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Voorwoord 
 

Het jaarverslag geeft een terugblik op het jaar 2012. Het geeft inzicht in de prestaties die we als gemeente het 

afgelopen jaar hebben geleverd en de stappen die we hebben gezet in het bereiken van onze doelen zoals 

verwoord in het coalitieakkoord. Daarnaast geeft het inzicht in de financiële middelen die we hebben ingezet 

om dit alles mogelijk te maken. Dit jaarverslag maakt onderdeel uit van de verantwoording van de begroting 

2012.  

 

Leeswijzer 

Het jaarverslag kent dit jaar een andere lay-out dan de voorgaande jaren. Om de leesbaarheid van het 

jaarverslag verder te vergroten is ervoor gekozen om bepaalde informatie te verplaatsen naar een bijlage 

(bijvoorbeeld de namen van wethouders en een overzicht van de producten die bij de programma’s horen) en 

andere informatie in te dikken (bijvoorbeeld financiële toelichtingen op de programmabladen). 

 

Wij hopen dat met deze veranderingen het jaarverslag een prettig leesbaar stuk is.  

 

Signaleringslichten 

In dit jaarverslag is gebruik gemaakt van signaleringslichten. Ze hebben de volgende betekenis: 

 

 
 
 

Groen: de prestatie is volledig gerealiseerd  

 
 
 

Geel: de prestatie is voor minimaal 75% gerealiseerd 

 
 
 

Oranje: de prestatie is voor minder dan 75% gerealiseerd 

 
 
 

Rood: de prestatie is volledig niet gerealiseerd 

 

Indien bij de zomer- of najaarsrapportage al is gemeld dat de prestatie niet zou worden gerealiseerd dan is dat 

aangegeven. In de toelichting bij de prestaties is vermeld of er voor deze prestatie budget wordt overgeheveld 

bij de jaarrekening of al is overgeheveld bij de zomer- of najaarsrapportage. 
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Algemene gegevens  
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College van burgemeester en wethouder 
 

Samenstelling en portefeuilleverdeling per 31 december 2013 

 

Burgemeester  dhr. A.P. Heidema   

Portefeuille: Algemeen Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid, Communicatie, Coördinatie 

Wijkaanpak, Personeel en Organisatie, Publieke Dienstverlening, Coördinatie 

Grotestedenbeleid, Internationaal Beleid, Toekomstvisie Deventer 2030 en 

Wijkwethouder Deventer Buiten: Diepenveen, Schalkhaar, Lettele, Okkenbroek en 

Bathmen. 

 

Wethouder dhr. R. Hartogh Heys (D66) 

Portefeuille: Economische Zaken en ICT (incl. Bedrijventerreinen/Detailhandelslocaties), 

Evenementenbeleid, Toerisme en Recreatie, Financiën, - Kunst en Cultuur, 

Binnenstadsaangelegenheden en Wijkwethouder wijk 1: Binnenstad en De Hoven.  

 

Wethouder  mw. M.J.G. de Jager-Stegeman (Deventer Belang)  

Portefeuille: Wmo, Gezondheidszorg en Welzijn, Sport en Integratie, Armoedebeleid 

(schuldhulpverlening, RechtOp!, Leergeld en tijdenbeleid), Openbare Ruimte, 

Facilitaire Zaken, Projectwethouder Huisvesting Ambtelijke Organisatie en 

Wijkwethouder wijk 5: Colmschate en de Snippeling.  

 

Wethouder  dhr. J.P.H.M. Pierey (PvdA)  

Portefeuille: Werk en Inkomen, Herstructurering, Vastgoedontwikkeling en Grondzaken, 

Duurzaamheid en Milieu, Projectwethouder Gebiedsgericht werken en 

Wijkwethouder wijk 3: Raambuurt, Buitengracht, Knutteldorp, Pothoofd, Hoornwerk, 

Bergweide, Deltabuurt en de Rivierenbuurten en Wijkwethouder wijk 4: Zandweerd-

Noord, Platvoet, Borgele, Landsherenkwartier, Ludgeruskwartier, Oranjekwartier, 

Tuindorp en de Ziekenhuisbuurt. 

 

Wethouder dhr. M.P. Swart (VVD) 

Portefeuille:  Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting, Verkeer en Vervoer, Plattelandsbeleid, 

Jeugd- en kindbeleid, Onderwijs, Projectwethouder Stroomlijning Organisatie, 

Projectwethouder Voorstad en T&D-terrein en Wijkwethouder wijk 2: Zandweerd-

Zuid, Driebergen/Rode Dorp, Voorstad Centrum, Voorstad Oost en Bekkumer. 

 

 

Gemeentesecretaris dhr. A.L.C.S. Lantain  

Adjunct-secretaris mw. B.M.Y. van der Linden 
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Samenstelling gemeenteraad 
 

De gemeenteraad kent per 31 december 2012 de volgende samenstelling. 

 

Zetelverdeling 
 
PvdA    7 
D66    6 
VVD    5 
GroenLinks   4 
Gemeentebelang   4 
CDA    4 
Deventer Belang   3 
SP    2 
ChristenUnie   1 
Trots op Nederland  1 
 
Totaal    37 
 

Samenstelling 
 
Dhr. A.P. Heidema   voorzitter 

Dhr. S.J. Peet    griffier 

 

Raadsleden 
 
PvdA  Gemeentebelang  

Dhr. J. Goejer fractievoorzitter Mw. A. Zandstra-Keijl fractievoorzitter 
Dhr. R.S. de Geest  Dhr. M.W.H. Elferink  
Dhr. J.K. Jellema *  Mw. E.G. Grijsen *  
Dhr. P.A.L. Kemperman  Dhr. T.W. Stegink  
Mw. A. Spa * plv. voorzitter raad   
Dhr. V. Stijns  CDA  

Dhr. C. Yildirim  Mw. E. van der Mik  
  Dhr. H. Groothuis  
D66  Mw. J. Lamberts-Grotenhuis *  
Dhr. B. Noor fractievoorzitter Dhr. M. Yazici  
Dhr. L. Groeneveld    
Mw. J. Pannekoek *  Deventer Belang  

Dhr. H.C. Rietman  Dhr. A. Emens fractievoorzitter 
Mw. M. van Tilburg  Mw. J.F.  van Harsselaar-Timmer *  
Mw. M. Viveen-van den Bosch *  Dhr. S.R.J. Kleine Schaars  
    
VVD  SP  
Mw. H. Eltink fractievoorzitter Mw. K. Schmidt-Versteeg * fractievoorzitter 
Mw. C.N. Hunger  Dhr. E.H. van Brink  
Dhr. D.A. Ledeboer *    
Dhr. H.B. Scharp *  ChristenUnie  

Dhr. L.H.T. Wuijster  Mw. H.G. Nijman-Visscher fractievoorzitter 
    
GroenLinks  Trots op Nederland  
Dhr. C.J. Verhaar fractievoorzitter Dhr. J.J. Breuker fractievoorzitter 
Dhr. O. Arslan    
Mw. C.M. ten Bulte-Herrebrugh    
Mw. G. Tomruk-Kisi *  *  (lid presidium/sessievoorzitter) 
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Organisatie 
 
Organisatieschema Ambtelijke Organisatie per 1 januari 2013 
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Kerngegevens 
 
 
A. SOCIALE STRUCTUUR 31 december 2011 31 december 2012 
Aantal inwoners 98.673 98.558 
Leeftijdsgroep   

 0-4 5.857 5.772 

 5-19 17.715 17.657 

 20-64 60.083 59.610 

 65 jaar en ouder 15.018 15.519 

 
 

  

B. FYSIEKE STRUCTUUR    
Oppervlakte gemeente (in km

2
) 134,3 134,3 

Aantal woningen 42.170 41.932 
Woningdichtheid per km

2
 314 312 

   
 
C. FINANCIELE STRUCTUUR 31 december 2011 31 december 2012 
(in miljoenen euro’s)   
Lasten/ baten 370 333 
Incl. saldo - 8 7 
   
Vaste activa:   
Boekwaarde materiële / immateriële activa 178 198 
Boekwaarde financiële vaste activa 45 43 
   
 
Vaste passiva: 

  

Reserves 118 84 
Voorzieningen 11 10 
   
Vaste schuld (opgenomen langlopende 
geldleningen) 

162 230 

   
Woonlasten (gemiddeld per huishouden)

1
 668 693 

 
 

                                                           
1
 Uitgangspunten voor dit gegeven zijn: 

 een gemiddelde woningwaarde in Deventer van € 210.000 in 2011 en € 210.000 in 2012.  

 bij de afvalstoffenheffing is het basistarief gebruikt; dus exclusief tariefdifferentiatie. 
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1 De staat van Deventer 
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Hoofdlijnen realisering beleidsontwikkelingen  
 

Het jaarverslag geeft een terugblik op het jaar 2012. Het geeft inzicht in de prestaties die we als gemeente het 

afgelopen jaar hebben geleverd en de stappen die we hebben gezet in het bereiken van onze doelen zoals 

verwoord in het coalitieakkoord. Dit jaarverslag maakt onderdeel uit van de verantwoording van de begroting 

2012.  

 

De voortgaande economische en financiële crisis, de ontwikkelingen op de woningmarkt  en de impact van het 

nieuwe regeerakkoord op onze gemeente kleuren het jaar 2012. Na de val van het kabinet Rutte in april 2012 

heeft de Tweede Kamer de Wet Werken naar Vermogen controversieel verklaard. Ook de herstructurering van 

de Sociale Werkvoorziening is (voorlopig) van de baan. Het beleidsveld werk en inkomen was desondanks nog 

volop in beweging. Vooruitlopend op de start op 1 januari 2013 van Deventer WerkTalent is gestart met het 

project Werkend Vermogen waarin afdeling Werk en Inkomen samen met Sallcon Werktalent uitvoering heeft 

gegevens aan het project Werkend Vermogen. Binnen dit project lag het accent sterk op de bemiddeling naar 

werk.  Deze  gezamenlijke werkwijze is gehanteerd om de doelstellingen van 2012 te realiseren. Ondanks de 

economische crisis is het ons, door de gezamenlijke werkgeversbenadering met Sallcon/UWV, gelukt om veel 

uitkeringsgerechtigden aan werk te helpen. Hiermee hebben we onze doelstelling, 1.051 klanten die 

uitstromen uit de WWB/WIJ, gerealiseerd. In totaal zijn 1.116 klanten uitgestroomd.  

 

Andere belangrijke gebeurtenissen in 2012 waren de start van verbeteringen rondom het centraal station 

(uitbreiding fietsenstalling), de aanpak van de Amstellaan,  de werkorganisatie Deventer-Olst-Wijhe-Raalte 

(DOWR), en de voorbereiding voor de besluitvorming over de bouw van het Stadhuiskwartier. Ook is gewerkt 

aan het Filmtheater Viking, de economische visie en uitvoeringstrategie Deventer 2020 (DEVisie 2020) en is een 

start gemaakt met de kanteling van aanbodgericht naar vraaggericht werken als onderdeel van het beleidsplan 

Meedoen. Per 1 januari 2013 is Diftar ingevoerd. In 2012 is deze invoering voorbereid.  

 

In deze inleiding geven we een beschouwing over de voortgang van de strategische opgaven en 

begrotingsprogramma-overstijgende ontwikkelingen. Deze beschouwing hebben we gerubriceerd naar de tien 

deelagenda’s die gezamenlijk de middellangetermijn-beleidsagenda vormen. Dat is voor ons de 

middellangetermijn-koers waarmee we op een integrale en interactieve wijze kunnen werken aan onze 

ambities en doelen. 

 
 

Ruimtelijke agenda 
 
De vastgoedsector verkeert nog steeds in zwaar weer. Dat raakt de gemeente, projectontwikkelaars en 

corporaties en zet een rem op veel ruimtelijke ontwikkelingen in de stad. We zijn het afgelopen jaar een 

intensief overleg gestart met het Platform Wonen Deventer  waarin al deze partijen vertegenwoordigd zijn 

evenals de makelaars. De gezamenlijke opgave is om oplossingsrichtingen te bedenken voor de vastgelopen 

woningmarkt. Ook is verkend hoe we om kunnen gaan met het potentieel aan ontwikkellocaties en welke 

interventies nodig zijn. De uitkomsten worden gepresenteerd bij de voorjaarsnota. 

 

Ook het regeerakkoord bevat maatregelen die een impuls voor de woningmarkt betekenen: scheefwonen 

wordt aangepakt door huurverhogingen en daarnaast wordt de doorstroming bevorderd door gunstige 

voorwaarden voor starters op de woningmarkt te creëren. Deventer heeft daar samen met de provincie ook 

eigen beleid op ontwikkeld. Wij zijn intensief in overleg met de corporaties om vanuit de veranderende 

perspectieven de zorg voor het wonen in de samenleving toch solide te laten zijn. De uitkomsten betrekken wij 

dit jaar bij de evaluatie van de woonvisie. 
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Met het vaststellen van het Koersdocument Stadsassenzone heeft de gemeente flinke stappen gezet bij het 

bepalen van de contouren voor een toekomstgericht ruimtelijk beleid. In het document zijn belangrijke keuzes 

gemaakt en wordt een aanzet gegeven voor invulling van het begrip Uitnodigingsplanologie. Komend jaar 

zullen wij hier met de structuurvisie op voortbouwen. 

 

De provincie is het afgelopen jaar een belangrijke partner voor ons geweest. Overijssel ondersteunt onze 

positie richting medeoverheden als het gaat om de verbreding van de A1 en het vinden van goede oplossingen 

voor het goederenvervoer in Oost-Nederland. Deventer heeft hierbij een cruciale positie. Daarnaast is de 

provinciale rol bij de uitvoering van projecten belangrijk. Vooral gebiedsontwikkelingen met een gemeente-

overstijgend belang krijgen aandacht. Er zijn bijzondere kansen voor de stadsassenzone tussen station en A1.  

 

Tot slot zijn in enkele strategische projecten belangrijke mijlpalen bereikt:  het onherroepelijk worden van de 

bestemmingsplannen Ruimte voor de Rivier en Bedrijvenpark A1, alsmede de voortgang van de 

stationsomgeving, T&D terrein en Borgele. 

 
 

Wijk- en dorpsvernieuwingsagenda 
 
De evaluatie van de buurten laat zien dat alle woonwijken in Deventer een voldoende scoren. Inwoners van 

Deventer geven gemiddeld een 7,2 voor de leefbaarheid in de eigen buurt en een 7,3 voor hun woonomgeving. 

Van de Deventenaren voelt 85% zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de eigen buurt.  

 

Bij de drie herstructeringsgebieden zien we bescheiden progressie in de waardering door bewoners. Het 

afgelopen jaar is vooral ingezet op het verder uitvoeren van de huidige programma’s voor Rivierenwijk, 

Keizerslanden en Voorstad-Oost. De aangekondigde verhuurdersheffing in het regeerakkoord heeft effect op 

het investeringsvermogen van de corporaties en zal niet zonder consequenties blijven voor de lopende 

uitvoeringsprogramma’s. Corporaties houden steeds meer vast aan hun oorspronkelijke rol in het huisvesten 

van sociale groepen. Ze zien hun brede rol in het maatschappelijke veld als secundair. In onze bestuurlijke 

overleggen is dit voortdurend onderwerp van gesprek geweest en de uitkomsten worden betrokken bij de 

evaluatie van de woonvisie.  

