekeerd te kunnen transporteren 

 
Team ROB 
Programma Ruimtelijke ontwikkeling 
Onderwerp Procesverbetering bestemmingsplan procedure 
Impact op 
dienstverlening 

Geen 

In 2011 is een Leantraject Bestemminsplanprocedure doorlopen, waarbij aan de voorkant van het 
bestemmingsplanproces alle ins en outs bekend zijn gemaakt, zodat er in het proces geen verstoring 
meer hoeft plaats te vinden. Bij implementatie van deze efficiencyslag is, naast verkorting van de 
doorlooptijd van de procedure, bezuiniging op fte’s mogelijk.  
Randvoorwaardelijk Om de oplossing maximaal te kunnen doorvoeren is het noodzakelijk om 

alle voorstellen van uit het Leantraject door te voeren. 
NB: ‘weglek’-effect (geen afdracht aan algemene middelen) 

 
Team ROB 
Programma Projecten 
Onderwerp Vacatureruimte 
Impact op 
dienstverlening 

Geen 

Afgelopen jaren zijn we zeer terughoudend geweest in het invullen van vacatures met vast personeel. 
Er is in veel situaties gekozen voor tijdelijke inhuur om mogelijke teruggang in werkzaamheden te 
kunnen opvangen. Nu we de inhuur hebben afgebouwd en er geen extra inzet meer nodig is, kan 
deze vacatureruimte worden ingeleverd. 
Randvoorwaardelijk NB: ‘weglek’-effect (geen afdracht aan algemene middelen) 
 
Team VB 
Programma Projecten 
Onderwerp Vacatureruimte 
Impact op 
dienstverlening 

Geen 

Afgelopen jaren zijn we zeer terughoudend geweest in het invullen van vacatures met vast personeel. 
Er is in veel situaties gekozen voor tijdelijke inhuur om mogelijke teruggang in werkzaamheden te 
kunnen opvangen. Nu we de inhuur hebben afgebouwd en er geen extra inzet meer nodig is, kan 
deze vacatureruimte worden ingeleverd. 
Randvoorwaardelijk NB: ‘weglek’-effect (geen afdracht aan algemene middelen) 
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Voorstellen Begeleiden en beheren in € en fte (netto afdracht
2
) 

 fte 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

VMG – mw 
gegevensbeheer 

 
1,00  

 
31.680  

 
31.680  

 
31.680  

 
31.680  

 
31.680  

 
31.680  

 
31.680  

 
31.680  

VMG - sr. Projectmdw.  
0,60  

 -     -     -     -     -     -     -     -    

VMG - projectleider   
1,00  

 -     -     -     -     -     
44.500  

 
44.500  

 
44.500  

VMG - projectmdw -   
0,50  

 -     -     -     -     -     -     
15.500  

 
15.500  

ROB - juridisch 
planoloog  

 
0,82  

 
64.780  

 
64.780  

 
64.780  

 
64.780  

 
64.780  

 
64.780  

 
64.780  

 
64.780  

ROB - sr. Projectmedw.   
1,00  

 -     -     -     -     -     -     -     -    

ROB - juridisch mw  
0,58  

 -     -     -     -     -     -     -     -    

ROB - sr project mw   
0,61  

 -     -     -     -     -     -     -     -    

VB -  directievoerder   
1,00  

 -     -     -     -     
62.000  

 
62.000  

 
62.000  

 
62.000  

VB - projectmdw.   
0,32  

 -     -     -     -     -     -     -     -    

VB - projectmdw.   
1,00  

 -     -     -     -     -     -     -     -    

ORB - projectmanager  
2,00  

 -     -     -     -     -     -     -     -    

 
2.2 Teamverzameling Besturen & Ontwikkelen 
Team PS 
Programma Programmering en Strategie 
Onderwerp Reductie beleidscapaciteit 
Impact op 
dienstverlening 

Geen 

Reductie beleidscapaciteit vanuit principes Dubbelslag (doorontwikkeling organisatie 
De bestuurlijk en maatschappelijk opgave staat centraal 

- Werken van buiten naar binnen met meer gebruik makend van de kracht van stad en 
platteland (burgers, bedrijven, organisaties, instellingen) 

- Van regie naar netwerkorganisatie (o.a Co creatie) 

- Nieuwe manieren van werken worden geïntroduceerd (o.a maatschappelijk aanbesteden, 
Pilot Gebiedsgericht werken.) 

- Versterking Ambtelijk Opdrachtgeverschap 
Stroomlijnen bestuurlijk-ambtelijk samenspel 
Randvoorwaardelijk Volledige implementatie Dubbelslag, besef voor veranderende rol 

management en medewerkers 
 
Team MOM 
Programma Meedoen, Jeugd en Onderwijs, Cultuur, Milieu 
Onderwerp Reductie beleidscapaciteit 
Impact op 
dienstverlening 

Geen 

Reductie beleidscapaciteit vanuit principes Dubbelslag (doorontwikkeling organisatie 
De bestuurlijk en maatschappelijk opgave staat centraal 

- Werken van buiten naar binnen met meer gebruik makend van de kracht van stad en 
platteland (burgers, bedrijven, organisaties, instellingen) 

- Van regie naar netwerkorganisatie (o.a Co creatie) 

- Nieuwe manieren van werken worden geïntroduceerd (o.a maatschappelijk aanbesteden, 
Pilot Gebiedsgericht werken.) 

- Versterking Ambtelijk Opdrachtgeverschap 

- Stroomlijnen bestuurlijk-ambtelijk samenspel 

                                                      
2
 In een aantal gevallen is bij de bezuinigingsvoorstellen sprake van ‘weglek’(niet afdraagbaar aan de algemene 

middelen). Zie ook § 3 voor het totaaleffect hiervan.  
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Randvoorwaardelijk Volledige implementatie Dubbelslag, besef veranderende rol management 
en medewerkers 

 
Team RE 
Programma Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Verkeer en vervoerbeleid, 

Herstructurering / Grondexploitaties, Monumentenzorg, 
Evenementenbeleid / Sociaal economisch beleid 

Onderwerp Reductie beleidscapaciteit 
Impact op 
dienstverlening 

Geen 

Reductie beleidscapaciteit vanuit principes Dubbelslag (doorontwikkeling organisatie 
De bestuurlijk en maatschappelijk opgave staat centraal 

- Werken van buiten naar binnen met meer gebruik makend van de kracht van stad en 
platteland (burgers, bedrijven, organisaties, instellingen) 

- Van regie naar netwerkorganisatie (o.a Co creatie) 

- Nieuwe manieren van werken worden geïntroduceerd (o.a maatschappelijk aanbesteden, 
Pilot Gebiedsgericht werken.) 