 

We zijn gestart met het ontwikkelen van een gebiedsgerichte werkwijze. Met het gebiedsgericht werken willen 

wij meer samenhang brengen in de aanpak van wijken, buurten en dorpen en daarbij de kracht van de 

gemeenschap benutten. We verkennen deze werkwijze in een drietal buurten: Rode Dorp, Zandweerd-Noord 

en Colmschate-Zuid. Parallel werken we in de dorpen aan het opstellen van dorpsvisies.  In aansluiting op de 

door bewoners zelf opgestelde dorpsontwikkelingsplannen, wordt in de dorpsvisies verkend wat er nodig is om 

de dorpen ook voor de lange termijn toekomstbestendig te houden. Het afgelopen jaar zijn we gestart in 

Schalkhaar en Diepenveen. Bij de doorontwikkeling van de gebiedsgerichte werkwijze willen we ook het 

concept van de woonservicezones betrekken. 

 

Nadat Deventer in 2011 een jaar lang de groenste stad van Nederland was, mocht Deventer zich in 2012 de 

groenste stad van Europa noemen. Nog meer dan voorheen realiseren we ons dat groen van wezenlijk belang is 

voor de fysieke leefomgeving en gezond leven. We blijven hiervoor nadrukkelijk aandacht houden wanneer we 

ingrijpen in de openbare ruimte. 
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Jeugdagenda 
 
Met de meeste jongeren gaat het goed in Deventer, en daar zijn we trots op.  Een kleine groep heeft risico’s in 

hun gedrag en voor hun omgeving. Bij een nog kleiner gedeelte spelen op dit gebied problemen. Ons doel is 

beide groepen bij te staan in hun opgroeien van wieg naar werk, waarbij ze tenminste het niveau van de 

startkwalificatie voor de arbeidsmarkt halen. Dat is het niveau waarbij de verwachting gerechtvaardigd is dat 

jongeren zelfstandig en probleemloos in onze maatschappij kunnen functioneren. Daartoe zijn in 2012 

besluiten genomen over de visie kindcentra, brede school nieuwe stijl, de Lokale Educatieve Agenda (LEA), de 

uitbreiding Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Er zijn positieve resultaten geboekt bij het voorkomen van 

voortijdig schooluitval en het terugleiden van jongeren naar school. 

 

Om de  visie van Wieg naar Werk actueel en levendig te houden voeren wij een continue dialoog met het 

werkveld: het Centrum voor Jeugd en Gezin en de nu nog bovenlokaal opererende instellingen voor jeugdzorg.  

 

In 2012 startte de voorbereiding van de transitie van de jeugdzorg. Inmiddels hebben wij een analyse afgerond 

van de financiële stromen en de partners in de jeugdzorg. Op basis daarvan hebben we de nieuwe belangrijke 

samenwerkingspartners bepaald en zijn we samenwerking  aangegaan met de provincie Overijssel, de grote vijf 

steden in Overijssel, DOWR (het Deventer, -Olst-Wijhe, Raalteverband), West Overijsselse gemeenten, de 

Stedendriehoek en natuurlijk de partners van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Deventer. We zijn bestuurlijk 

en ambtelijk trekker van de werkgroep Financiën Transitie Jeugdzorg in Overijssel. Deze stappen hebben wij 

genomen in samenhang met de andere decentralisaties in het sociale domein. 

 

Het Rijk koppelt de transformatie van de jeugdzorg aan een  efficiëntiekorting van 10 procent, landelijk zo’n 

300 miljoen. Deze korting is in 2012 zonder onderbouwing opgehoogd tot 15%, totaal 450 miljoen. Los daarvan 

is het de verwachting dat specifieke uitkeringen voor jongeren kunnen verminderen. Ook hieraan hebben we in 

2012 aandacht besteed, net als aan de gevolgen van de bezuinigingen op passend onderwijs. We blijven deze 

ontwikkeling nauwgezet volgen; omdat er een sterke relatie is tussen de ontwikkelingen in het onderwijs en de 

stapsgewijze invoering van de transitie van de Jeugdzorg. 

 
 

Sociale agenda 
 
Wij werken aan onze ambitie dat iedereen meetelt en iedereen meedoet  in een periode dat er minder 

middelen zijn en er taken naar de gemeente overgaan. Wij doen een beroep op de eigen kracht van inwoners 

en hun eigen sociale netwerk. Het voorkomen van problemen krijgt daarbij meer aandacht. En er is sprake van 

wederkerigheid: als iemand een beroep doet op de gemeenschap (een individuele voorziening vraagt) moet hij 

of zij iets terug doen voor de samenleving.  Deze uitgangspunten zijn met de vaststelling van het beleidsplan 

“Meedoen” op 24 oktober 2012 van kracht geworden. 

 

Als onderdeel van het beleidsplan Meedoen is een start gemaakt met de kanteling van aanbodgericht naar 

vraaggericht werken. Het college en de raad hebben het plan van aanpak ‘Naar de bron van het sociale domein’ 

vastgesteld. Niet langer moeten de voorzieningen en hulpmiddelen centraal staan, maar participatie en 

zelfredzaamheid van de inwoner. De overheid gaat uit van wat mensen nog wel kunnen in plaats van wat ze 

niet kunnen. Deze omslag vraagt om een intensief, dynamisch veranderproces van de interne organisatie én de 

relatie met inwoners en partnerorganisaties. De gemeente krijgt een andere rol, hanteert een andere visie en 

werkwijze en heeft nieuwe verwachtingen van het samenspel met inwoners en partners.  In 2012 is bij de Wmo 

volgens de principes van de kanteling gewerkt. Hierdoor zijn minder beschikkingen afgegeven (en daarmee 
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voorzieningen verstrekt). Daarnaast bleek de levensduur van hulpmiddelen langer dan ingeschat waardoor er 

minder nieuwe hulpmiddelen hoefden te worden aangeschaft. 

Met deze aanpak verwachten we in staat te zijn om de transitie op het terrein van de AWBZ (de overheveling 

van de AWBZ-begeleiding  naar de Wmo) op te kunnen pakken. De financiële consequenties zijn nog niet te 

concretiseren en zijn mede afhankelijk van het onderhandelingsresultaat tussen VNG en het Rijk als uitwerking 

van het regeerakkoord. Uiteraard gaat de overheveling van de begeleiding niet zonder overleg met de 

zorgaanbieders en wij zullen hen dan ook actief benaderen. In het kader van de voorbereiding op de 

overheveling  is samen met het zorgkantoor Eno de omvang van de begeleidingsaanvragen in beeld gebracht.  

 

Op 1 januari 2013 is Deventer Werk Talent (DWT) in oprichting gestart. Hierbij wordt voortgebouwd op de 

ervaringen die in 2012 door Sallcon en de gemeente zijn opgedaan in het project Werkend Vermogen. Een 

projectorganisatie geeft in 2013 de verdere ontwikkeling van DWT vorm. Dit kan gezien worden als een 

feitelijke samenvoeging en continuering van de huidige projectorganisaties DWT en Werkend Vermogen en is 

uitstekend geschikt voor het ontwikkelen van nieuwe zaken. Per 1 januari 2014 is DWT voor de onderkant van 

de arbeidsmarkt de uitvoeringsorganisatie op het gebied van bemiddeling en begeleiding naar werk in 

Deventer. Deze ontwikkeling is een verdere uitwerking van de beleidsvisie Iedereen Actief.: Iedereen moet zich 

naar vermogen inzetten in (betaald) werk of in een andere maatschappelijk nuttige activiteit. Door deze 

samenwerking kan de transitie op het terrein van Werk en Inkomen met de invoering van de Participatiewet en 

de herstructurering van de SW-bedrijven verder vorm gegeven worden. De beoogde bezuiniging door bij 

opdrachtverlening Social Return on Investment te verlangen is in 2012 niet gerealiseerd, omdat de uitvoering 

op te veel praktische bezwaren stuitte. Op basis van vrijwilligheid hopen we nog een deel te kunnen realiseren 

in de komende jaren. Financieel is de bezuiniging in 2012 opgevangen binnen het inkomensdeel van de Wet 

werk en bijstand. 

 
 

Duurzaamheidsagenda 
 
De uitvoering van de duurzaamheidsagenda is gericht op het realiseren van een klimaatneutraal Deventer in 

2030. In 2012 werd de trend van de terugtredende overheid  manifest. De uitvoeringsagenda duurzaamheid 

(2011) biedt enerzijds een kader waarbinnen we aan onze (middel)langetermijn-ambitie kunnen werken. 

Anderzijds biedt het impulsen om op de korte termijn resultaten te kunnen boeken. Daarbij verschuift onze rol 

van uitvoerend en initiërend naar ondersteunend en stimulerend. Samenwerking met maatschappelijke 

partners, het bedrijfsleven, de woonsector en de inwoners is daarbij van belang. Voor de uitvoering zien wij  

deelname van inwoners en bedrijven als de meest wenselijke vorm. Zo hebben wij in 2012 de oprichting van de 

coöperatie ‘Deventer Energie’ ondersteund, waarbij het voortouw ligt bij inwoners van Deventer. Ook hebben 

we stevig ingezet op de uitvoering van het in 2011 gesloten duurzaamheidsconvenant Deventer – Overijssel en 

de samenwerking in de Stedendriehoek en Salland. Dit draagt bij aan het realiseren van de 

duurzaamheidsdoelstellingen waar regionale opschaling gewenst is. In Blok-voor-blok werkt een consortium 

van bedrijven en corporaties vanuit een landelijke regeling samen aan verduurzaming van woningen. Het locale 

bedrijfsleven gaat hierbij aan kop. De gemeente faciliteert deze unieke samenwerking.  Bijzondere prioriteiten 

waren het opstellen van een businesscase voor een zonnepark, de voorbereiding van een in 2013 op te leveren 

thematische structuurvisie voor plaatsing van zonnepanelen en het bestemmingsplan voor de plaatsing van 

windmolens langs de A1. Ook hierbij geldt dat voor de realisatie deelname van bedrijven, inwoners en 

maatschappelijke organisaties belangrijk is. 

 

Tot slot is op gebied van afval  Diftar voorbereid en per 1 januari 2013  ingevoerd. De kern daarvan is dat 

inwoners invloed hebben op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. Hoe minder restafval ze weggooien, hoe 

minder zij betalen. Op het gebied van toezicht en handhaving was sprake van twee ogenschijnlijk 

tegenovergestelde trends. Aan de ene kant wordt met een vermindering van de regeldruk een groter beroep 
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gedaan op de verantwoordelijkheid van inwoners en bedrijven. Aan de andere kant is het oprichten van een 

regionale uitvoeringsdienst als netwerksamenwerking gericht op een betere uitvoering van de taken op het 

gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. 

 

 

Economische en culturele innovatie-agenda 
 
In de economische verkenning (2011) hebben we geconstateerd dat Deventer dringend behoefte heeft aan een 

nieuwe economische koers. Hierop aansluitend hebben we in 2012 in de Economische kopgroep de 

economische visie en uitvoeringsstrategie Deventer 2020 (DEVisie2020) uitgezet. De gemeente maakt deel uit 

van de kopgroep (vanaf 2013 de kopgroep Economie en Arbeidsmarkt). Onder de titels Boeiende beleefstad, 

Duurzame maakstad en Open informatiestad is het economisch profiel van Deventer gekenschetst en de 

benodigde marketing aanpak bepaald. De betrokken partijen onderschrijven het wervend economisch 

toekomstperspectief voor Deventer tot 2020, dat de visie beschrijft. Uitvoeringsafspraken zijn tot stand 

gekomen op basis van voorstellen van het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties. Het opstellen van 

de visie heeft plaats gevonden op basis van co-creatie met deze partners (participatieladder, trede 4), waarbij 

de uitvoeringsagenda gemeenschappelijk is (coproductie, co-contracting). Langs deze weg wordt tevens vorm 

gegeven aan de samenwerking op langere termijn. Het met ingang van 2012 gestarte fonds Cultuur en 

Economie is een belangrijke stuwende factor voor de nieuwe initiatieven in de uitvoeringsagenda als onderdeel 

van de DEVisie 2020. 

 

In regionaal verband hebben ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid (de 4 O's) intensief 

samengewerkt aan de voorbereiding van de strategische agenda van de regio Stedendriehoek. Met de 

bedoeling om van daaruit ook tot samenwerking met de provincies Overijssel en Gelderland te kunnen komen 

bij innovatiestimulering en kennisvalorisatie, vraaggericht arbeidsmarktbeleid en versterking van het 

vestigingsklimaat. Deze samenwerkingen zijn belangrijke bouwstenen voor de Deventer agenda.  Zo is o.a. door 

deze samenwerking de start van de techniekcampus (Techniek onder 1 dak) een feit, komt ondersteuning van 

diverse innovatieve trajecten met betrokkenheid van het Deventer bedrijfsleven van de grond en werken we 

aan een verbeterde presentatie van de regio met de Stedendriehoek Index (zie www.stedendriehoekindex.nl).   

 

Als vooraanstaand lid van het landelijk samenwerkingsverband Stedenlink is Deventer landelijk trekker van het 

programma Digitale Steden Agenda. Met behulp van een eind 2012 verkregen subsidie van het ministerie van 

EZ werken we samen met  30 andere G4 en G32 steden aan de versnelling van de ontwikkeling en toepassing 

van nieuwe digitale diensten in sectoren als zorg, onderwijs, veiligheid, duurzaamheid en het bedrijfsleven. 

 Deventer is specifiek belast met de ontwikkeling van het  thema lerende stad. 

 

Na het positieve besluit van de Raad van State eind 2011 over het bestemmingsplan Bedrijvenpark A1 hebben 

we een extra impuls gegeven aan acquisitie en accountmanagement. Met de toevoeging van het Bedrijvenpark 

A1 heeft de gemeente immers een unieke combinatie van werkterreinen in handen. De eerste kaveluitgifte is 

inmiddels een feit. 

 

In aansluiting op de economische visie en de uitvoeringsstrategie Deventer 2020 is in samenhang met de 

ontwikkelingen in de spoorzone de visie Stadsassezone verder uitgewerkt. Dit  vormt een  bouwsteen voor de 

structuurvisie die komend jaar wordt opgesteld. Ook is gewerkt aan een richtingennotitie om te komen tot 

nieuwe oplossingsscenario’s voor de leegstand van kantoor- en bedrijfspanden. Daarnaast waren onze 

inspanningen gericht op het behoud van Deventer als aantrekkelijke woongemeente en toeristisch gebied. 

Beide visies zijn een belangrijke onderlegger voor de ontwikkelingsagenda die we samen met de regio 

Stedendriehoek en de provincie Overijssel opstellen. In 2013 kan hier mogelijk een forse investeringsimpuls uit 

worden gegenereerd. 

http://www.stedendriehoekindex.nl/
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Met de culturele instellingen is in aansluiting op de Culturele agenda voor de Toekomst in 2012 het proces 

gestart voor de actualisatie van het cultuurbeleid en is een eerste aanzet gegeven voor het denken vanuit 

functies in plaats vanuit instellingen. Bij het erfgoedbeleid verschuift de focus steeds meer van behoud naar het 

benutten van onze collecties. Met ondersteuning van de provincie Overijssel werkt de gemeente samen met 

partners gestaag door aan het realiseren van de Culturele Driehoek Filmtheater Viking en de vernieuwde 

bibliotheek in een samenhangende gebiedsontwikkeling tussen Lamme van Dieseplein en Nieuwe 

Martk/IJsselfront. 