- Versterking Ambtelijk Opdrachtgeverschap 

- Stroomlijnen bestuurlijk-ambtelijk samenspel 
Randvoorwaardelijk Volledige implementatie Dubbelslag, besef veranderende rol management 

en medewerkers 
 
Team Comm 
Programma -- 
Onderwerp Efficiencyvoordeel Communicatie 
Impact op 
dienstverlening 

Geen 

Stoppen met (papieren) uitgifte gemeentegids en besparing op begeleiding drukwerk (besparing 
mogelijk uit de aanbesteding van het druk- en printwerk per juli 2013). Daarnaast aanvullende 
voorstellen in voorbereiding voor efficiencyvoordeel. 
Randvoorwaardelijk Optimaal draaiend Quick servicepunt vereist. Personele consequenties 

goed opvangen (boventalligheid) 
 
Team BO 
Programma -- 
Onderwerp Terugbrengen ondersteuning bestuur 
Impact op 
dienstverlening 

Geen 

Op 1-1-2013 moet de omvang van secretariële ondersteuning aan het bestuur met 0.5 fte kunnen 
worden teruggebracht. Een eventuele verdere reductie in secretariële ondersteuning aan het bestuur 
vraagt om nadere uitwerking en overleg met de diverse betrokkenen. 
Randvoorwaardelijk Personele consequenties goed opvangen (boventalligheid) 
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Voorstellen Besturen en ontwikkelen in € en fte (netto afdracht) 
 fte 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PS -Financieel specialist- 
analist  

1,00   -    66.750  66.750  66.750  66.750  66.750  66.750  66.750  

MOM - Progr. 
Onderdeelmanager  

0,88  55.616  55.616  55.616  55.616  55.616  55.616  55.616  55.616  

MOM - 
Programmanondersteuner  

0,77  12.731  38.192  38.192  38.192  38.192  38.192  38.192  38.192  

MOM - Sr. Adviseur 0,20   -    14.240  14.240  14.240  14.240  14.240  14.240  14.240  

MOM - Progr. 
Onderdeelmanager 

0,20   -    12.640  12.640  12.640  12.640  12.640  12.640  12.640  

RE - Aviseur archeologie  0,22  14.773  14.773  14.773  14.773  14.773  14.773  14.773  14.773  

RE - Adv. Economische 
zaken  

0,68  45.662  45.662  45.662  45.662  45.662  45.662  45.662  45.662  

RE - Ecoloog  0,11   7.387   7.387   7.387   7.387   7.387   7.387   7.387   7.387  

RE - Adv. Volkshuisvesting  0,84   -     -    56.406  56.406  56.406  56.406  56.406  56.406  

Comm – Comm.mw. B 0,67 13.875  27.750  27.750  27.750  27.750  27.750  27.750  27.750  

Comm – overig 
efficiencyvoordeel 

- 14.300 8.650 10.432 10.432 10.432 10.432 10.432 10.432 

Terugbrengen ondersteuning 
bestuur 

0,50  22.000  22.000  22.000  22.000  22.000  22.000  22.000  22.000  

 
2.3 Dienstverlenen 
Team Publiekszaken 
Programma Publieke dienstverlening 
Onderwerp Wijziging openingstijden 
Impact op 
dienstverlening 

Enig maatschappelijk gevolg 

Burgers kunnen met ingang van 1 januari 2014 op de ochtenden (of middagen) zonder afspraak en 
de middagen (of ochtenden) uitsluitend met afspraak bij Publiekszaken terecht; dit levert gefaseerd 
een structurele besparing van 1,0 fte (vanaf 1 januari 2015) op. Feitelijk betreft dit geen verminderen 
van de dienstverlening, maar burgers zullen zich ander gedrag op dit gebied moeten aanwennen. 
Randvoorwaardelijk Taakstelling wordt gerealiseerd door vacatureruimte en inleenbudget.  
 

Team Toezicht 
Programma Veiligheid 
Onderwerp Reductie groepsmanager 
Impact op 
dienstverlening 

geen  

Ten gevolge van de bezuinigingen wordt team Toezicht een stuk kleiner; de verhouding tussen aantal 
medewerkers en aantal leidinggevende is daarmee niet meer in balans. Het voorstel is om per 1 
januari 2015 1 fte. Groepsmanager (t.b.v. de BOA’s, waar grootste reductie in arbeidsplaatsen is), te 
schrappen.  
Randvoorwaardelijk PM: extra belasting leidinggevenden bij ‘zwaardere’  evenementen. 

Functie per  jan 2013 boventalig verklaren ivm frictiekosten en adequate 
regeling.  

 
Team Ondernemen & Vergunningen 
Programma Publieke dienstverlening  
Onderwerp Reductie klantadviseurs 
Impact op 
dienstverlening 

Enig maatschappelijk gevolg  

Stoppen met vooroverleg voor eenvoudige en enkelvoudige vergunningaanvragen (handhaven 
vooroverleg complexe, meervoudige vergunningaanvragen) per 2014. Daarmee: meer 
verantwoordelijkheid voor de voorbereiding van vergunningaanvragen bij bewoners en 
ondernemers/bedrijfsleven. Verwacht effect: toename vraag om informatie bij de balie van 
Publiekszaken.  Mogelijk effect: vergunningaanvragen die slecht zijn voorbereid leiden vaker tot 
weigeringen, bezwaar- en beroepsprocedures, alsmede tot langere behandeltermijnen. 
Alternatief: kosten voor klantadviseurs volledig te verdisconteren in de legestarieven en daarmee de 
dienstverlening op het huidige niveau in stand te laten. 
Randvoorwaardelijk Benodigde capaciteit voor uitwerking van het voorstel .  

Flankerende maatregelen gedurende bepaalde periode mensen nog 
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wegwijs maken in digitale tool die nu al beschikbaar is, digitale tool verder 
ontwikkelen en nader te bepalen aanvullende communicatieve 
instrumenten inzetten. 

 
Team Meerdere teams (van O&V tot Toezicht) 
Programma Ruimtelijke ordening, Milieu e.a.  
Onderwerp Digitalisering vergunningenproces 
Impact op 
dienstverlening 

Geen  

Digitaliseren van het gehele vergunningenproces (inclusief publieksinformatie), van aanvraag tot 
handhaving  en archivering. Dit leidt tot minder papierstroom (copieerkosten) en efficiencywinst; 
inschatting is dat dit tevens reductie in formatie oplevert.  
Randvoorwaardelijk Implementatiekosten ICT (zie  ook § 4). Op korte termijn capaciteit van 

teams ICT voor ontwikkeling business case.  
 
Team Ondernemen & Vergunningen 
Programma Ruimtelijke ordening, Milieu e.a.  
Onderwerp Herijken toetsingsniveau 
Impact op 
dienstverlening 

geen 

In het kader van de herijking van taken wordt voorgesteld om het Bouwbeleidsplan te vervangen door 
een Wabobeleidsplan dat zich richt op de technische toets aan het Bouwbesluit en uit te breiden naar 
monumentenwetgeving en milieuwetgeving. Het aantal aspecten waaraan op dit moment zou moeten 
worden getoetst is uitgebreid. In dat kader kunnen nieuwe toetsingniveaus worden vastgesteld, 
waarbij meer verantwoordelijkheid wordt neergelegd bij marktpartijen. De toetsen die deze gemeente 
vervolgens uitvoert beperken zich tot meest noodzakelijke aspecten en risico’s.  
Daarnaast wordt voorgesteld om de mogelijkheden te onderzoeken voor certificering van 
bouwkundige adviesbureaus voor uitvoering van de bouwtechnische en zo mogelijk de 
welstandscriteria en planologische toetsing. Een vergunningaanvraag die wordt ingediend door die 
adviesbureaus behoeft intern niet inhoudelijk meer beoordeeld te worden op bouwtechnische, (basis) 
welstands- en planologische aspecten. Het volgen van planologische ontheffingprocedures en 
afwijking bestemmingsplan blijft in die variant bij deze gemeente. In het kader van de certificering 
worden met die adviesbureau afspraken gemaakt over de kwaliteit waaraan wordt getoetst. 
Randvoorwaardelijk Via een afzonderlijk proces wordt inzichtelijk gemaakt of, en zo ja in welke 

mate, dit voorstel bij kan dragen aan de taakstelling. Het voorstel is om 
hiervoor een projectleider aan te trekken voor een periode van 6 tot 9 
maanden.  
Benodigde middelen en capaciteit en middelen voor uitwerking: € 40.000,= 
(projectleider) en 500 uur interne capaciteit.  

 
Team WI (sociale recherche) 
Programma Werk en Inkomen 
Onderwerp Digitalisering fraudebestrijding 
Impact op 
dienstverlening 

geen 

Verdere digitalisering en daarmee optimalisering van de  processen handhaving en fraudebestrijding 
door aansluiting bij diverse landelijke gegevensbestanden. Door koppeling van bestanden kan 
misbruik eerder achterhaald worden en fraudebestrijding beter  uitgevoerd worden.  
Randvoorwaardelijk Personele consequenties (schrappen schaal 9 voor schaal 6).  
 
Team Dienstverlenen/receptie Gibsonstraat 
Programma Werk en Inkomen 
Onderwerp Reductie receptie ihkv Nieuwbouw 
Impact op 
dienstverlening 

geen 

Met de komst van het nieuwe stadskantoor vervalt de voorziening op de Gibsonstraat  (2 fte). 
Momenteel zijn de receptietaken op diverse plekken ondergebracht binnen de gemeente. Op dit 
moment bestaat nog geen exacte helderheid hoe deze functie binnen het nieuwe stadskantoor wordt 
ingevuld en hoeveel fte daarvoor noodzakelijk is. Om die reden wordt thans, na een gemeentebrede 
afweging, voorgesteld om 1 fte voor die taak te reserveren en nu1 fte ten behoeve van de taakstelling 
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aan te bieden. 
Randvoorwaardelijk Taakstelling is verbonden met nieuws stadskantoor en ontvlechting 

Gibsonstraat.  
 
Team WZ 
Programma Werk en Inkomen 
Onderwerp WMO-aanvragen 
Impact op 
dienstverlening 

geen 

Bij de kanteling van de WMO maken  we steeds meer gebruik van partners in de stad. Zo is 
inmiddels besloten tot de pilot invoering buurtcoach . Deze functionaris heeft onder meer tot taak om 
zorg te dragen voor de aanvraag van de meer eenvoudige WMO-aanvragen en de afdoening ter 
plekke voor zover dat kan. De werkwijze van functionarissen, werkzaam bij diverse maatschappelijke 
partners, zal door middel van  heldere protocollen worden vastgelegd.  Deze aanpak zal naar 
verwachting  leiden tot vermindering van werkzaamheden in frontoffice en midoffice binnen de 
gemeente en maakt daarmee een formatiereductie mogelijk. De aanpak maakt onderdeel uit van een 
bredere aanpak van vereenvoudigen, integreren en digitaliseren van werkprocessen in het sociale 
domein.  
Randvoorwaardelijk Voor de realisering van een reductie is vereist dat de puilot buurtcoach 

slaagt en wordt omgezet in een (stadsbrede) voorziening. Ook zal de 
komende periode de voornoemde kanteling wordt verankerd in een lokale 
verordening die door de raad wordt vastgesteld. Vaststelling van deze 
verordening is voorwaarde voor onderhavig voorstel. 
Bij dit voorstel is geen rekening gehouden met eventuele toekomstige 
regionalisering van deze taak bv in DOWR-verband.  

 
 
Team Teams Dienstverlenen Gibsonstraat 
Programma Werk en Inkomen 
Onderwerp Optimalisering proces intake, verstrekking en beëindiging 
Impact op 
dienstverlening 

geen 

Voorstel is in deze teams maatregelen te implementeren die leiden tot een efficiëntere werkwijze: 
- Het integreren van de aanvraagprocessen voor  inkomen, wmo, minimabeleid, bijzondere 

bijstand en schuldhulpverlening. In 1 aanvraagproces worden vragen in alle aangeboden 
functionaliteiten in 1 gesprek integraal meegenomen.  