 

 

Openbare Orde en Veiligheid  
 

Het afgelopen jaar kenmerkt zich door veranderingen, zoals de schaalvergroting door de totstandkoming van 

de nationale politie en de vorming van de politieregio Oost-Nederland. Ook de nieuwe indeling van de 

rechtelijke organisatie per 1 januari 2013 en de regionalisering van de brandweer zijn van groot belang op het 

veiligheidsdomein. Desondanks lag het accent het afgelopen jaar onverminderd op het continueren en verder 

uitbouwen van bestaande activiteiten.  

 

Een belangrijke gebeurtenis in 2012 was de uitbreiding van het Bibob-instrumentarium waardoor het mogelijk 

is bij meerdere soorten beschikkingen de integriteit van de aanvrager te beoordelen. Daarnaast hebben we  op 

het gebied van de bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit forse stappen gezet in de 

samenwerking met onder andere de politie IJsselland (inmiddels Oost-Nederland), het Openbaar Ministerie, de 

belastingdienst en het Regionaal informatie en expertise centrum (RIEC). Door het vaststellen van de nota 

bestuurlijk instrumentarium en het instellen van casustafels is een eerste aanzet gemaakt tot de signalering en 

aanpak van criminele samenwerkingsverbanden (CSV’s). We hebben in 2012 definitief besloten dat slimme 

camera’s mogen worden gebruikt om de Deventer bedrijventerreinen te beveiligen.  

 

Er is flink geïnvesteerd in versterking van samenwerkingsverbanden. Zo is per 1 januari 2013 de Regionale 

Uitvoeringsdienst (RUD) een feit. De gekozen netwerkconstructie is de enige in zijn soort en het ministerie zal 

de evaluaties nauwlettend volgen. De samenwerking met Olst-Wijhe en Raalte is op een hoger en intensiever 

niveau gekomen, een ontwikkeling die naar wij verwachten de komende tijd verder vorm en inhoud krijgt. 

Daarnaast is ketenregie versterkt met de ontwikkeling van het Bijzondere Zorgteam. 

 

Tot slot is de nota Team Toezicht vastgesteld waarin de kaders en keuzes voor de komende tijd zijn 

geformuleerd. Alle werkervaringsplaatsen zijn gesaneerd  en er is een start gemaakt met verdere 

professionalisering en kwaliteitsverbetering bij de Bijzondere Opsporingsambtenaren onder het motto: minder, 

maar wel beter! 
 

 

Agenda interactiviteit en partnerschap 
 
De rol van de gemeente verandert en verschuift verder van bepalen naar sturen, regisseren en faciliteren. 

Vanuit een open bestuursstijl zoeken we verbinding met partners. Er komen steeds meer 

verantwoordelijkheden bij de inwoners, bedrijven en instellingen zelf te liggen. Dat vraagt om goed inspelen op 

de ‘kracht van de stad en het platteland’. We zijn bezig met het professionaliseren van de interactieve 

werkwijze met bewoners, bedrijven en instellingen en hebben ervaring opgedaan in co-creatie (de hogere 

treden van de ‘interactieladder’) bij de totstandkoming van de economische visie en uitvoeringsstrategie: 
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DEVisie 2030. In 2012 is het interne project “interactief werken” afgerond en verdere doorontwikkeling vindt 

plaats waarbij het initiatief bij inwoners ligt en de overheid als het ware participeert.  

 

De samenwerking met andere overheden blijft in deze snel veranderende omgeving van belang. Door de 

bezuinigingen van het Rijk en haar focus op de economische sterkste gebieden in Nederland, is het voor onze 

gemeente belangrijk om samen te werken met andere strategische partners. Het afgelopen jaar stond vooral in 

het teken van lobby voor geschikte randvoorwaarden om onze ambities in de verschillende deelagenda’s te 

kunnen blijven uitvoeren. Dit hebben wij gedaan vanuit landelijke (koepel)organisaties waarbij wij zijn 

aangesloten, zoals het stedennetwerk G32, de VNG, duurzaamheidsplatform en Stedenlink. De snel 

veranderende omgeving is mede aanleiding om ons te oriënteren op onze positie in Europa. We hebben met 

de andere netwerksteden in Overijssel en Gelderland (landsdeel Oost) verkend hoe we om kunnen gaan met 

kansen in de nieuwe Europese programmaperiode, 2014-2020. Het is duidelijk geworden dat de mogelijk 

beschikbaar komende bedragen worden gehalveerd ten opzichte van de huidige periode en dat de provincie 

geen aparte stedenparagraaf in het nieuwe programma wenst,  maar de stedelijke netwerken centraal stelt. Dit 

is een aanpak die we sinds het aantreden bij het huidige provinciale bestuur waarnemen.  

 

De provincie Overijssel was voor ons ook in 2012 een belangrijpe partner. Zowel bij de uitvoering van een groot 

aantal projecten, als voor de ondersteuning van onze positie richting medeoverheden. We hebben in 2012 

voortvarend gewerkt aan een gezamenlijke ontwikkelagenda voor de komende vier jaar. Graag blijven we de 

provincie actief betrekken bij gebiedsontwikkelingen die een belangrijke bijdrage leveren aan de economie en 

bereikbaarheid van Deventer binnen de regio. Ons gezamenlijk doel is om concrete bijdragen te leveren aan de 

ruimtelijke en economische ontwikkeling van Deventer. Dat moet bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardige 

en bereikbare netwerkstad, met een onderscheidend profiel en een aantrekkelijk vestigingsklimaat als motor 

voor wonen, werken en leven. Hierbij zien provincie en gemeente (toekomstige) gebiedsontwikkelingen in de 

(schil rondom) de binnenstad, stationsomgeving, andere economische kerngebieden, stadsrandzones en de 

verbindingen daartussen als gebieden die het verschil kunnen maken. De ontwikkelagenda bestaat uit een 

langeretermijnvisie met daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma voor de korte (huidige coalitieperiode) 

en (middel)lange termijn (doorkijk). We zien dat als een meervoudig kerntaakoverstijgende opgave, waarbij 

verscheidene facetten van het gemeentelijke en provinciale beleid een plek kunnen vinden, zoals duurzame 

ruimtelijke ontwikkeling incl. water, regionale economie, regionale bereikbaarheid, duurzaamheid, 

arbeidsmarkt en cultuur. 

 

We merken effect van de bezuinigen bij de regionale samenwerking. Er is ondermeer minder capaciteit 

beschikbaar voor de noodzakelijke afstemming. Voor Deventer reden te meer om efficiënt met de kracht van 

de regio’s om te gaan. Het bestuur van de regio Stedendriehoek heeft besloten dat er een nieuwe strategische 

agenda komt met meer focus op minder thema’s. Voor de sturing en de samenwerking van enkele onderdelen 

is een aparte governance (samenwerkende bestuursstijl) opgezet. Sturing vindt voor enkele thema’s plaats 

vanuit de recent ingestelde Economische Board, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit overheid, onderwijs 

en overheid. Deventer is via de WGR Stedendriehoek vertegenwoordigd en kan daarnaast lokaal afwegen in 

welke onderdelen van de agenda zij actief participeert. Per 1 oktober is de gezamenlijke werkorganisatie voor 

de informatisering van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR) gestart. Met de samenwerking 

beogen wij de kwaliteit van de dienstverlening te vergroten en de kwetsbaarheid te verminderen. Door de 

gemeenschappelijke werkorganisatie behalen we bovendien efficiencyvoordelen en reduceren we de kosten. 

 

Deventer maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio IJsselland. Daarin werken we samen met  11 gemeenten 

(Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, 

Zwartewaterland en Zwolle) om de kwaliteit van rampenbestrijding te verbeteren.  Door een betere 

samenwerking ontstaat er meer daadkracht en minder vrijblijvendheid en kan er bij rampen en crises 

slagvaardiger en professioneler opgetreden worden. In 2012 hebben we onze deelname voorbereid aan het 

netwerk Regionale UitvoeringsDienst (RUD). We verwachten samen met de gemeenten uit de veiligheidsregio 
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te komen tot een kwalitatief beter toezicht en handhaving. In eerste aanleg alleen op het gebied van milieu, 

maar in 2013 zal het werkgebied van de RUD worden uitgebreid met alle WABO taken. Het netwerkmodel stelt 

de deelnemers in staat om de huidige lokale verantwoordelijkheden en bevoegdheden te behouden. 

 

 

Publieke dienstverlening en zelfbeheer 
 

Deventer heeft een hoge positie in de landelijke vergelijkende onderzoeken naar de kwaliteit van de publieke 

dienstverlening. Onze klanten geven een hoge waardering voor toegankelijkheid, doorlooptijden en adequate 

afhandeling van vragen. Dat blijkt uit het door TNS Nipo gehouden klanttevredenheidsonderzoek in het kader 

van de Benchmark Publiekszaken. 

 

Afgelopen jaar hebben we onze inspanningen gericht op een verdere optimalisatie van de dienstverlening voor 

inwoners en bedrijven en een vermindering van de kosten voor de gemeente. Om dit te realiseren is de keten 

van vergunningverlening in de ruimtelijke ontwikkeling geoptimaliseerd. Bovendien zijn de kosten van 

klantregisseurs en klantadviseurs gedeeltelijk via leges aan de klanten doorberekend.  

 

De gemeente stimuleert zelfbeheer: de hoogste trede van de interactieladder. De ontwikkeling van het 

instrumentarium om zelfbeheer en zelfregie door mensen, bedrijven en maatschappelijke instellingen te 

stimuleren en te ondersteunen, gebeurt vooral via de andere deelagenda’s.  

 
 

Kwestie van kiezen 
 

De financiële armslag van de gemeente Deventer staat onder druk, vooral door de Rijksbezuinigingen en 

minder inkomsten uit grondverkoop. Ook krijgt Deventer van het Rijk veel nieuwe taken die met minder geld 

moeten worden uitgevoerd. Bij de begroting 2011 en in de voorjaarsnota 2011 heeft de raad al een pakket aan 

verdien- en bezuinigingsmaatregelen vastgesteld ter grootte van ruim € 15 miljoen (Deventer bezinnigt, een 

Kwestie van Kiezen). Hierbij is voor bijna € 5 miljoen bezuinigd op de gemeentelijke organisatie. Aanvullend 

hebben we in 2012 besloten tot  extra bezuinigingen op de gemeentelijke organisatie ter grootte van 1,8 

miljoen. Het afgelopen jaar is gewerkt aan de implementatie van deze maatregelen. Hiermee is een degelijk 

fundament gelegd onder de gemeentelijke begroting. 

 

Gezien het nieuwe regeerakkoord en de voortdurende onzekerheid over de economie en over de woningmarkt 

zijn nieuwe gemeentelijke bezuinigingen onontkoombaar. Hoewel het nieuwe regeerakkoord nog op tal van 

punten uitwerking behoeft, zijn wij in 2012 verder gegaan met het verkennen van nieuwe 

bezuinigingsmogelijkheden. In een permanent proces van herijken van prioriteiten borduren wij voort op de 

werkwijze van ‘kwestie van kiezen’. Hierbij zorgt het college in samenspraak met de raad voor een helder 

systeem van monitoring en (maatschappelijke) effectbepaling. Bij de voorjaarsnota 2013 maken we in elk geval 

de balans op en komen we met voorstellen.  

 

Tegelijkertijd zijn wij in 2012 via VNG en het Stedennetwerk G32 de onderhandelingen met het  

Rijk gestart op tal van uitwerkingspunten van het regeerakkoord. Het regeerakkoord liet een somber beeld 

zien, waarbij niet alleen de zwaarte van de ingrepen maar ook de onzekerheden voor gemeenten groot zijn. Die 

onzekerheden spelen met name rond de decentralisaties gecombineerd met de verslechterde algemene 

financiële positie van gemeenten. Deze gecumuleerde risico’s liggen behalve in de financiële en juridische 

sfeer, ook in de maatschappelijke haalbaarheid. Recentelijk heeft de gemeente Deventer ingestemd met het 

financieel onderhandelingsakkoord tussen de VNG en het Rijk over de Wet HOF, het schatkistbankieren en het 

BTW-compensatiefonds. 
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Financieel  
 

In 2012 heeft de gemeente een bedrag van € 302,4 miljoen uitgegeven  aan de verschillende werkzaamheden 
(programma’s 1 tot en met 10, inclusief stortingen in reserves). In onderstaande grafiek is weergegeven 
hoeveel de uitgaven per programma bedragen. In programma 11 (algemene dekkingsmiddelen) is € 24,8 
miljoen uitgegeven. Dit betreffen onder andere financieringslasten, stortingen in gemeentebrede reserves en 
diverse bedrijfsvoering gerelateerde kosten waaronder kosten voor het Stadhuiskwartier.  
 

Uitgaven 2012 per programma 1 t/m 10 
Bedragen in miljoen euro 

 

 
De uitgaven zijn gedekt door inkomsten, waarbij de gemeente meerdere bronnen van inkomsten kent. De 
belangrijkste zijn de algemene dekkingsmiddelen waaronder de algemene uitkering (bijdrage van het Rijk) en 
de onroerendezaakbelastingen, inkomsten direct gerelateerd aan de programma’s (bijvoorbeeld bijdragen van 
het Rijk voor  bijstandsuitkeringen of verkoopopbrengsten van gronden) en de overige heffingen die inwoners 
(particulieren en bedrijven) betalen voor de diverse taken zoals afvalstoffenheffing, rioolrechten en 
reisdocumenten. De volgende diagrammen geven de inkomsten uit de verschillende bronnen schematisch 
weer. Het totaal aan inkomsten in 2012 bedraagt € 162,5 miljoen via de programma’s 1 tot en met 10 en € 
171,5 miljoen aan algemene dekkingsmiddelen. In totaal € 334,0 miljoen (inclusief puttingen uit reserves). 
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Het totaal aan lokale heffingen en onroerendezaakbelastingen bedraagt derhalve € 49,8 miljoen. Naast de 

onroerendezaakbelastingen bestaan deze heffingen uit de volgende heffingen: 

 

 

  

€ 106,4 Algemene 
uitkering

€ 20,4 OZB

€ 29,4 Lokale 

heffingen€ 64,8 Puttingen 
uit reserves

€ 63,2 Programma 
Inkomens-

voorziening en 
arbeidsmarkt

€ 10,3 Programma 

Herstructurering 

en Vastgoed

€ 38,7  Overige 

inkomsten

Inkomsten 2012
bedragen in miljoen euro

€ 20,4 OZB 

€ 3,6 
Parkeerbelasting 

€ 7,7 Rioolrechten 

€ 12,0 
Afvalstoffen-

heffing 

€ 3,2 Bouwleges 

€ 1,9 Leges 
burgerzaken € 1,1 Overig 

Heffingen 2012 
bedragen in miljoen euro 
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2 Financieel resultaat 2012 
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2.1  Inleiding  
 
De functie van de jaarrekening is het getrouw en rechtmatig weergeven van de feiten en een analyse daarvan 
uit het voorbije jaar, zodat de gemeenteraad de rekening kan vaststellen. Dit leidt tot decharge van het 
dagelijks bestuur, het college van burgemeester en wethouders. De jaarrekening bestaat uit diverse 
documenten. De balans als onderdeel van de jaarrekening geeft inzicht in de financiële positie aan het einde 
van een bepaalde periode als uitkomst van dat financiële beheer en beleid. De rekening van baten en lasten 
(resultaat) als onderdeel van de jaarrekening geeft inzicht in de financiële baten en lasten over een bepaalde 
periode als uitkomst van dat financiële beheer en beleid. In eerste instantie wordt hierbij het resultaat (saldo 
programma‟s 1 tot en met 10 plus algemene dekkingsmiddelen) bepaald en vervolgens zal een bestemming via 
reserves worden gegeven aan dit resultaat. De uitgaven ten laste van voorzieningen lopen niet via de 
exploitatie. Een uitzondering hierop is de dotatie (toevoeging) aan de voorziening. Dit loopt via de exploitatie 
van de programma‟s.  
 
In het bedrijfsleven wordt bij het opmaken van de verlies- en winstrekening het exploitatieresultaat bepaald. 
Dit resultaat kan al dan niet via aparte besluitvorming vervolgens aan de reserves worden toegevoegd (als er 
een overschot was) of onttrokken (als er een tekort was). Gemeenten stellen voor het begrotingsjaar een 
begroting vast, waarbij tevens wordt bepaald of er gespaard (toevoeging aan reserves) of ontspaard 
(onttrekking aan reserves) gaat worden. Het is gebruikelijk dat een gemeentebegroting een saldo van om en 
nabij de nul heeft. Men geeft van alle verwachte baten aan wat men ermee wil, reden hiervoor is dat 
gemeenten inkomensbestedende huishoudingen zijn; de diensten en voorzieningen voor inwoners staan 
voorop. Ten einde financiële problemen te voorkomen dient de begroting uiteraard sluitend te zijn. De 
jaarrekening dient op dezelfde wijze te zijn opgebouwd. Met andere woorden: op het moment dat de raad bij 
de begroting bepaalt dat er een toevoeging, onttrekking, respectievelijk het instellen van een reserve moet 
plaatsvinden, dan moet dat op analoge wijze in de jaarrekening worden verantwoord. Het overzicht van baten 
en lasten is daardoor inclusief alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. De reden van een mutatie 
in een reserve kan een gevolg zijn van:  
 
a. Mutaties op basis van geraamde mutaties in de begroting 2012. Op basis van eerder genomen 

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

 
b.  Egaliserende boekingen die in de exploitatie van de rekening zijn verwerkt. Er is een aantal reserves, die 

door de raad zijn ingesteld met de bedoeling de diverse voor- en nadelen in de rekening, vergeleken met de 
begroting, te egaliseren. Enkele voorbeelden zijn de reserve Uitkeringen en algemene Reserve 
grondexploitaties.  

 
De mutaties in reserves zijn geen baten of lasten. Het is inzichtelijk het resultaat vóór de mutaties aan de 
reserves te kennen. Daarnaast is het voor het budgetrecht van de raad essentieel dat de toevoegingen en 
onttrekkingen aan de reserves reeds bij de begroting kunnen plaatsvinden. Transparantie is daarbij een 
randvoorwaarde. In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is daarom 
voorgeschreven dat zowel bij de begroting als bij de rekening eerst een overzicht wordt gegeven van de baten 
en de lasten. Daarna wordt het resultaat voor bestemming bepaald en vervolgens wordt het resultaat bestemd, 
dat wil zeggen, aan reserves toegevoegd of onttrokken. Tot slot wordt het resultaat na bestemming bepaald. 
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2.2  Verkorte Balansweergave 
 
Voor inzicht in de financiële positie van de gemeente geven wij het volgende verkorte overzicht van de balans per 
31 december 2012 weer.  
 

ACTIVA  
(bedragen x € 1.000) 

2012 2011 PASSIVA 
(bedragen x € 1.000) 

2012 2011 

Vaste activa    Eigen vermogen   

Immateriële vaste activa 188 190 Algemene reserve 19.715 6.989 

Materiële vaste activa 197.932 178.308 Bestemmingsreserves 65.096 111.412 

Financiële vaste activa 42.519 44.597 Resultaat rekening 6.788 - 8.243 

Totaal vaste activa 240.639 223.095 Totaal eigen vermogen  (1) 91.599 110.158 

Vlottende activa   Voorzieningen    (2) 10.448 
 

10.717 

Voorraden 89.050 100.727 Vaste schulden  (3) 230.265 161.980 

Vorderingen 26.830 31.071    

Liquide middelen 24.363 1.342    

Overlopende activa 6.159 7.876    

Totaal vlottende activa 146.402 141.016 Totaal vaste financierings-
middelen (1+2+3) 

332.312 282.855 

   Vlottende passiva   

   Kortlopende schulden 19.264 44.444 

   Overlopende passiva 35.465 36.812 

   Totaal vlottende passiva 54.729 81.256 

      

Totaal generaal 387.041 364.111 Totaal generaal 387.041 364.111 

 

Activa 
De stijging van de materiële activa wordt veroorzaakt door diverse investeringen. De daling van de voorraden 
heeft betrekking op de afwaardering van diverse geactiveerde boekwaarden van nog in exploitatie te nemen 
gronden. De stijging van de liquide middelen betreft de uitzetting bij banken van een tijdelijk overschot aan 
liquide middelen. 
 
Passiva 
Vergeleken met de balans 2011 zien we een afname van het eigen vermogen en een toename van het vreemd 
vermogen. In paragraaf 2.6 worden de mutaties in de reserves nader toegelicht. De toename van het vreemd 
vermogen is een gevolg het aantrekken van leningen voor financiering diverse investeringen en aflossingen (zie 
ook paragraaf financiering in het jaarverslag rekening 2012). 
 
 

2.3 Overzicht bruto-nettoresultaat  
 
Een samenvattend overzicht van het bruto- en netto-rekeningresultaat 2012 geeft het volgende beeld; 
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Omschrijving 
(bedragen x € 1.000) 

Rekening 
2011 

 

Begroting 
2012 na 

wijziging 

Rekening  
2012 

Ia. Bruto-resultaat  
 

14.204 N 28.294 N 18.559 N 

II. Resultaatbestemming via reserves:  
a.  saldo van stortingen en puttingen 

in/uit reserves 
b.  toevoeging  rente aan reserves 
c.  afronding 

 
8.285 V 

 
2.324 N 

 
30.266 V 

 
1.968 N 

4 N 

 
27.342 V 

 
1.995 N 

 
III. Rekeningsresultaat na 
resultaatbestemming via reserves 
 

 
8.243 N 

 
0 

 
6.788 V 

IV.  Overige resultaatbestemming:    
reservering overlopende uitgaven en 
inkomsten  
reservering vrijvallende voorzieningen                                                                                           

 
3.571 N 

 
0 

 
2.227 N 

V.  Resultaat  11.814 N 0 4.561 V 

 
De rekening 2012 heeft een voordelige uitkomst van € 6,8 miljoen. In de begroting 2012 (na Najaarsrapportage 
2012) was een voordelige rekeninguitkomst van € 0,4 miljoen geraamd. Dit bedrag is bij de najaarsrapportage 
gestald.  

Door het voordelige resultaat ad € 6,8 miljoen aan te passen met de over te hevelen budgetten van per saldo € 
2,2 miljoen ontstaat een voordelig nettoresultaat van € 4,6 miljoen. Voor een overzicht van overgehevelde 
budgetten wordt verwezen naar bijlage 6 bij het jaarverslag.   

 

Voorgesteld wordt om van dit voordelige saldo € 1,4 miljoen aan te wenden voor:  

 storting in de reserve herstructurering € 1.190.000 
De rijksbijdrage ISV-3 is in de rekening 2011 opgenomen als vooruitvangen. Er bestaat echter geen 
terugbetalingsregeling meer. Daarom is het bedrag in de rekening 2012 vrijgevallen. De middelen zijn 
bedoeld voor herstructurering. Voorgesteld wordt dit bedrag te storten in de reserve herstructurering.  

 storting in de reserve Re-integratie € 192.000 
In de begroting is opgenomen de rijksbijdrage Participatiebudget-werkdeel. Het participatiebudget bestaat 
uit een bijdrage voor het w-deel, een bijdrage voor inburgering en een bijdrage voor educatie. De bijdrage 
voor inburgering mag ook ingezet worden voor het w-deel. 
In 2012 is de gehele rijksbijdrage, inclusief de meeneemregeling vanuit voorgaande jaren ingezet, het 
hierdoor ontstane voordeel van € 193.000 binnen het product dient ter besteding van de afloop 
inburgering 2013 en 2014. Voorgesteld wordt dit bedrag voorlopig te storten in de reserve Re-integratie.  

 
Het saldo van het dan nog resterende saldo van de voordelige rekeninguitkomst ad € 3,1 miljoen wordt gestort 
in de Saldireserve. De aanwending van het voordelige rekeningresultaat wordt meegenomen bij de 
Voorjaarsnota 2013 en dient ter dekking van de frictie- en faseringsverschillen Kwestie van Kiezen 2013 en het 
verhogen van het weerstandvermogen. 
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Resumé van bovenstaande: 
 

Bedragen x € 1.000  

Resultaat na bestemming reserves 6.788 

Over te hevelen budgetten -/- 2.227 

Voordelig resultaat 4.561 

  

Voorstellen resultaatbestemming:  

Storting in reserve Herstructurering  -/-1.190 

Storting in reserve Re-integratie -/-192 

  

Sub-saldo na resultaatbestemming 3.179 

  

Storting in Saldireserve -/-3.179 

Saldo 0 

 
 

2.4 Toelichting op resultaatverschillen begroting 2012 en rekening 2012 

 

I.  Brutoresultaat 2012    
Het brutoresultaat is een saldo van de programma’s 1 tot en met 11. In de programmarekening wordt per 
programma een analyse gegeven van de diverse verschillen. Voor een deel worden deze verschillen geëgaliseerd 
via een mutatie in een daarvoor geoormerkte reserve. 
 
II.  Resultaatbestemming via reserves 
 
Reserves 
Dit betreft het programma resultaatbestemming. In de begroting 2012 werd uitgegaan van een per saldo putting 
van € 30 miljoen. In de rekening 2012 is dit € 27 miljoen. Voor een toelichting op deze verschillen wordt 
verwezen naar resultaatbestemming via reserves, bijlage 6 in het boekwerk jaarrekening 2012.  
 
Rente over reserves 
Het bedrag met betrekking tot de toevoeging van rente aan reserves is in de rekening vergeleken met de 
begroting maar € 3.000 lager. Dit kan worden verklaard uit het feit dat de werkelijke beginstand van de reserves 
waaraan rente wordt toegevoegd lager was dan waarmee in de begroting rekening werd gehouden.  
 
III.  Rekeningsresultaat na resultaatbestemming via reserves 
Dit betreft het rekeningsresultaat zoals deze in de balans voorkomt.  
 
IV.  Over te hevelen budgetten 
Voor een overzicht van de in het jaar 2012 aangegeven over te hevelen budgetten wordt verwezen naar bijlage 
6 van het jaarverslag. 
 
V.  Analyse rekeningsuitkomst 2012 
 
Toelichting op resultaat 
Het voordelige resultaat van de jaarrekening bedraagt € 4,6 miljoen. In de Najaarsrapportage 2012 werd nog 
uitgegaan van een voordelig resultaat van € 416.000. Het verschil van € 4,1 miljoen is als volgt op hoofdlijnen 
(betreft verschillen groter dan € 100.000) te verklaren. 
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Omschrijving 
(bedragen x € 1.000) 

Progr. Bedrag  Toelichting  

Algemene uitkering
   
WMO  
   
Voormalig personeel
   
Leerlingzaken 
   
Burgerzaken 
   
Juridische Zaken 
   
Brandweer 
   
Vrijvallende stelposten
   
Voorziening 
pensioenen 
wethouders  
 
Ruimtelijke ordening 
 
Herstructurering 
 
Diversen  
  

11 
 

8 
 

11 
 

9 
 

1 
 

1 
 

2 
 

11 
 

1 
 
 

5 
 
 

5 
 

div. 

0,6 V 
 

1,1 V 
 

0,2 V 
 

0,17 V 
 

0,26 V 
 

0,16 V 
 

0,2 V 
 

0,4 V 
 

0,2 N 
 
 

0,2 N 
 
 

1,1 V 
 

0,31 V 
 

Voordelige uitkomst naar aanleiding van uitkomsten 
decembercirculaire 2012 
Lagere kosten verstrekkingen en hogere eigen bijdrage 
 
Minder bovenformatief  personeel dan geraamd 
 
Lagere kosten leerlingenvervoer 
 
Hogere opbrengsten leges 
 
Hogere opbrengsten werken voor derden en lagere apparaatskosten 
 
Hogere vergoeding dienstverlening brandweer 
 
Diverse kleinere laste- en batenstelposten die zijn gestald maar in de 
rekening niet zijn aangewend. 
Verhoging van de voorziening pensioenen wethouders in verband 
met rekenrente en actualisatie bestanden 
 
Extra kosten digitalisering bestemmingsplannen en lagere 
opbrengsten leges planologische procedures 
 
Vrijval vooruitontvangen rijksbijdrage  
 
Diverse kleine bedragen 

Saldo  4,1 V  

 

Voor een uitgebreidere toelichting op verschillen tussen begroting en rekening wordt verwezen naar de 
programma- en productbladen. 
 
 

2.5  Structurele doorwerkingen 
 
De diverse voor- en nadelen in de rekening 2012 zoals aangegeven in paragraaf 2.4 zijn eenmalig van aard of 
zijn al verwerkt in de begroting 2013.  
 
 

2.6  Reserves  
 
 Per 1-1-2012 bedroeg het saldo van de reserves € 110 miljoen. In de rekening 2012 is dit gedaald naar € 85 
miljoen(exclusief nog te bestemmen resultaat). De stand van de reserves op 31-12-2012 kan over de 
verschillende categorieën als volgt worden verdeeld. 
 

Reserves (bedragen x € 1. miljoen)  

A. Reserves met bestemd weerstandmotief: 
 
B. Bestemmingsreserves met bestedingsfunctie 
 
C. Bestemmingsreserves met egaliserende functie 
 
D. Bestemmingsreserves met rentebeslag 
 
E. Financieel technische bestemmingsreserves 

19,7 
 

31,1 
 

21,2 
 

2,1 
 

10,7 

 

Voor een nadere specificatie van de reserves wordt verwezen naar het boekwerk jaarrekening. 
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De daling van € 25 miljoen is op hoofdlijnen als volgt over de diverse reserves te verdelen:  
 

Reserves 
(bedragen x € 1  miljoen) 

Toename  Afname Toelichting 

A. Reserves met bestemd weerstandmotief 

1. Algemene reserve 
Grondexploitaties 

7,5  Verhogen weerstandvermogen conform besluitvorming 
rekening 2011 

2. Reserve uitkeringen 3  Verhogen weerstandvermogen conform norm 10% van 
rijksbijdrage/uitkeringen conform besluitvorming 
Voorjaarsnota 2012. 

3. Egalisatiereserve rente  0,9 Egalisatie renteresultaat en dekking voeding reserve 
gemeentebrede investeringen en begrotingstekorten. 