- Digitaliseren van het huidige archief. 
Effect: verminderen van het aantal overbodige stappen, wat leidt tot een mogelijke reductie in functies 
binnen de verschillende teams.  
Randvoorwaardelijk Implementatiekosten ICT (zie  ook § 4). Op korte termijn capaciteit van 

teams ICT voor ontwikkeling business case. Daarnaast: capaciteit van 
lean-procesbegeleiders 

 
Team BAD 
Programma Werk en Inkomen 
Onderwerp Reductie omvang BAD 
Impact op 
dienstverlening 

geen 

Het BAD is de afgelopen jaren om diverse redenen in omvang toegenomen; in het kader van de 
bredere aanpak van vereenvoudigen, integreren en digitaliseren van werkprocessen in het sociale 
domein dan wel optimalisering van de bedrijfsvoering, verwachten we dat het tot de mogelijkheden 
behoort om met behoud van bestaande regelingen en output formatiereductie te realiseren.    
Randvoorwaardelijk  
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Voorstellen Dienstverlenen in € en fte (netto afdracht) 
 fte 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Publiekszaken - Mw 
frontoffice 

0,15   6.600   6.600   6.600   6.600   6.600   6.600   6.600   6.600  

Inleenbudget 0,85  - 20.475  40.568  40.568  40.568  40.568  40.568  40.568  

Toezicht - 
groepsmanager  

1,00   -     -     71.100   71.100   71.100   71.100   71.100   71.100  

O&V - klantadviseur  1,00  34.500  69.000   69.000   69.000   69.000   69.000   69.000   69.000  

Digitalisering 
vergunningenproces  

1,70   -    42.500   42.500   42.500   42.500   42.500   42.500   42.500  

Herijken 
toetsingsniveau  

 PM PM    PM PM PM PM PM PM PM 

Digitalisering 
fraudebestrijding 

0,50   -    17.000   17.000   17.000   17.000   17.000   17.000   17.000  

Reductie receptie 1,00   -     -     16.500   33.000   33.000   33.000   33.000   33.000  

Consulent WMO A  1,00   -     -     55.000   55.000   55.000   55.000   55.000   55.000  

Consulent WMO B  1,00     -     48.000   48.000   48.000   48.000   48.000   48.000  

Mw. archief  1,50   -    42.000   63.000   63.000   63.000   63.000   63.000   63.000  

Adm. Medewerker  1,00   -    44.000   44.000   44.000   44.000   44.000   44.000   44.000  

Inkomensconsulent  2,50   -    93.000  155.000  155.000  155.000  155.000  155.000  155.000  

Reductie omvang 
BAD 

1,00   -    44.000   44.000   44.000   44.000   44.000   44.000   44.000  

 
2.4 Ondersteunen 
Team Belastingen 
Programma -- 
Onderwerp DOWR Belastingen 
Impact op 
dienstverlening 

Geen 

Er wordt in 2012 één uitvoeringsorganisatie voor Belastingen georganiseerd voor de gemeenten 
Deventer, Olst Wijhe en Raalte. In de businesscase is aangegeven dat deze samenvoeging op 
termijn voordelen zal hebben door een efficiëntere organisatie omdat drie onderscheiden organisaties 
met eigen leiding, structuur, processen en systemen gereduceerd worden tot één (best practice) 
organisatie.  
Realisatie per 1 januari 2014, € 50.000,- en 1 januari 2015 € 50.000,- is mogelijk hetgeen neerkomt 
op een structurele bijdrage in de bezuiniging van € 100.000,- per 1 januari 2015 en volgende jaren. 
Een nader voorstel ter realisatie wordt eind 2013, waarbij er thans niet van uitgegaan kan worden dat 
het een bezuiniging op formatie betreft.  
Randvoorwaardelijk Frictiekosten en investeringen in harmonisatie . Daarnaast met name tijd. 

Op basis van de implementatie en het daadwerkelijk operationeel zijn van 
de werkorganisatie zal een nader realisatievoorstel worden gedaan.  

 
Team Financiële functie 
Programma -- 
Onderwerp Accountantskosten 
Impact op 
dienstverlening 

Geen 

Vanwege de doorontwikkeling van de financiële functie is er sprake van bundeling van taken van 
audit en onderzoek , gerelateerd aan accountantsdiensten. Uitvoering van deze taken betekent dat 
de accountant minder werk zelf doet met kostenvoordeel als gevolg. De taakbundeling van audit- en 
onderzoekstaken heeft bovendien een doelmatigheidseffect waardoor bezuinigingen in het kader van 
een kwestie van kiezen (bedrijfsvoeringspoor) te realiseren zijn en ook in de interne takendiscussie. 
Door een efficiëntere werkwijze binnen het team PCA zal de inhuur sterk kunnen worden 
teruggedrongen, hetgeen ook voor de gerelateerde adviesdiensten zal gelden . 
Gegeven deze ontwikkelingen op het gebied van accountantsdiensten en gerelateerde taken is het 
voorstel om  het budget structureel met € 50.000,- te verlagen met ingang van 1 januari 2013 en op 
die manier bij te dragen aan de bezuinigingen.  
Randvoorwaardelijk NB: het aanbestedingsvoordeel van € 24.000,- staat hier los van en vloeit 

terug naar de algemene middelen (Raadsbesluit).  
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Team FZ 
Programma -- 
Onderwerp Formatiereductie 
Impact op 
dienstverlening 

Geen 

Met het betrekken van de nieuwbouw wordt het werkterrein voor FZ overzichtelijker. Doordat het 
aantal locaties wordt teruggebracht ontstaat er ook ruimte in de benodigde capaciteit van 
huismeesters/logistiek medewerkers.  
Randvoorwaardelijk Voor wat betreft 1 fte is er nu een tijdelijke invulling gegeven welke stopt 

bij betrekken nieuwbouw zonder dat daar verdere financiele verplichtingen 
uit voortvloeien ( terugkeergarantie naar Sallcon op het moment dat het 
werk stopt). Mogelijk dat voor de andere fte er sprake zal zijn van beperkte 
frictiekosten. 