4. Saldireserve 1  Verhogen van het weerstandvermogen op basis 
besluitvorming rekening 2011 

5. Diversen 0,2   

B. Bestemmingsreserves met bestedingfunctie 

6. Reserve Eenmalige 
problematiek 

 1,9 Diverse puttingen op basis van diverse besluiten zoals 
voor dekking begrotingstekorten 

7. Reserve huisvesting 
gemeentelijk apparaat 

 1,5 Putting op basis van uitgaven kredieten tijdelijke 
huisvesting en nieuwbouw stadhuiskwartier 

8. Reserve herstructurering 
 

2,4  Egalisatie van ontvangen bijdragen derden en niet 
uitgegeven bedragen product herstructurering 

9. Reserve gemeentebrede 
investeringen 

 5 Diverse puttingen op basis van diverse besluiten zoals 
Amstellaan, Hanzebrug, Herstructurering Rivierenwijk en 
Keizerslanden en verkeersplein Keizerslanden 

10. Reserve As Binnenstad –
Colmschate 

 2,5 Putting met betrekking tot project Amstellaan 

11. Conjunctuur reserve 
bedrijventerreinen 

1,6  Eerste voeding conform najaarsmarap 2012 van de 
conjunctuurreserve bedrijventerreinen 

12. Reserve ISV-2 geluid 0,2   

13. Reserve BTW-
compensatiefonfs 

 0,5 Putting conform besluitvorming Najaarsrapportage 2012 

14. Diversen  1,3 Diverse kleine puttingen uit reserves 

C. Bestemmingsreserve met Egalisatiefunctie 

15. Reserve huisvesting 
onderwijs 

 2,7 Putting conform vastgesteld huisvestingsplan 

16. Reserve Overlopende 
uitgaven en inkomsten 

 5,7 Diverse uitgaven op budgetten die in de rekening 2011 
zijn overgeheveld. 

17. Reserve tarieven 
huishoudelijk afval 

 1,8 Betreft egalisatie resultaat product afval. Begroot was 
een putting van € 2,2 miljoen. 

D. Bestemmingsreserves met rente beslag 

18. Vermogensreserve 
 

 4,5 Conform besluitvorming rekening een putting in 
verband met het verhogen van verliesvoorziening 
grondexploitaties 

E. Financieel technische reserves 

19. bijdrage kapitaallasten  8,4 Conform najaarsrapportage 2012 een putting voor 
verhogen verliesvoorziening grondexploitaties 

20. Reserve lening NV 
Vastgoed CC 

 3,8 Idem 

21. Reserve afkopen  0,3 Conform raming in de begroting 

22. Diversen  0,5  

 

 

2.7  Renteresultaat 
 

Het renteresultaat voor 2012, of het verschil tussen de doorbelaste rente aan activa en de werkelijke 
rentekosten, bedraagt € 3,8 miljoen voordelig. Bij de primitieve begroting was rekening gehouden met een 
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batig renteresultaat van € 3,9 miljoen. In de zomerrapportage is dit bijgesteld naar € 4,9 miljoen en in de 
najaarsrapportage is deze raming bijgesteld tot € 4,28 miljoen. Het werkelijk renteresultaat is daardoor 
ongeveer € 0,48 miljoen lager dan de bijgestelde begroting. De belangrijkste oorzaak voor dit renteresultaat is 
de lagere rente over de eigen financieringsmiddelen (€ 0,3 miljoen), en een lagere doorberekening aan vaste 
activa (€ 0,7 miljoen). Het batig saldo van € 3,8 miljoen is ten gunste gebracht van de egalisatiereserve rente.  
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3 Programmaverantwoording 
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1 Burger en bestuur 
 
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; 

 Het uitoefenen van de 

volksvertegenwoordigende, 

kaderstellende en 

controlerende taak van de 

gemeenteraad en de 

ondersteuning hiervoor door 

de Griffie; 

 Het uitoefenen van de taken 

van het bestuur van de gemeente en de ondersteuning hiervoor door de gemeentesecretaris met zijn staf;  

 Het uitzetten van de strategische koers van de gemeente op alle mogelijke gemeentelijke beleidsterreinen 

voor de langere termijn. Dat gebeurt met bestuur, organisatie en samenleving (de kracht van stad en 

platteland) door middel van programmering en strategie, kennis en verkenning en regie op 

gemeentebrede strategische programma’s;  

 Advies en regie op klantaanvragen en klantprocessen voor producten en diensten, waar levering niet 

direct mogelijk is.  

 

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. 

 

Ambitie 
In Deventer telt iedereen mee en doet iedereen mee.  

 

Gewenste effecten 
 Deventer verbindt politiek, bestuurlijk en ambtelijk leiderschap. 

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

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

handelsperspectief. 

 

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

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

De gemeente geeft in B&W- en raadsbesluiten 

aan hoe zij inwoners en bedrijven betrekt bij het 

ontwikkelen van beleid en plannen. 

Is gerealiseerd 

Het aandeel inwoners van 18 jaar en ouder dat 

zich voldoende betrokken voelt bij de 

totstandkoming van gemeentelijke plannen stijgt 

Voor 2013 is geen streefwaarde vastgesteld 
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Wat wilden we bereiken? Realisatie 

van 29% in 2011 naar xx% in 2013. In  het 4e 

kwartaal 2011 is een nulmeting uitgevoerd. 

Het aandeel inwoners van 18 jaar en ouder dat 

zich vertegenwoordigd voelt door de 

gemeenteraad stijgt van 21% in 2011 naar xx% in 

2013. In het 4e kwartaal 2011 is een nulmeting 

uitgevoerd.  

Voor 2013 is geen streefwaarde vastgesteld 

De bekendheid van de Politieke Markt blijft in 

2012 gehandhaafd op een derde van de 

inwoners. 

 

 
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Prestatie 

 
Realisatie 

 

2-3 onderzoeken per jaar uitgevoerd naar het 

doeltreffend, doelmatig en rechtmatig besteden 

van gemeentelijke middelen. 

 De Rekenkamercommissie heeft in 2012 twee 
onderzoeken gepresenteerd: woningbouw en 
inhuur derden. Er is een onderzoek gestart 
naar het Deventer Sportbedrijf. Dat wordt in 
2013 gepresenteerd. 

Elk relevant collegevoorstel beschikt over een 

goed ingevulde interactieparagraaf.  

 

 Interactief werken begint gemeengoed te 

worden.  
Bij ieder relevant  project wordt vooraf 
afgewogen welk niveau van interactie 
passend is. Hiervoor zijn werkmethodieken en 
vaardigheden ontwikkeld. Honderd 
medewerkers hebben een eendaagse training 
Interactief werken gevolgd. De opgebouwde 
ervaring is gedeeld o.a. in goed bezochte 
lunchlezingen. 

Elk relevant uitvoeringsplan beschikt over een 

goed ingevulde interactieparagraaf  

 

  

Het borgen van de concernstijl voor interactief 

werken in de organisatie 

 

 Zoals bij de najaarrapportage gemeld zou in 
2012 een opleiding interactief werken in de 
Deventer School worden georganiseerd. Dit 
bleek echter niet haalbaar. 

 

 Inwoners zijn tevreden over de gemeentelijke dienstverlening 
 

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

De waardering door de klant van het 

inlevingsvermogen van de medewerkers van de 

publieksbalie bedraagt in 2012 minimaal een 8,0. 

8,3 

De waardering door de klant van de 

deskundigheid van de medewerkers van de 

publieksbalie bedraagt in 2012 minimaal een 8,0. 

8,4 

De waardering door de klant van de bejegening 

door de medewerkers van de publieksbalie 

bedraagt in 2012 minimaal een 8,0. 

8,6 

De waardering door de klant van de 

duidelijkheid van de door de medewerkers van 

de publieksbalie verkregen informatie bedraagt 

8,3 
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Wat wilden we bereiken? Realisatie 

in 2012 minimaal een 8,0. 

De waardering door de klant van de 

duidelijkheid van de telefonisch verkregen 

informatie bedraagt in 2012 minimaal een 8,0. 

7,6 

 

 De internationale samenwerking wordt gecontinueerd en gestimuleerd 
 

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

Minimaal 25 internationale activiteiten 

uitgevoerd door de Deventer maatschappelijke 

organisaties. 

Is gerealiseerd 

Minimaal 1 project versterking lokaal bestuur 

met een van onze partnersteden uitgevoerd. 

Is gerealiseerd 

Minimaal 1 publieksactiviteit met een 

internationaal karakter georganiseerd in 

Deventer. 

Is gerealiseerd 

 
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Prestatie 

 
Realisatie 

 

Beleidskader “Deventer Internationaal: 2009 – 

2012” uitvoeren 

 

 

  

Nieuwe beleidsnota voor de periode 2013 - 2016 

 

 

 In de B&W nota 713642 “Plan van aanpak EU 
beleid Deventer” van 12 juni 2012 staat dat 
we in 2014 het internationaal beleid en het 
EU beleid willen integreren. Dan zijn de 
Europese programma’s bekend en kunnen we 
de synergie tussen onze focus in Europa en 
internationaal beter verbinden. Tot die tijd 
blijven de huidige kaders van internationaal 
beleid en Europees beleid separaat van kracht 
en verlengen we het internationaal beleid 
2009-2012 met maximaal 2 jaar. Door dit 
besluit is het huidige beleidskader van het 
internationaal beleid t/m 2014 verlengd en is 
geen aparte beleidsnota voor de periode 
2013 - 2016 meer van toepassing. 

 

 Regie op diverse onderwerpen vanuit programma 1 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Prestatie 

 
Realisatie 

 

De strategische (middel)langetermijn-

beleidsagenda geactualiseerd 

 

  

De Staat van Deventer geactualiseerd.   

Regie opstellen economische visie en 

uitvoeringsstrategie Deventer 2020 uitgevoerd. 

 Gepland was in 2012 de economische visie en 
uitvoeringsstrategie gerealiseerd te hebben. 
Om de voortgang van de uitvoeringsagenda 
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 te bespreken is er vanwege de 
bestuurswisseling in oktober/november 2012 
een extra bilaterale ronde met de leden van 
de economische kopgroep ingelast. De 
uitvoeringsstrategie zal dientengevolge niet 
meer in 2012 ter vaststelling voorgelegd 
kunnen worden. Dit heeft ook gevolgen voor 
de hiervoor gereserveerde middelen. 

Regie opstellen bouwstenen voor structuurvisie 

2020 uitgevoerd. 

 

  

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

  

Strategische adviezen voor B&W en 
portefeuillehouders opgesteld over de 
gemeentelijke inzet in bestuurlijk overleg met 
het oog op bestuurlijke afspraken en de 
uitvoering van beleidsprogramma’s en 
subsidieregelingen van kabinet, provincie(s), 
Europa en andere bestuurlijke overlegorganen 
(onder andere S3H, G32, VNG, Stuurgroep Delta 
Rijn) 
 

  

De strategische agenda naar lobby en 
subsidieverwerving vertaald, over langetermijn-
beleidskeuzen geadviseerd en subsidie-
verwerving uitgevoerd. 
 

  

Strategische aanpak economische crisis middels 
Economische Kopgroep uitgevoerd en de acties 
2012 gestart en/of tot uitvoering gebracht. 

  

Trendrapport opgesteld. 
 
 

  

Regie op de gemeentebrede uitvoering van het 
Gebiedsprogramma Salland 2009-2013/Actieplan 
Platteland, jaargang 2012 gerealiseerd. Ex-ante 
toets en monitor 2012 opgesteld. 
 

  

Regiocoördinatie strategische thema’s A1, 4 O’s 
en programma krimp uitgevoerd. 
 

  

Regie op inbreng Deventer in Stedendriehoek 
uitgevoerd (agendering mede afhankelijk van 
externe partners). 

  

Regie op de gemeentebrede uitvoering van het 
programma innovatie in de samenleving 
gerealiseerd. Toetsing vooraf (ex-ante) en 
monitor 2012 opgesteld 

  

Regie op gemeentebrede  uitvoering van de 
gemeenschappelijke strategische agenda van 
provincie en gemeente (waaronder de 
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boegbeelden) gerealiseerd. Ex-ante toets en 
monitor opgesteld. 

Regie op de gemeentebrede uitvoering van het 
programma duurzaamheid gerealiseerd. Ex-ante 
toets en monitor 2012 opgesteld 

 Budgetoverheveling  lasten € 200.000. 
De vertraagde besteding van de 
gemeentelijke middelen heeft te maken met 
de vertraging van de besluitvorming door het 
kabinet over de regels voor energiebelasting 
en faciliteiten voor burgers, bedrijven en 
coöperaties om grootschalige toepassingen 
van duurzame energie te realiseren 
(zonnepark, zon op daken van bedrijven, 
gemeenschapsgebouwen, particulieren). 
Vanwege landelijke politieke ontwikkelingen 
hebben we een rem gezet op de besteding 
van de middelen. Zoals de val van het kabinet, 
het lenteakkoord, het regeerakkoord dat een 
streep zet door afspraken in het lenteakkoord 
en ten slotte het wachten op de uitwerking 
door Economische Zaken van de 
kabinetsplannen. De verwachting is dat het 
Rijk de regelgeving in het voorjaar van 2013 
vaststelt en wij vervolgens tempo kunnen 
maken in ontwikkelingen die we uiteraard wel 
voorbereiden. 

Regie op klantvragen  
50 regietrajecten per jaar voor politiek gevoelige 
maatwerkvragen of integrale maatwerkvragen 
door klantregisseurs. 

 Er zijn 65 in plaats van de geraamde 50 
regietrajecten uitgevoerd. 

 

Budgetoverheveling 
Bij de prestaties zijn enkele budgetoverhevelingen genoemd. Daarnaast hevelen we de volgende budgetten 

over naar 2013. 

 € 1.000 Neveninkomsten B&W (lasten en baten) 

 € 40.000 Communicatie Salland (lasten) 

 € 40.000 Kwartiermakersfase TKI (lasten en baten) 

 
Wat heeft het gekost? 
 

Exploitatie  

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 15.480 16.111 16.142 31 

Baten 2.179 2.258 2.587 329 

Saldo -13.301 -13.853 -13.555 298 

 

Belangrijkste verschillen 

 Een hogere storting in de voorziening voor pensioenen wethouders door o.a. een wijziging in de 

rekenrente. 

 Hogere inkomsten uit leges burgerzaken en een bijdrage van Stedenlink.  
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Voorzieningen  

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening Verschil 

Uitgaven 261 261 252 -9 

Inkomsten 213 213 404 191 

Saldo -48 -48 152 200 

 

Belangrijkste verschillen 

 In het kader van de jaarrekening is de voorziening wethouderpensioen opnieuw berekend. Een nieuwe 

berekening is uitgevoerd op de pensioenverplichtingen die onderhevig waren aan wijzigingen. De andere 

pensioenverplichtingen zijn geëxtrapoleerd. Ook is rekening gehouden met een wijziging in de rekenrente. 

Om te zorgen voor een toereikende voorziening was een extra storting nodig (€ 191.000). 
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2 Openbare orde en veiligheid 
 

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 2010 vastgestelde meerjarenvisie 

“Veiligheid in uitvoering 2010-2014”. 

Verder voeren we binnen dit programma 

een groot aantal wetten en 

verordeningen uit, 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 en 

moet bijdragen aan een stabilisatie en zo mogelijk vermindering van het aantal delicten en op een verbetering 

van het veiligheidsgevoel van inwoners en bezoekers. Bij deze aanpak combineren we activiteiten op het 

gebied van preventie en repressie. 

Deventer richt zich samen met partners op geprioriteerde onderwerpen zoals huiselijk geweld, veelplegers, 

woninging- en auto-inbraken, geweld op straat en voetbalvandalisme. Bij die uitvoering maken we heldere 

afspraken over ieders rol en verantwoordelijkheden. Met toezicht en handhaving ondersteunen we de 

uitvoering van het beleid. Waar mogelijk worden toezichthouders in overleg met bewoners en instellingen 

ingezet. Bij bestuurlijke handhaving gebruiken we het wettelijk instrumentarium (bv huisverboden, en 

gebiedsverboden) optimaal en effectief. Het programma levert 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 ook tot het programma Veiligheid. 

 

Ambitie 
In Deventer telt iedereen mee en doet iedereen mee. 
 

Gewenste effecten 
 Deventer heeft een veilige woon-, werk- en verblijfsomgeving 

 
Doelstellingen 
 Een stabilisatie of mogelijk een verlaging van de objectieve criminaliteit 
 

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

Het aantal geregistreerde misdrijven is in 2012 gelijk 

aan het aantal in 2010 (te weten: 7452 ) 

Wordt later in 2013 bekend 

 
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Prestatie 

 
Realisatie 

 

Voortgangsrapportage 2012 vastgesteld waarin 

ontwikkelingen en keuzes worden geschetst over 

belangrijkste thema’s binnen veiligheid zoals 

huiselijk geweld, aanpak vandalisme, en keurmerk 

veilig wonen/ondernemen. 
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 Een verhoging van het veiligheidsgevoel van inwoners 
 

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

Het aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig 

voelt, daalt van 25% in 2009 naar 22% in 2012 

Rapportage via voortgangsrapportage veiligheid 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Vastgestelde nota herijking drugsbeleid  Inmiddels is duidelijk dat het kabinet 

Rutte II de wietpas niet invoert. 

Herijking van het drugsbeleid wordt 

aangeboden. 

Vastgestelde nota aanpassing beleid ten aanzien van 

veelplegers. 

 

  

Vastgesteld beleid bestuurlijk handhavingskader. 

 

 

  

Vastgesteld beleid uitbreiding instrumentarium 

BIBOB. 

 

  

Vastgesteld implementatieplan Wet regulering 

prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche. 

 

 Op 30 oktober 2012 heeft de eerste 

kamer de behandeling van de Wet 

regulering prostitutie en bestrijding 

misstanden seksbranche aangehouden 

en tot nadere orde uitgesteld. 

Nota herijking Toezicht 

 

 

  

 

 Het waarborgen van de fysieke veiligheid door risicobeheersing en incidentbestrijding 
 

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

Bij minimaal 80% van de incidenten voldoen aan de 
opkomsttijden en de bezetting van de voertuigen in 
het Besluit veiligheidsregio’s 

Rapportage via voortgangsrapportage veiligheid 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Wat betreft paraatheid voldoen aan de 
opkomsttijden en de bezetting van de voertuigen in 
het Besluit veiligheidsregio’s.  
 
In minimaal 80% van de incidenten is de 
basisbrandweereenheid binnen de volgende tijd  na 
alarmering op de plaats van bestemming: 
a. vijf minuten bij gebouwen met een winkelfunctie 

met een gesloten constructie, gebouwen met een 
woonfunctie boven een gebouw met een 
winkelfunctie of gebouwen met een celfunctie;  

b. zes minuten bij portiekwoningen, portiekflats of 
gebouwen met een woonfunctie voor verminderd 
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zelfredzamen;  
c. acht minuten bij gebouwen met een andere 

woonfunctie dan bedoeld onder a en b, of met 
een winkelfunctie, gezondheidszorgfunctie, 
onderwijsfunctie of logiesfunctie 

d. tien minuten bij gebouwen met een 
kantoorfunctie, industriefunctie, sportfunctie, 
bijeenkomstfunctie of een overige 
gebruiksfunctie. 

 

Het duikteam en het redvoertuig zijn in de gemeente 

Deventer binnen 15 minuten ter plekke. 

Wat betreft slagkracht met eigen materieel en 
mensen een incident tot en met de classificatie 
“grote brand” kunnen bestrijden. 

 In 80% van de gevallen zijn alle vier de Deventer 

brandweervoertuigen  paraat. 

 In 99% van de gevallen zijn drie van de vier    

voertuigen paraat. 

  

Het behoud en waar nodig verhogen van het 
brandveiligheidniveau bij bedrijven en instellingen, 
door toezicht en handhaving op brandveilig gebruik.  
Het gezamenlijk, met team Toezicht, opstellen en 
afstemmen van het Handhaving 
uitvoeringsprogramma. 

  

 

Budgetoverheveling 
Het volgende budget wordt overgeheveld naar 2013. 

 € 60.000 Huiselijk geweld (lasten). Noodzakelijk omdat vanuit deze gelden een trainingsprogramma 

preventie/ vroegsignalering Huiselijk Geweld moet worden betaald waarvoor al een opdracht is verleend 

aan een externe partij. De trainingen stonden gepland voor 2012 maar zijn doorgeschoven naar 2013. Dit 

was noodzakelijk omdat eerst de uitvoeringsorganisatie  rondom Huiselijk Geweld (voortvloeiend uit de 

beleidsvisie uit 2011) moest worden ingericht. Deze uitvoeringsorganisatie staat inmiddels. 

 
Wat heeft het gekost? 
 

Exploitatie  

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 10.739 11.158 10.885 -273 

Baten 579 753 826 73 

Saldo -10.160 -10.405 -10.059 346 

 

Belangrijkste verschillen 

 Lagere opleiding- en oefenkosten bij de Brandweer als gevolg van fasering in specifieke opleidingspatronen 

(€ 92). Daarnaast een voordeel door een goede planning in onderhoud (gebouwen, materieel/ materiaal € 

58) en het genereren van hogere opbrengsten en vergoedingen voor verleende dienstverlening (€ 82). 
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Investeringen  

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 463 949 367 -582 

Baten 0 0 0 0 

Saldo -463 -949 -367 582 

 

Belangrijkste verschillen 

 Lagere lasten door vertraging in aanbesteding manschappenwagen en auto’s preventie (€ 212), 

investeringen in inventaris (revitalisering kazerne € 95), ondergebrachte investeringen in regionale 

inkooptrajecten (ademlucht € 132) en overig (€ 143). 
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3 Leefomgeving 
 

Dit programma omvat de instandhouding van de 

openbare ruimte alsmede 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. Daarnaast maakt 

dienstverlening richting de gebruiker of inwoner van 

Deventer onderdeel uit van dit programma voor 

onderdelen die aan de openbare ruimte zijn gerelateerd, te weten de havens, markten en begraafplaatsen. 

 
Ambitie 
Deventer heeft een hoogwaardige ruimte om in te leven 
 

Gewenste effecten 
 Deventer heeft een leefbare woon-, werk- en verblijfsomgeving 

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

 Deventer heeft een veilige woon-, werk- en verblijfsomgeving 

 Deventer is een bereikbare gemeente op het gebied van vervoer 

 
Doelstellingen 
 Inwoners ervaren de openbare ruimte als heel 

 

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

Het in 2015 gerealiseerd 

onderhoudskwaliteitsniveau op het aspect ‘heel’ 

(technische toestand) is sober tot basis 

Sober tot basis 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Het realiseren van jaarschijf 2012 van het MJOP-

MIND 2011-2014. 

 De jaarschijf MJOP-MIND is nagenoeg volledig 
uitgevoerd. Zoals in eerder rapportages 
gemeld is de Dorpsstraat Diepenveen wel 
vertraagd. Hiervoor wordt ook budget 
overgeheveld. 

De uitvoering van het Oranjekwartier schuift 

deels door in verband met de samenhang met 

andere werkzaamheden in de wijk. 

  

Het realiseren van jaarschijf 2012 van het 

gemeentelijk rioleringsplan 2010-2015 

 
 

Op basis van het GRP wordt geïnvesteerd in 
groot onderhoud van de rioolgemalen. Bij de 
uitvoering van het conserveren van het 
vijzelgemaal Pothoofd blijkt de schade aan 
het gemaal groter dan voorzien. 
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Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Er is overeenstemming over ruiming van 

explosieven op de begraafplaats Steenbrugge in 

2012. De kosten worden voor 70% gedekt uit 

een bijdrage van het Rijk en voor 30% door de 

exploitant. 

  

 

 Inwoners ervaren de openbare ruimte als schoon 
 

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

Het in 2015 gerealiseerde 

onderhoudskwaliteitsniveau op het aspect 

‘schoon’ is sober tot basis 

Sober tot basis 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

In 2012 vindt accountbeheer plaats van de 

nieuwe reiningsorganisatie Cambio/Circulus 

 

  

 

 Minder straatparkeren in de binnenstad 
 

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

Het aantal parkeerplaatsen voor straatparkeren 

in de binnenstad daalt van 1.200 in 2010 naar 

1.100 in 2015 

1.141 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Het realiseren van jaarschijf 2012 van het MJOP-

MIND 2011-2014. 

 

  

 

 Minder inwoners ervaren soms tot vaak geluidsoverlast 
 

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

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 

2011 

In 2012 is geen leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd. 

In 2011 steeg de soms tot vaak ervaren geluidsoverlast 

naar 49%. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Start uitvoering geluidswerende maatregelen 

(inpakken) spoorviaduct Brinkgreverweg. 

 De geluidswerende maatregelen aan het 

viaduct Brinkgreverweg zijn vertraagd door 

de contractvorming tussen ProRail en 

gemeente. Er is gestart met een onderzoek 

naar de mogelijkheden. 
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 De kwaliteit van de fysieke ruimte blijft gelijk 
 

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

Het kengetal verloedering fysieke ruimte blijft 

een 3,6 

3,8 (waarde 2011) 

De betrouwbaarheid van het functioneren van 

de haveninfrastructuur stijgt van 95% in 2010 

naar 97,5% in 2015 

Het sluiscomplex is in onderhoud. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Voorbereiden en realiseren van diverse integrale 

werken in de openbare ruimte rondom 

herstructureringsgebieden. 

  

Afronden realisatie vervangen vallen Hanzebrug 

 

 

  

Realisatie 2
de

 fase revitalisering sluiscomplex 

 

 

  

 

 Minder ongevallen met slachtoffers 
 

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

Het aantal ongevallen met slachtoffers op 

gemeentelijke wegen daalt van 132 in 2010 naar 

110 in 2015 

90 (op basis van nu beschikbare informatie van de politie) 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Het realiseren van jaarschijf 2012 van het MJOP-

MIND 2011-2014. 

 

 Zie ook toelichting hiervoor. 

 

 Inwoners ervaren een verbeterde doorstroming van het verkeer 
 

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

Het aandeel inwoners dat een verbetering van 

de mobiliteit ervaart, stijgt van xx% in xxxx naar 

xx% in xxxx 

In de programmabegroting 2013 is deze doelstelling 

verder uitgewerkt. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Nazorg project verdubbeling Siemelinksweg 

onderdeel van het provinciale boegbeeld 

poorten van Salland. 

 

  

Afronden realisatie uitvoeringbenuttings-

maatregelen A1 bij aansluiting Deventer-Oost. 
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Afronden bestemmingsplan voor de 

wijkverbindingen tussen Rivierenwijk en 

Amstellaan. Aansluitend start verdubbeling 

Amstellaan en nieuwe kruising Snipperlingsdijk-

Hanzeweg. 

  

Parkeerroute-informatiesysteem. Voorstel aan 

de raad. 

 Het voorstel richting de raad wordt 

voorjaar 2013 verwacht. Er moet nog 1 

gesprek komen met alle exploitanten. 

 

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

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

Bij de vervoerkeuze daalt het gebruik van de 

auto voor binnenstedelijk vervoer van.. % in 

2010 tot.. % in 2015. 

In 2011 was deze waarde voor het dagelijks gebruik 41%. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Stationsomgeving; Er is vertraging bij de 

voorbereiding omdat een deel van de 

ontwerpfase opnieuw is aanbesteed door 

ProRail. De aanbesteding wordt nu verwacht in 

2013. 

 Ten opzichte van de meldingen in de 
rapportages zijn er bij de jaarrekening geen 
afwijkingen meer ten aanzien van het 
busplein en de fietsenstalling. 

 

Stationsomgeving: Start aanbestedingsfase 

uitbreiding ondergrondse fietsenstalling 

(voorzijde). 

 

 Zie hierboven 

 

Stationsomgeving: Afronden definitief ontwerp 
aanpassing busplein. 
 

 

 Zie hierboven 

 

Budgetoverheveling 
 Voor het onderhoud en het beheer vanuit het project Ruimte voor de Rivier heef t hetRijk de gemeente een 

bedrag toegezegd van € 290.640. We ontvangen dit na oplevering van het project. Deze afkoop wordt 

gestort in de vermogens reserve. 

 Fysieke aanpassing Sportaccommodaties: Door de complexiteit van dit project zijn de werkzaamheden 

vertraagd. Bij de najaarsrapportage is reeds besloten een deel van dit budget over te hevelen. Voorgesteld 

wordt om ook het resterende deel van € 65.000 over te hevelen naar 2013 (putting reserve knelpunten 

Sport). 

 Oplossen trainingsproblematiek Rielerenk: Voor dit project heeft de provincie € 114.000 toegezegd. We 

hebben dit bedrag niet in 2012 ontvangen. We stellen voor het lastenbudget, de storting in de reserve 

kapitaallasten en het batenbudget bijdrage provincie over te hevelen naar 2013. 

 Herinrichting Sportpark Zandweerd: Als gevolg van langere (inspraak) procedures en daardoor langere 

doorlooptijd is dit project vertraagd. Voorgesteld wordt het lasten en baten budget van € 500.000 over te 

hevelen naar 2013. Het lastenbudget is een storting in de reserve kapitaallasten Herinrichting sportpark 

Zandweerd. Het baten budget is  een putting uit de reserve investeringen buitensport van € 200.000 en 

putting uit de reserve gemeentebrede investeringen van € 300.000. 
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 Dorpsstraat Diepenveen: Het voorstel is om dit deel van de jaarschijf Regulier Groot Onderhoud over te 

hevelen naar 2013. De uitgaven in 2012 kunnen  ten laste komen van reguliere budgetten. De 

budgetoverheveling is nodig omdat het verleggen van kabels en leidingen langer duurt dan gepland.  

 

Wat heeft het gekost? 
 

Exploitatie  

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 38.402 45.690 46.452 762 

Baten 14.676 18.511 18.393 -118 

Saldo -23.726 -27.179 -28.059 -880 

 

Belangrijkste verschillen 

 De lasten zijn hoger dan begroot. Er waren hogere kosten voor het MJOP project aanpalende gebieden 

Rivierenwijk (€ 736), het project toegankelijkheid bushaltes (€ 151) en het actieplan verkeersveiligheid 

2012 (€ 133). Hiertegenover  staan lagere uitgaven voor het project Amstellaan als gevolg van vertraging (- 

€ 702), lagere lasten in relatie tot de genoemde budgetoverhevelingen (- € 255), lagere lasten door 

aanbestedingsvoordelen voor onderhoud aan straten, wegen en pleinen (- € 225) en lagere kosten voor 

rioolaansluitingen (- € 168).   

 De baten zijn lager dan begroot. Dit is het gevolg van een bijdrage aan investering Amstellaan uit de 

reserve as binnenstad – Colmschate (- € 551) en diverse overhevelingen (- € 405). Daartegen staan hogere 

baten uit een hogere bijdrage (GSB- en LNV-gelden) voor het MJOP project aanpalende gebieden 

Rivierenwijk (€ 731) en hogere bijdrage van de provincie voor het project toegankelijkheid bushaltes (€ 

151). 

 

Voorzieningen  

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening Verschil 

Uitgaven 0 1.374 1.065 -309 

Inkomsten 0 1.544 915 -629 

Saldo 0 170 -150 -320 

 

Belangrijkste verschillen 

Voor het project aanpalende gebieden zijn uitgaven (- € 644) en inkomsten (- € 639) in de exploitatie 

verantwoord. Daarnaast bevat de uitgaven een terugboeking van de saldi van de voorzieningen MJOP 

Venenbuurt en aanpalende gebieden Keizerslanden (€ 347).  