 
Team FZ 
Programma -- 
Onderwerp Receptiesamenvoeging 
Impact op 
dienstverlening 

Geen 

Met het betrekken van de nieuwbouw wordt het werkterrein voor FZ overzichtelijker. Doordat het 
aantal locaties wordt teruggebracht ontstaat er ook ruimte in de benodigde capaciteit van de 
benodigde receptieformatie. De huidige situatie is dat er op 3 locaties recepties zijn gevestigd 
namelijk Gibsonstraat, Leeuwenbrug en Stadhuislocatie. Deze laatste wordt door Albron uitgevoerd. 
Het voorstel is om het contract met Albron op te zeggen met het betrekken van de nieuwbouw op het 
onderdeel receptie. 
Randvoorwaardelijk Tijdig opzeggen van contractonderdeel door DZ. Het huidige contract kent 

een opzegtermijn van 6 maanden waardoor er geen bijkomende effecten 
worden verwacht. 

 
Team ON 
Programma -- 
Onderwerp formatiereductie 
Impact op 
dienstverlening 

Geen 

Het team ON is een vrij nieuw team wat bestaat uit de 3 voormalige officemanagementteams 
aangevuld met directieondersteuning. Het team levert werkzaamheden op alle locaties van de 
gemeentelijke organisatie. Door clustering van werkplekken is het mogelijk om naast de bestaande 
taakstellingen vanaf 2014 extra te besparen. Doordat de werkzaamheden in 2015 geconcentreerd 
gaan worden in de nieuwbouw is met ingang van 2016 nog winst te behalen op de formatie 
Randvoorwaardelijk Er bestaat een kans op frictiekosten. Dit hangt sterk af van de mutaties 

binnen het team. 
 
Voorstellen Ondersteunen in € en fte (netto afdracht) 
 fte 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Belastingen DOWR  -  -    50.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000   100.000  

Accountantskosten -  
37.500  

 
37.500  

 37.500   37.500   37.500   37.500   37.500   37.500  

FZ-  bode  1,0  -     -     15.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000  

FZ - huismeester 1,0  -     -     15.750   31.500   31.500   31.500   31.500   31.500  

FZ - receptiefunctie   - -  - 32.625  65.250  65.250  65.250  65.250  65.250  

ON - secretaresse   2,0  -    31.500   31.500   63.000   63.000   63.000   63.000   63.000  

ON – mgt 
secretaresse 

1,0  -     -     -     33.000   33.000   33.000   33.000   33.000  

 
2.5 Brandweer 
Team Brandweer 
Programma -- 
Onderwerp Teammagament incidentenbestrijding 
Impact op 
dienstverlening 

Geen 

Er is op dit moment voor 0,5 fte vacatureruimte teammanagement incidentenbestrijding. Voorstel is 
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deze ruimte in te leveren in het kader van de takendiscussie.  
Randvoorwaardelijk Tbv regionalisering: vervallen formatie 0,5 fte teamleider IB melden in het 

kader van de afgeronde regionale financiële nulmeting. 
 
Voorstellen Brandweer in € en fte (netto afdracht) 
 fte 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Teammgt IB  0,5  -     40.000   40.000   40.000   40.000   40.000   40.000  40.000  

 
2.6 Concern 
 Concern 
Onderwerp Synergie/complementariteit Wijkaanpak-Wijkenbeheer 
Impact op 
dienstverlening 

Geen (potentieel verbetering) 

Synergie halen uit wijkaanpak-wijkenbeheer (wijkmanager; wijkenbeheerder, assistent 
wijkenbeheerder), complementariteit versterken, dubbelingen voorkomen.  Wordt nader onderzocht in 
vervolgfase. 
Randvoorwaardelijk Nader onderzoek naar potentiële opbrengst. 
 
 Concern 
Onderwerp Vermindering management 
Impact op 
dienstverlening 

Geen  

In de (adjunct-)directie is vanuit verschillende invalshoeken bekeken wat de effecten van de 
taakstelling zijn voor het management. Uitgaande van onder meer verschuiving in taken, verkleining 
en/of afbouw van teams en natuurlijke momenten om teams door te professionaliseren voorziet men 
in ieder geval een formatiereductie op het teammanagement van circa 2 fte. Deze reductie betekent 
een evenredige afname ten opzichte van de formatiereductie in de vorige voorstellen (‘span of 
control’  blijft gelijk).  
Randvoorwaardelijk Taakstelling gebaseerd op eerste verkenning, voorstel volgt in later 

stadium (‘Werkwijze van de toekomst’). 
 
 Concern 
Onderwerp Variabele en semi-vaste bedrijfsvoeringskosten 
Impact op 
dienstverlening 

Geen  

De voorstellen en dit meerjarenperspectief hebben effect op de variabele en semi-vaste 
overheadkosten. In KvK is hiervoor € 3.500 per fte als norm genomen.  De reductie op termijn van 38 
fte levert een aanvullende besparing van afgerond € 134.000,-- op.  
Randvoorwaardelijk Relatie met daadwerkelijke invulling taakstelling 
 
Voorstel management in € en fte (netto afdracht) 
 fte 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Teammgt  2  -     36.000   72.000  108.000  144.000  144.000  144.000  144.000  

Var/semi-vaste 
bedr.v.kosten 

- 20.055  51.660  73.973  85.785  91.298  99.173  100.879  100.879  
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3. Resultaat van de voorstellen 
 

 
 
Totaal bruto  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totaal  533.548 1.298.315 1.964.800 2.310.050 2.468.800 2.719.300 2.752.575 2.752.575 

Taakstelling 700.000  1.200.000  1.500.000  1.810.000  1.810.000  1.810.000  1.810.000  1.810.000  

Verschil  -166.452 98.315 464.800 500.050 658.800 909.300 942.575 942.575 

In  fte 7,80 19,65 28,05 32,55 34,65 37,65 38,30 38,30  

         

Totaal netto 

(na weglek)         

Totaal 381.458  1.035.355  1.558.923  1.751.111  1.854.623  1.906.998  1.924.204  1.924.204  

Taakstelling 700.000  1.200.000  1.500.000  1.810.000  1.810.000  1.810.000  1.810.000  1.810.000  

Verschil -318.542  -164.646  58.923  -58.890  44.623  96.998  114.204  114.204  

 
Er is voor het meerjarenperspectief een inschatting gemaakt door AB van de weglekeffecten

3
 per 

voorstel. Vanwege deze  weglekeffecten is het rendement van een aantal van de voorstellen, ondanks 
een aanmerkelijke teruggang in formatie,  minder hoog dan verwacht.  
 