 

Investeringen  

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 5.743 20.162 14.148 -6.014 

Baten 3.770 14.353 8.702 -5.651 

Saldo -1.973 -5.809 -5.446 363 

 

Belangrijkste verschillen 

 De gerealiseerde lasten zijn lager dan begroot. Het project Siemelinksweg is afgerond. Het resterende 

krediet is een vooruitbetaling van de Provincie voor delen van het bedrijvenpark A1 die onder de Poort van 

Salland Oost vallen. Het budget (- € 989) wordt overgeheveld. Het project Amstellaan loopt door in 2013 

en het budget wordt overgeheveld (- € 1.184). Een deel van het krediet is niet gebruikt door het 

faillissement van de aannemer. In 2012 is een foutief bedrag geraamd voor het project Prins Bernhardsluis. 
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Het werkelijke restant is € 639. Dit bedrag wordt in 2013 besteed. Het budget wordt overgeheveld (- € 

1.672). Het project Baarlerhoek loopt door in 2013 omdat het besluit over de omgevingsvergunning is 

uitgesteld. Het budget wordt overgeheveld (- € 652). 

 Ook de baten zijn lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door diverse budgetoverhevelingen zoals voor 

de projecten Siemelinksweg (- € 989), Prins Bernhardsluis (- € 2.039) en Amstellaan (- € 1.222).  
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4 Milieu en duurzaamheid 
 

Het programma omvat de integrale zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid. Enerzijds zijn dat 

merkbare gevolgen voor inwoners bij onderwerpen 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. 

 

Ambitie 
Deventer is op termijn een duurzame en dynamische samenleving 

 

Gewenste effecten 
 Deventer is een energieneutrale gemeente 

 Deventer heeft een duurzame woon-, werk- en verblijfsomgeving 

 Deventer heeft een leefbare woon-, werk- en verblijfsomgeving 

 Deventer heeft een veilige woon-, werk- en verblijfsomgeving 

 
Doelstellingen 
 Meer gebruik van duurzame energie 

 Meer participatie van inwoners en bedrijven in productie van duurzame energie 
 

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

Deventer is in 2030 klimaat- en zo mogelijk 

energieneutraal 

Er zijn significante stappen gezet 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

In de tussentijdse rapportage aan de Raad de 

ontwikkelingen melden m.b.t. de publieke 

bemoeienis in productie en distributie van 

duurzame energie. 

  

Besluitvorming of en zo ja op welke wijze de 

gemeente Deventer participeert in productie 

en/of distributie van duurzame energie. 

  

De opdracht ‘realisatie zonnepark Deventer 

Noordoost en opstellen structuurvisie 

zonneparken’ uitgevoerd. 

  

Plan voor aanpak verduurzaming totale 

woningvoorraad, in samenspraak met 

woningbouwcorporaties, bedrijfsleven, 

bewonersorganisaties samengesteld en acties 

2012 uitgevoerd. 

  

Vaststellen bestemmingsplan voor plaatsing  

windturbines op Bergweide. 

 

  

In project Groen Gas Salland geparticipeerd en 

de activiteiten jaarschijf 2012 uitgevoerd. 
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 Meer hergebruik van grondstoffen 
 

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

Het aantal kilo’s restafval per inwoner daalt van 

256 kg in 2011 naar 150 kg in 2014 en 25 kg in 

2030 

Diftar is ingevoerd 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Besluitvorming invoering Diftar voorbereid. 

 

 

  

Aanpassing milieustraat is voorbereid. 

 

 

  

Besluitvorming over maatregelen die leiden tot 

kostenreductie huishoudelijk afval van € 340.000 

in 2015 heeft plaatsgevonden. 

  

Plaatsing 28 ondergrondse containers tbv 

restafval, glas en kleding in de binnenstad 

afgerond. 

 De laatste containers worden in 2013 

geplaatst 

 
 Minder geluidsoverlast langs wegen 
 

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

103 woningen op de A-lijst gesaneerd en 22 op 

de Raillijst 

Is gerealiseerd 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Sanering van 95 woningen op A-lijst afgerond en 

start met geluidsanering van woningen met de 

hoogste geluidsbelasting op B-lijst  

  

 

 Minder geluidsoverlast langs het spoor 
 

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

Vermindering van geluidsoverlast in circa 1000 

woningen langs het spoor. 

Is gerealiseerd door de NaNOV-schermen 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Saneringsprogramma’s NaNOV-schermen DV-1 

en DV-5 zijn opgesteld, zodat die in 2013 

geplaatst kunnen worden. 
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 Minder bodemverontreiniging met humane risico’s 
 

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

In 2015 zijn alle spoedeisende gevallen van 

bodemverontreiniging met humane risico’s 

gesaneerd of beheerst. 

Loopt conform planning 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Besluit over sanering Zutphenselaan 
(Essentterrein). 

Saneringonderzoek en –plan vm. Automuseum 

(afhankelijk van plannen Sluiskwartier opgesteld 

 Saneringsplan Essentterrein is gereed. 
Overeenkomst met provincie en Essent is 
voorbereid. 

Saneringsonderzoek Sluiskwartier is niet 

uitgevoerd vanwege vertraging ontwikkeling. 

 

 Een vermindering van bodemverontreiniging met risico’s voor verspreiding en ecologie 
 

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

Lijst met spoedeisende locaties met 

verspreidings- en ecologische risico’s is 

vastgesteld voor eind 2013 

Lijst wordt voor 1-7-2013 opgestuurd naar ministerie 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Nader Onderzoek uitgevoerd op locaties met 

potentiële risico’s voor ecologie en verspreiding 

als gevolg van bodemverontreiniging. Juridische 

procedures in gang gezet of doorgezet om een 

onderzoekstraject te laten uitvoeren door 

derden. 

  

 

 Verbetering van de economische en ecologische kwaliteit van het platteland 
 

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

Realisatie van 60 ha natuur in de Gooiermars en 

250 ha agrarische structuurverbetering in 

Salland-Zuid voor eind 2013. 

Kavelruil is afgerond. Inrichting volgt in 2013. 

 

 Verbetering luchtkwaliteit 
 

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

In Deventer worden de wettelijke normen voor 

luchtkwaliteit niet overschreden 

Is gerealiseerd 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Mogelijkheden voor tanken van aardgas en 

elektriciteit gefaciliteerd. 

 Het is niet gelukt om een tankstation voor 
aardgas te realiseren. Er waren geen 
ondernemers die daar brood in zagen.  

Er zijn wel laadpalen voor elektrisch transport 

geplaatst. 
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 Minder overschrijdingen van plaatsgebonden risico op het gebied van externe veiligheid 
 

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

Het aantal overschrijdingen van plaatsgebonden 

risico (PR 10-6) daalt van 2 in 2011 naar 1 in 

2012 

Is gerealiseerd 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Ontwerpbeschikking LPG tankstation BP 
Zutphenseweg genomen.  Gemeentelijk beleid 
externe veiligheid geactualiseerd. 

 Conceptbeschikking is gereed. Definitief 

besluit in afwachting van aanpassing 

Rijksbeleid. 

Besluit om deel te nemen aan Regionale 
Uitvoeringsdienst (RUD) uitgewerkt en 
geïmplementeerd. 

  

 

Budgetoverheveling 
 Lasten afval: € 400 lager vanwege vertraging in het project ‘plaatsing ondergrondse containers’ (afgerond 

begin 2013). 

 Lasten bodemsanering: € 610 lager vanwege vertraging door onvoorziene omstandigheden die inherent zijn 
aan bodemsaneringsprojecten in binnenstedelijke omgeving. 

 Lasten bodemsanering € 810 bommenregeling (Niet geëxplodeerde explosieven) terrein Brinkgreven. 

 Lasten geluidsanering:  € 155 lager omdat een aantal projecten bewust is vertraagd om een subsidie aan te 
kunnen vragen bij het ministerie van I&M. 

 Baten en lasten duurzaamheid: € 60 subsidie lokale ontwikkeling klimaatbeleid (SLOK)-subsidie, bestemd 
voor beleidsnota ecologie  

 Baten en lasten milieu: € 75 provinciale subsidie voor respectievelijk luchtkwaliteit (€ 50) en restant drie 

pmjp-projecten (€ 25). 

 
Wat heeft het gekost? 
 

Exploitatie  

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 16.115 19.516 17.547 -1.969 

Baten 12.935 13.602 14.231 629 

Saldo -3.180 -5.914 -3.316 2.598 

 

Belangrijkste verschillen 

 De lagere lasten zijn het gevolg van het overhevelen van diverse budgetten zoals hierboven toegelicht. De 

hogere baten zijn het gevolg van rijksbijdragen voor ISV3. 

 

Voorzieningen  

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening Verschil 

Uitgaven 169 0 0 0 

Inkomsten 0 0 0 0 

Saldo -169 0 0 0 
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Investeringen  

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 0 301 -13 -314 

Baten 0 0 -367 -367 

Saldo 0 -301 -354 -53 

 

Belangrijkste verschillen 

 De hogere baten zijn het resultaat van de levering van zonnepanelen. Na complete afronding worden de 

laatste leveringen omgezet in een lening.  
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5 Ruimtelijke ontwikkeling 
 

Dit programma gaat over 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, o.a. door 

beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Daartoe 

stellen we planologische, stedenbouwkundige 

en landschappelijke kaders op, zoals een 

structuurplan, structuurschetsen, 

bestemmingsplannen, stedenbouwkundige en 

landschappelijke visies. Daarnaast verzorgen 

we input voor intergemeentelijke 

beleidsvorming (regio Stedendriehoek) en het beleid van andere overheden. Belangrijk is ook de coördinatie 

van de uitvoering van beleid rond 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 op een integrale wijze waarbij raakvlakken 

vanuit verschillende invalshoeken worden betrokken. 

 

Ambitie 
Deventer werkt aan een hoogwaardige ruimte om in te leven 

 

Gewenste effecten 
 Deventer is een gemeente met een hoge ruimtelijke kwaliteit 

 Deventer is een bereikbare gemeente 

 Deventer heeft goede woningen voor zijn inwoners 

 Deventer werkt aan een vitaal landelijk gebied. 

 
Doelstellingen 
 Inwoners waarderen de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente positief 
 

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

Het rapportcijfer van de inwoners voor de 

waardering van het uiterlijk van hun 

woonomgeving stijgt van ….. in 2011 naar …. in 

2013 (nulmeting nog te houden) 

Waardering in 2011: 7,3 (bewonersonderzoek Deventer, 

najaar 2011) 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Als overkoepelend kader voor de al aanwezige 
ruimtelijke bouwstenen  is gestart met het maken 
ven een nieuwe Structuurvisie. In 2012 zal met de 
Raad een richtinggevende discussie worden 
gevoerd. 

 Bij de Voorjaarsnota 2012 is aangegeven 
dat als gevolg van Herprioritering van 
werkzaamheden eerst in 2013 gestart 
zou worden met het maken van een 
Structuurvisie. Inmiddels is al wel een 
plan van aanpak gemaakt, dat ter 
instemming aan de Raad is aangeboden. 
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Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Er wordt een concept ontwikkelingskader voor het 
gebied rondom de stadsassen opgesteld en met de 
Raad en de samenleving besproken. 

  

Spoorzone: Een Structuurvisie in het kader van de 
Crisis en herstelwet wordt opgesteld en ter 
vaststelling aan de Raad aangeboden. 

 Zie najaarsrapportage: dit project is 
onderdeel geworden van de 
Stadsassenzone. Dat betekent mede dat 
de structuurvisie voor de spoorzone in 
het kader van de Crisis- en Herstelwet 
niet in 2012 is opgesteld. 

Kenniscluster Spoorzone: Op basis van 
samenwerking met private partners wordt een 
masterplan opgesteld en ter vaststelling aan de 
Raad aangeboden. 

  

Voor twee deelgebieden (Rembrandtkade en 
Schipbeek) wordt een masterplan opgesteld en ter 
vaststelling aan de Raad aangeboden. Ze zijn 
onderdeel van een concept van een integrale visie 
op de stadsranden van Deventer. 

  

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

  

Gebiedsontwikkelingen: De gemeente spant zich in 
om in samenwerking met initiatiefnemers tot 
integrale planvorming in de verschillende stadia 
van (de lopende) gebiedsontwikkelingstrajecten te 
komen, waarbij de mogelijkheden van de 
Grondexploitatiewet optimaal worden benut. 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. 

 In geen  enkele situatie is de gemeente 
vertragende factor in de  voortgang van 
gebiedsontwikkelingen geweest. De 
huidige conjunctuur was dat wel. Dat 
leidt er toe dat er zowel naar de lasten- 
als de batenkant budget moet worden 
overgeheveld naar 2013. Dat geldt voor 
de volgende trajecten: 

 Woningbouw Lettele( Kappelweide) 

 Winkelcentrum Colmschate 

 Locatieontwikkeling Kranssteeg 
Bathmen. 

 Laboratoriumschool Laan van 
Borgele  

 
Budgetoverheveling 
Baten 119.592 

Lasten 119.592 

In 2012 gelden voor de gehele gemeente 
bestemmingsplannen jonger dan 10 jaar, 
respectievelijk zijn  plannen in procedure. 

  

Voor de met de corporaties afgesproken 
compensatielocaties worden stedenbouwkundige 
plannen en vervolgens bestemmingsplannen 
opgesteld. 

N.v.t. Verloopt via programma 6 Vastgoed en 

herstructurering 

Resultaten en gevolgen van een eerste evaluatie 
van de implementatie van de Wabo worden aan de 
Raad gepresenteerd. 

  

Initiatiefnemers van ruimtelijke plannen worden in 
procedures optimaal bediend door procedures zo 
snel mogelijk te laten verlopen. Er worden 
voorstellen ontwikkeld om procedures in het 

  



Gemeente Deventer – Jaarverslag 2012 57 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

nieuwe/toekomstige omgevingsrecht te 
stroomlijnen, als bijdrage in de landelijke discussie 
rond de nieuwe Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. Rapportage aan de Raad. 

Initiatiefnemers voor binnenstedelijke 
ontwikkelingen (voorheen: inbreidingslocaties) 
worden optimaal geholpen binnen de algemene 
verantwoordelijkheid van de gemeente om zo snel 
mogelijk tot integrale (duurzame) kaders te 
komen. Er is een nota van uitgangspunten 
vastgesteld  waarbij de mogelijkheden van de 
Grondexploitatiewet optimaal worden benut. De 
gemeente maakt duidelijke afspraken en houdt 
zich daar aan. 

  

Planschade: In 90% van de gevallen wordt binnen 3 
maanden nadat een bindend advies over de 
schade is uitgebracht, aan de Raad een voorstel 
voor besluitvorming voorgelegd. 

 In 100% van de gevallen heeft 
besluitvorming binnen de termijn 
plaatsgevonden. Overigens is het college 
bevoegd gezag en niet (zoals in de 
prestatie verwoord) de Raad. Evenmin is 
het advies bindend.  

De gevolgen van de nieuwe Waterwet worden 
geïmplementeerd in een wateragenda. 
 

  

 

 Inwoners ervaren een betere doorstroming en mobiliteit 
 

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

Het aandeel inwoners dat een verbetering van de 

doorstroming en  mobiliteit ervaart, stijgt van …. % 

in20.. naar ……% in 20.. 

Tevredenheid over de bereikbaarheid van de buurt per 

auto 66% (bewonersonderzoek Deventer, najaar 2011) 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

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

  

In het verlengde van de uitkomsten van het 
Bereikbaarheidsconclaaf worden nadere 
uitgangspunten over de entrees van Deventer voor 
de voetganger bepaald. Daarover wordt aan de 
Raad gerapporteerd. 