Er is sprake van implementatiekosten en faseringsverschillen; voorstel is om deze kosten ten laste te 
brengen van het budget productiviteitsverhoging (€ 470.000 in 2013, € 470.000 in 2014). Daarnaast is 
het advies het budget “frictiekosten bovenformatief’ (momenteel structurele ruimte € 200.000) in te 
zetten om de personele gevolgen op te vangen (zie ook § 5).  
 
4. Effecten van de voorstellen 
De projectgroep Interne takendiscussie benoemt de volgende aandachtspunten: 
- Een algemene aandachtspunt is het ritme waarmee de taakstellingen richting de organisatie gaan 

en in hoeverre bepaalde teams/ketens al dan niet ruimte hebben om eerdere taakstellingen te 
effectueren.  

- Aandacht voor de samenhang van de voorstellen. Taakstellingen bij het ene team kunnen een 
besparingsvoorstel van een ander team in de weg zitten. Met name de ICT-gerelateerde 
onderdelen en procesverbetering (‘lean’) nemen in veel van de voorstellen een sleutelpositie in. In 
het meerjarenperspectief is gekeken naar de personele en financiële consequenties, maar de 
effecten voor de andere aspecten zijn nog niet volledig uitgewerkt in business cases. Een eerste 
indicatie van de implementatiekosten: incidentele kosten 2x € 75.000 ( invoering digitale 
handtekening) en € 200.000 additioneel ten behoeve van scannen bestaande archieven (WI en 
Bad). Beëindigen van de papieren archieven en de daarmee gepaard gaande formatiereductie 
heeft als consequentie het opvoeren van benodigde i- archiefformatie (inschatting: 1 fte i- 
archiefbeheer, naar verwachting budgettair neutraal op te vangen) en een (beperkte) toename van 
softwarekosten (licenties e.d. ) van archiefapplicaties.  

- De  variabele en semi-vaste overheadkosten zijn al opgevoerd als bezuinigingsvoorstel. Een 
ander punt is het effect van formatiereductie op de bedrijfsvoering van de organisatie (evenredige 
vermindering formatie ondersteunende functies).  De vraag is of dit een automatisch uitgangspunt 

                                                      
3 Weglekeffecten: het percentage van de bezuinigingen dat niet ten gunste van algemene middelen  komt, noemen we het 

"weglekpercentage" of weglekeffect. Op enkele onderdelen kan dit terugvloeien naar de burger.  
 

0 

500.000 

1.000.000 

1.500.000 

2.000.000 

2.500.000 

3.000.000 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Taakstelling  Invulling bruto  Invulling netto (na weglek) 



Gemeente Deventer – Begroting 2013-2016  203 
 

kan zijn of dat sommige ondersteunende functies al op een minimale basisformatie zitten. Advies 
is om deze discussie mee te nemen in de vervolgfase (fase 4, “ Werkwijze van de toekomst”).  

 
5. Frictiebudget 
Een premisse tot nog toe in deze takendiscussie was, dat de bezuinigingen gerealiseerd kunnen 
worden door natuurlijk verloop en dat gedwongen ontslagen voorkomen worden. Uit een screening 
van P&O op de voorstellen (op uitstroom door pensionering en tijdelijke contracten) blijkt dat een 
aantal voorstellen zal leiden tot boventalligheid. Het lijkt reëel rekening te houden met 15 tot 20 
medewerkers. Bij vorige organisatie-ingrepen (KvK, reorganisaties) bleek het moeten putten uit het 
frictiebudget uiteindelijk mee te vallen; verschil met die situaties is nu wel, dat ook omliggende 
organisaties met een terugloop in budgetten te kampen hebben en voor vergelijkbare opgaven staan. 
Waar we voorheen via mobiliteit goed konden sturen op het voorkomen van boventalligheid, zorgt de 
gespannen arbeidsmarkt naar verwachting de komende periode op dit terrein voor een grote 
uitdaging.  
 
Advies is om nu te gaan kijken een sociaal plan en mogelijkheden om door- en uitstroom te 
bevorderen door specifieke maatregelen als een afvloeiingsregeling en een mobiliteitscentrum. Er zijn 
hiervoor inmiddels verkennende memo’s in voorbereiding. Hierbij geldt dat in de discussie over de 
‘Werkwijze van de toekomst’ kenmerken geschetst moeten worden welke kennis en expertise we ‘in 
huis’ willen hebben. Deze schetst geeft richting aan de discussie welke functiegroepen verder intern 
doorontwikkeld worden en voor welke een uitstroomscenario geldt. 

 
Het is zaak het frictiebudget centraal te positioneren en op concernniveau te sturen op in de inzet. 
Hierbij kunnen mogelijk doorstroomcriteria gelden (bijvoorbeeld: een vacature wordt niet extern 
opgevuld maar intern door een medewerker met ontwikkelperspectief). Ook kan gesteld worden dat 
werkzaamheden eerst tijdelijk via een flexibele schil worden ingevuld bijvoorbeeld via inhuurdesk. 
 
6. Input voor de discussie Werkwijze van de toekomst 
Naar verwachting is met aanleiding voor deze takendiscussie (de 1,8 mln taakstelling) de kous niet af. 
Is het niet een verdere korting op de algemene uitkering, dan vragen bijvoorbeeld de toenemende  
grijze druk en de steeds krapper wordende arbeidsmarkt op termijn aanvullende maatregelen om het 
werk op een verstandige manier verzet te krijgen. We zetten daarom in op een innovatieve en flexibele 
organisatie met dynamische medewerkers. Dat is niet nieuw; met Dubbelslag, de HR-visie, Permanent 
Herijken, de opzet van het Stadhuiskwartier etc. sturen we daar al op. Maar we willen ook de interne 
takendiscussie hier een vanzelfsprekend onderdeel van maken: ambitie is met elkaar de 
vanzelfsprekendheid te ontwikkelen continu de afweging op taken te maken en waar mogelijk te 
vernieuwen. Dat is enerzijds een proces van de lange adem (cultuur- en gedragsverandering), maar 
vraagt anderzijds toonzetting op de korte termijn (in deze takendiscussie al ‘nieuw denken’). We 
maken hiermee officieel de aansluiting met het traject Permanent Herijken.  In de gesprekken en 
voorbereiding voor dit meerjarenperspectief zijn punten naar voren gekomen voor de vervolgdiscussie: 
 
Doorontwikkelen dubbelslag: samenvoegen teams 
De organisatie kent een aantal kleinere teams (welke het zijn is afhankelijk waar de grens voor een 
klein team wordt gelegd) die elkaar soms aanvullen maar vaak ook langs elkaar heen werken en hun 
echte kerntaak niet doen. Gekeken kan worden om (kleinere) (ondersteunende) teams te bundelen. 
Daarnaast geldt dat de taakstelling vanuit dubbelslag bij een aantal ondersteunende teams 
besparingen verzilverd kunnen worden. 
 
Control op een andere manier 
Bepaalde vormen, bijvoorbeeld 213a-onderzoek, zijn verplicht maar er zijn ook gebieden waar 
gekeken kan worden naar de manier waarop we het belegd hebben en hoe zwaar het ingezet wordt. 
Een mogelijkheid is om net zoals de gemeente Raalte de control en audit in de managementlijn onder 
te brengen, gevolg is wel dat je de gehele onderzoekslijn die je nu kwalitatief en formatief hebt 
opgebouwd overboord zet. 
 
Uitbreiden regionale samenwerking 
Vanuit bijna alle teamverzamelingen worden mogelijkheden gezien om meer voordeel te halen uit 
(uitbreiding van) regionale samenwerking. Dit kan door op productniveau, in de uitvoering samen te 
werken maar ook op systeem/aanbestedingsniveau. Bij deze laatste zit de winst vaak bij de kleinere 
gemeenten. De winst van regionalisering is voor onze gemeente soms niet gelijk te kapitaliseren is 
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voor onze organisatie. Een aantal voorbeelden die genoemd zijn; de administratie of de 
leerplichtambtenaren in regionaal samenwerking te brengen. Of het onderhoud van vastgoed 
(scholen, etc) vanuit DOWR samen in te kopen en hier geld te besparen. 
 
Meer regievoering op beleid en minder zelf uitvoeren 
Op het gebied van beleidsontwikkeling en uitvoering worden verschillende kansen gezien. Met 
coproductie van beleid is nog meer winst te behalen. Hierbij kan meer gebruik gemaakt worden van de 
markt/landelijke producten en zelf minder (uniek) beleid ontwikkelen. De organisatie beperkt zich tot 
programmatisch beleid, regie en control en het uitvoeringsbeleid komt vanuit (keten)partners en 
burgers. Bij sommige programma’s werkt het al op deze manier maar gekeken kan worden waar en 
hoe het nog efficiënter kan.  
Ook kan gekeken worden naar de hoeveelheid beleid en de detaillering (alleen op hoofdlijnen). 
Bijvoorbeeld door te werken vanuit de regel dat alleen beleid wordt ontwikkeld waar geld voor is. Je 
gaat dan vroeg naar het college voor een ‘go or no go’ 
 
Efficiënter inrichten subsidieverlening 
Subsidies worden verleend vanuit verschillende programma’s. Besparingen zijn mogelijk door hier 
strakker op te sturen (draagt het resultaat bij aan doelstelling van de gemeenten, dubbelingen er uit 
halen, en te werken aan een punt van subsidieverlening. De programmanagers zijn al gestart met 
inventariseren welke subsidies er lopen en mogelijke dubbelingen in beeld te brengen. 
 
7. Ideeënopbrengst medewerkers 
Medewerkers zijn via verschillende kanalen in de gelegenheid gesteld (aanvullende) ideeën aan te 
leveren ten bate van de takendiscussie. ze konden via Yammer, per mail aan de projectleiding en 
tijdens een brainstormbijeenkomst ideeën aandragen ten bate van de invulling van de taakstelling. Dit 
is ruimschoots gebeurd. In totaal zijn tot nu toe 254 suggesties genoteerd, variërend van: 
- operationeel (‘kerstpakketten’) tot strategisch (‘aandacht voor de cultuur van vertrouwen’)  
- praktisch (‘verspreid de gemeentegids niet meer intern’) tot relativerend (‘water blijft toch wel door 

de IJssel stromen’)  
- besparen (‘lichten uit en verwarming lager’) tot verdienen (‘pop-upstores in leegstaande 

gemeentelijke panden’) 
- intern (‘meer lean werken’) tot extern (‘verspreid de gemeentegids niet extern’) 
 
Het gros van de ideeën laat zich niet onmiddellijk in geld waarderen, maar geeft wel een goede indruk 
van waar medewerkers de winst zien. Veel ideeën sluiten aan bij lijnen die al ingezet zijn: 
vermindering beleidsontwikkeling wordt veel als suggestie aangedragen, idem voor ideeën over 
duurzaamheid, vereenvoudiging P&C, toewerken naar HNW/flexplekken in de nieuwbouw. Aan een 
aantal ideeën wordt al gewerkt, maar blijken in communicatie nog niet overal terecht gekomen 
(‘terugdringing kostensoorten’, ‘interne parkeerbeleid’). Een flink aantal ideeën kan dienen als input 
rechtstreeks voor teams of teamverzamelingen voor het vervolg van de takendiscussie, een aantal 
suggesties zal op concernniveau geadresseerd moeten worden. Er is een uitgebreidere rapportage op 
de ideeënopbrengst gemaakt , met daarin een categorisering en een procesvoorstel voor hoe de 
opbrengst verder te brengen. 
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Bijlage 6 - Lijst met afkortingen en verklarende begrippen 
 
Verklarende begrippen 
 
Afschrijving Een actief (middel) is onderhevig aan economische veroudering. 

Afschrijving is de periodiek duurzame waardevermindering 
(economische veroudering) van een actief. Deze waardevermindering 
wordt periodiek ten laste van de exploitatie gebracht. 

 
Insolventie Het niet in staat zijn om aan de betalingsverplichtingen te voldoen.  
 
Kapitaallasten De som van de periodieke afschrijving- en rentekosten. 

Netto-vlottende schuld Het saldo van de opgenomen en uitgezette kortlopende leningen, 
kortlopende waarborgsommen, contante gelden in kas, rekening-
courant saldi en overige geldleningen die geen onderdeel uitmaken 
van de vaste schuld. 

Netto werkkapitaal Netto werkkapitaal is saldo van de vlottende activa minus de vlottende 
passiva. De vlottende activa bestaan uit de voorraden, onderhanden 
werk, debiteuren en liquide middelen. De vlottende passiva behelst 
het korte vreemde vermogen bestaande uit de crediteuren en 
bankkredieten.  

 
Opportunity costs De alternatieve kosten worden bepaald door de waarde van het beste 

opgeofferde alternatief te berekenen. De rente voor een vastrentende 
3-maands deposito bedraagt bijvoorbeeld 2%. De rente op een   
spaarrekening bedraagt bij aanvang 1,5% en stijgt na 1 maand naar 
2,5%. De alternatieve kosten bestaan uit de misgelopen rente in het 
geval de gelden op de vastrentende deposito waren gezet. Immers de 
renteopbrengsten op de spaarrekening zouden hoger zijn geweest.  

 
 Prudent karakter  Uitzettingen hebben een prudent karakter wanneer in ieder geval aan 

twee aspecten is voldaan: voldoende kredietwaardigheid van de 
tegenpartij en een beperkt marktrisico van de uitzetting.  

 Rating agency    Onafhankelijke organisatie die zich onder meer toelegt op de 

beoordeling van de lange termijn kredietwaardigheid van debiteuren. 

Bekende rating agencies zijn Standard & Poor (S&P), Moody’s en 

Fitch. Kwalificaties voor een goede kredietwaardigheid zijn als volgt: 

          S&P  Moody’s Fitch 

      Extremely strong AAA   Aaa  AAA 

      Very strong  AA   Aa2  AA 

      Strong   A   Aa3  A 
 
Rekening courant Rekening courant is het verzamelbegrip voor de zakelijke 

betaalrekeningen van de gemeente van waaruit de betalingen worden 
gedaan en de ontvangsten binnenkomen.  

 
Rentetypische looptijd Het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op 

basis van de voorwaarden van de geldlening sprake is van een door 
de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare, constante 
rentevergoeding. 

 
Risico Risico is de onzekerheid (kans) dat een gebeurtenis zich voordoet 

waarbij zowel positieve als negatieve effecten kunnen optreden 
(bijvoorbeeld schade). 

 
Risicomanagement Risicomanagement is een set van activiteiten en processen die samen 

betrouwbare en tijdige informatie verschaffen, die de organisatie in 
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staat stelt noodzakelijke beslissingen te nemen om nadelige effecten 
bij het optreden van risico’s te voorkomen of te minimaliseren. 

 
Weerstandsvermogen Weerstandsvermogen is de mogelijkheid van de gemeente financiële 

tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat de normale 
bedrijfsvoering daardoor wordt aangetast.
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Afkortingen 
 
AMW Algemeen maatschappelijk werk 
APV  Algemene plaatselijke verordening 
ARG  Algemene reserve grondexploitatie 
AU  Algemene uitkering 
AWBZ  Algemene wet bijzondere ziektekosten 
BAD  Budget adviesbureau Deventer 
BBP  Bruto binnenlands product 
BBV  Besluit begroting en verantwoording 
BBZ  Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 
BCF  BTW compensatie fonds 
BIBOB  Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 
BSO  Buitenschoolse opvang 
BWS  Besluit woninggebonden subsidies 
CJG  Centrum voor jeugd en gezin 
CPB  Centraal plan bureau 
CUWVO Commissie uitvoering wet verontreiniging oppervlaktewater 
CVV  Collectief Vraagafhankelijk Vervoer 
DDDW  Deventer Doet, Digi Werkt 
DGB  Deventer groen bedrijf 
Do  Definitief ontwerp 
DVO  Dienstverleningsovereenkomst 
EMU  Economische en monetaire unie 
EPC  Energieprestatie 
Fido  Financiering decentrale overheden 
GAE  Go ahead eagles 
GBA  Gemeentelijke basisadministratie 
GGD  Gemeenschappelijke gezondheidsdienst 
GGW  Gebiedsgericht werken 
GRP  Gemeentelijk rioleringsplan 
GS  Gedeputeerde staten 
GSB  Grotestedenbeleid 
GUO  Gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie 
HV  Huishoudelijke Verzorging 
IHP  Integraal huisvestingsplan onderwijs 
IPO  Interprovinciaal overleg 
ISV  Investeringsbudget stedelijke vernieuwing 
KCC  Klant contact centrum 
LOG  Landbouw ontwikkelingsgebied 
MER  Milieu effecten rapportage 
MIND  Meerjarenprogramma infrastructuur Deventer 
MJOP  Meerjaren onderhoudsplan 
OGGZ  Openbare geestelijke gezondheidszorg 
OKE  ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie 
OZB  Onroerende zaakbelasting 
PAK  Project Alledaagse Kansen 
PGB  Persoon Gebonden Budget 
pMJP  Provinciaal meerjarenprogramma 
Po  Particulier opdrachtgeverschap 
RGI  Reserve gemeentebrede investeringen 
RMC  Regionale meld en coördinatiefunctie  
RMW  Ruimte, milieu en wonen 
ROC  Regionaal opleidingscentrum 
RUD  Regionale uitvoeringsdienst 
RZB  Roerende zaakbelasting 
SAB  Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek 
SR  Social return 
SVN  Stimuleringsfonds volkshuisvesting Nederland 
UvW  Unie van waterschappen 
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Uwv  Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
VNG  Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
Vo  Voorlopig ontwerp 
Vrom  Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer 
VVE  Voor- en vroegschoolse educatie 
VWS  Volksgezondheid, welzijn en sport 
Wabo  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
W&I  Werk & inkomen 
WIJ  Wet investeren in jongeren 
Wmo  Wet maatschappelijke ondersteuning 
WSF  Wetenschappelijke steunfunctie 
Wsw  Wet sociale werkvoorziening 
Wro  Wet op de ruimtelijke ordening 
Wvc  Wijk voorzieningencentrum 
Wwb  Wet werk en bijstand 
Wwnv  Wet werken naar vermogen 
 