 Er is gestart met dit traject en de eerste 
resultaten zijn beschikbaar, maar nog 
niet zodanig gereed dat daarover aan de 
Raad kon worden gerapporteerd. 
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 Er zijn voldoende woningen van voldoende kwaliteit 
 

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

Er wordt voldaan aan de bouwopgave zoals 
verwoord in de Woonvisie 2000+, wat met de 
bouw van 600 woningen per jaar neerkomt op 
een netto toevoeging aan de woningvoorraad 
van 450 woningen per jaar. 

In 2012 zijn 158 woningen gebouwd maar 395 gesloopt. 
Per saldo dus een afname van 237 woningen. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

In 2011 is een woningbouwmonitor opgesteld. 
Op basis daarvan zal in 2012 een eerste publieke 
verantwoording plaatsvinden (samen met de 
corporaties) onder meer over de voortgang van 
de realisatie van het kwalitatieve 
woningbouwprogramma, voortgang van 
planontwikkeling in de wijk Oostrik, 
duurzaamheidsaspecten/CO2 reductie en 
realisatie van studentenhuisvesting. 

  

Er zal medio 2012 een gedachtewisseling met de 
raad plaatsvinden over een verdere aanpassing 
van het stelsel van regionale 
woonruimteverdeling. 

  

De Raad ontvangt ter vaststelling een 
leegstandsverordening. 
 

 De verordening is in concept gereed maar nog 
niet aan de Raad ter vaststelling aangeboden. 
Traject loopt parallel aan discussie rond 
leegstand kantoren. 

Regionale afstemming woonbeleid: Deventer 
neemt actief deel in het overleg met provincie 
en regio en rapporteert over de 
voortgang/resultaten aan de Raad. 

  

Deventer heeft het achterstallig onderhoud aan 
woonwagens en woonwagenstandplaatsen op 
orde. Er wordt overleg gevoerd over de 
overdracht van woonwagens aan de corporaties.  

 Zie najaarsrapportage, waar 
budgetoverschrijding is gemeld. Inmiddels 
hebben gesprekken met de corporaties over 
de overdracht niet het gewenste resultaat 
opgeleverd, waarna een nieuw traject is 
ingezet. De raad is daarover per 
raadsmededeling geïnformeerd. 

Woonschepen: De Raad ontvangt voorstellen om 
de regels op het gebied van veiligheid  parallel 
aan het Bouwbesluit vast te stellen. 

  

 

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

basis en met een toegesneden voorzieningenniveau 
 

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

De sociaaleconomische ontwikkeling van het 
landelijk gebied houdt minimaal gelijke tred met 
die in het stedelijk gebied van de gemeente, tot 
uitdrukking komend in: 
a. De tevredenheid onder bewoners van 

het landelijk gebied over de aanwezige 
voorzieningen is in 2011 minimaal gelijk 
aan de tevredenheid in het stedelijk 

 
 
 
 
Tevredenheid landelijk gebied 7,2 
Tevredenheid stedelijk gebied 7,1 (bewonersonderzoek 
Deventer, najaar 2011) 
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gebied van de gemeente; 
b. De relatieve groei van de 

werkgelegenheid in het landelijk gebied 
is in 2011 minimaal gelijk aan de groei in 
het stedelijk gebied van de gemeente. 

 
Groei landelijk gebied 2010-2011: 0,0 % 
Groei stedelijk gebied 2010-2011: 3,3 % ( BIRO, Mei 2010 
en 2011 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

De vaststelling van het bestemmingsplan 
Buitengebied wordt afgerond. 
 

  

65 hectare kavelruil in de Gooiermars ten 
behoeve van kwelafhankelijke natuur 250 ha 
kavelruil tbv agrarische structuurverbetering 
gerealiseerd. 

  

 

Wat heeft het gekost? 
 

Exploitatie  

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 6.938 8.476 8.793 317 

Baten 3.804 3.845 4.452 607 

Saldo -3.134 -4.631 -4.341 290 

 

Belangrijkste verschillen 

 De kosten zijn hoger dan begroot. Oorzaak hiervan zijn de intensieve trajecten voor de 

omgevingsvergunning van het stadskantoor en het bestemmingsplan buitengebied. De gemeente ontvangt 

hiervoor ook extra baten. Ook zijn niet begrote baten ontvangen voor het afronden van het 

bestemmingsplan buitengebied.   

 

Voorzieningen  

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening Verschil 

Uitgaven 0 0 0 0 

Inkomsten 0 15 0 -15 

Saldo 0 15 0 -15 

 

Investeringen  

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 0 317 231 -86 

Baten 0 72 85 13 

Saldo 0 -245 -146 99 
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6 Herstructurering en vastgoed 
 

Het programma omvat het product 4 (Herstructurering) en de producten 11 (Grondexploitaties) en 13 

(Onroerend goed buiten exploitatie).  

 

Product 4 richt zich op de verbetering van het woon- en leefklimaat (via herstructurering) van wijken waarin 

een achterstand van dit woon- en leefklimaat is vastgesteld.  

 

Product 11 richt zich op het ontwikkelen van de (complexe) stedelijke opgaven. Naast de regievoering richt het 

product zich op het optimaliseren van de verdiencapaciteit (rendement) van de gemeentelijke inbreng in de 

gebiedsontwikkeling in de brede zin van het woord. 

Met gebiedsontwikkeling bedoelen we het ontwikkelen van locaties voor de stedelijke functies wonen, werken, 

recreëren en overige voorzieningen. Het gaat om zowel de diverse ontwikkelingen binnen bestaand stedelijk 

gebied als de uitbreidingslocaties.   

Het product Grondexploitaties richt zich op de meer complexe ontwikkelingsopgaven, primair daar waar sprake 

is van een gemeentelijke grondexploitatie of van een particuliere grondexploitatie waar een exploitatiebijdrage 

aan de gemeente dient te worden afgedragen. Tevens richt dit product zich op het ontwikkelen van het 

grondbeleid en worden vanuit die context bijdragen verleend aan diverse strategische vraagstukken en 

verantwoordingsdocumenten. 

 

Product 13 bevat het beheer van onroerend goed in de vorm van opstallen en gronden in eigendom van de 

gemeente in zowel stedelijk als agrarisch gebied. 

 

Door een goede beheersing en strak risicomanagement wordt gestreefd naar een geoptimaliseerde financiële 

positie van de vastgoedportefeuille 

 

Ambitie 
Deventer werkt aan een hoogwaardige ruimte om in te leven 

 

Gewenste effecten 
 Deventer heeft moderne wijken en dorpen die voldoen aan de eisen van deze tijd. 

 
Doelstellingen 
 Goed woon- en leefklimaat in herstructureringswijken 
 

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

Conform meetbare doelstellingen in de monitors 

Keizerslanden, Rivierenwijk en Voorstad-Oost. 

Deze vinden tweejaarlijks plaats per project. Voor 

Keizerslanden is een monitor verschenen en 

gepresenteerd in 2012. 
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Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Het afronden van het bestemmingsplan voor de 
wijkverbindingen en de Amstellaan. Aansluitend: 
start aanleg. 
Het afronden van het bestemmingsplan voor het 
kindcentrum. Aansluitend: start bouw. 
De uitvoering van het sociaal programma 2012 – 
2015 (door de aannemers van de 
programmaonderdelen). 
De voortzetting van het opknappen van de 
Deltabuurt. Particuliere eigenaren verbeteren de 
flats en de gemeente zorgt voor een betere 
openbare ruimte).  
Het afronden van het opknappen van het 
venenplantsoen-west. De start van de 
planvorming voor het oostelijk deel. 
 

 De activiteiten in de Rivierenwijk verlopen 
voorspoedig.  
 
Voor het kindcentrum is het voorlopige 
ontwerp nagenoeg afgerond eind 2012. De 
voorbereiding voor de bouw zijn ook gestart. 
De schop kan naar verwachting in de zomer 
2013 de grond in. 
 
Er is om financiële redenen enige vertraging 
bij de  Delta deals.  
Zoals gemeld in najaarsmarap:  
De voortgang van het sociaal programma is 
afgestemd op de nieuwe planning van het 
fysieke spoor. Als gevolg daarvan dienen de 
budgetten herverdeeld te worden over een 
langere periode. Voor 2012 betekent dit dat 
er € 525.000 van het sociaal programma naar 
andere jaren dient te worden overgeheveld 
(via de reserve herstructurering). 
Planning conform meerjarenschema 2012 en 
verder. 
 
Het Venenplantsoen-west is afgerond. Voor 
het Venenplantsoen-oost ligt een voorlopig 
ontwerp 

Gebiedsregie Voorstad Oost (relaties tussen 
verschillende partijen, tussen 55 projecten 
waarvan 16 direct aangestuurd vanuit de 
gebiedsregie) 
Brede school/Sport en Beweging 
Project afval en reiniging 
Particuliere woningverbetering Kaders GAE en 
maatschappelijke functie 
Winkelstraatmanagement 

 Zoals gemeld in najaarsmarap: 
€ 300.000 kan worden overgeheveld naar 
2013. Dat wordt veroorzaakt door de 
herziene aanpak van schoon, heel en veilig. 
Dit loopt nu weer maar er was sprake van een 
verminderde inzet. De voortgang van de 
particuliere woningverbetering begint na een 
eerste instroom af te vlakken, mede door de 
strakke hypotheekregels. Er wordt gezocht 
naar aanpassingen. Er zijn kluspanden 
aangewezen maar de eerste betalingen 
worden pas in 2013 verwacht. 

 

 Voldoende gedifferentieerd aanbod gronden en panden voor stedelijke ambities 
 

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

Voldoende beschikbaarheid van geschikte 

gronden en panden 

Er is voldoende beschikbaar. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Bedrijvenpark A1: Afhankelijk van uitspraak RVS: 
De afronding van de onteigeningsprocedure 
Het bouwrijp maken van de eerste twee fasen 
Het inrichten van de bufferzone, de aanleg van 
de grondwal en de aanleg van de waterberging 
buiten plangebied. 
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Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Het herzien van het exploitatieplan 
Het acquisitieplan nieuwe bedrijven 
De verkoop eerste kavels 

Bedrijvenpark A1, oostelijke ontsluiting: Start 
aanleg onderdoorgang. 
 

 Zoals gemeld in najaarrapportage: 

Start aanleg onderdoorgang zal in 2013 

plaatsvinden als gevolg van latere uitspraak 

RvS en een strakkere afstemming tussen 

investeringen en verkoop gronden (de 

begroting wordt gewijzigd bij het vaststellen 

van de grondexploitatie bedrijvenpark A1 in 

juli 2012). 

Binnenstadsprojecten Bibliotheek: Begeleiding 
voorbereiding realisatie bibliotheek 
 

  

Binnenstadsprojecten Theater en Film: 
Afhankelijk van resultaten haalbaarheidsstudie. 
Bij een positief besluit een regierol. 
 

  

Spijkvoorderenk: Het bouwrijp maken van de 
eerste drie fasen. 
Het begeleiden van de bouw van de school en 
BSO. 
Het begeleiden van de eerste fase projectbouw 
(deelgebied Fa) inclusief sociale woningbouw 
Het begeleiden van uitgifte en bouw particulier 
opdrachtgeverschap kavels (deelgebeid Sa). 
 
Het actualiseren en eventueel herzien van het 
exploitatieplan.  

 Zoals gemeld in de najaarrapportage: 

Een deel van de kosten bouwrijp maken 

schuift door naar jaarschijf 2013 (€ 770.000). 

Dit zijn kosten voor het bouwrijpmaken van 

fase SA-1. Dit is nog niet aanbesteed omdat 

geen enkele kavel onder optie is genomen. 

Vanwege vertraging in de voortgang Fa/Sa 

vond het voorbereiden van de uitgifte en 

bouw van fasen Fc en Sb niet in 2012 plaats. 

Wijtenhorst: De uitgifte van gronden 

Bijdrage verlenen aan de wijziging van het 

bestemmingsplan. 

Afhankelijk van de voortgang woningbouw 

- Het bouwrijp maken fase 2 
- Het woonrijp maken fase 1.  

  

Havenkwartier: Het voeren van 
gebiedsmanagement Havenkwartier op locatie  
Bijdrage verlenen aan de afronding van de 
integrale herziening bestemmingsplan 
Havenkwartier 
De start van uitgifte kavels Zelf & Samenbouw 
De start van de doorontwikkeling Broedplaats 
nieuwe vorm 
Start van de herontwikkeling van het silogebied 
(contracteren partij). 

  

Opstarten herontwikkeling Stoer Wonen 
(Oostzeestraat) 
Mogelijk maken dat bewoners hun eigen huis 
ontwerpen en laten bouwen 

  

Steenbrugge: Monitoring ontwikkelingen 
woningbouwmarkt 
Voorbereiding besluitvorming herstart 
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Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Geertruiden: het toetsen en begeleiden van de 

bouwplannen 

IJsselstreek en Fesevurstraat: het begeleiden van 

de  planontwikkeling 

De verkoop en het contractueel regelen van de 

renovatie van Rollecate 
Begeleiding Rollecatetuin. 
 

 De ontwikkelaar van Geertruiden heeft geen 

nieuwe initiatieven ondernomen het plan 

weer los te trekken. Er zijn geen nieuwe 

plannen meer voorgelegd. 

 

Zoals al gemeld in najaarrapportage: 

De verkoop van het gebouw Nieuw Rollecate 

ten behoeve van de nieuwe zorgfunctie is 

vanwege de financiering complex gebleken. 

Inmiddels is wel een principeakkoord bereikt. 

Doordat de verkoop vertraagt start ook de 

aanpak van de Rollecatetuin (burgerinitiatief) 

later. 

 

Wat heeft het gekost? 
 

Exploitatie  

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 33.729 55.828 22.544 -33.284 

Baten 32.606 40.416 10.334 -30.082 

Saldo -1.123 -15.412 -12.210 3.202 

 

Belangrijkste verschillen 

 De lasten zijn lager dan begroot. Oorzaken hiervan zijn de afwaarderingen voor Landeweert, Eikendal, 

Sluiskwartier, Deventer Noord-oost, Nieuwe Markt en Hagenvoorde (totaal - € 12.589). Daarnaast worden 

conform BBV boekwaarden naar product 13 overgeheveld (- € 15.830). Het gaat daarbij om boekwaarden 

van Deventer Noordoost, Sluiskwartier, Nieuwe Markt, Landeweert en Hagevoorde.  

 De lagere batenzijn het gevolg van diverse verrekeningen met de balans: voor afwaarderingen (- € 12.589), 

voor overboeking naar materiële vaste activa (- € 15.830). 

 

Voorzieningen  

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening Verschil 

Uitgaven 84 134 16.104 15.970 

Inkomsten 122 17.276 16.106 -1.170 

Saldo 38 17.142 2 -17.140 

 

Belangrijkste verschillen 

 De uitgaven zijn hoger dan begroot. Oorzaken hiervan zijn de afwaarderingen voor Landeweert, Eikendal, 

Sluiskwartier, Deventer Noordoost, Nieuwe Markt en Hagenvoorde (totaal € 12.589). Daarnaast zijn de 

uitgaven hoger door de verliesvoorziening voor Wijtenhorst en Spijkvoorderenk in verband met korting op 

kavelprijzen (€ 1.820).  

 De inkomsten zijn lager door een verlaging van de storting in de verliesvoorziening voor Steenbrugge.  
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Investeringen  

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten -2.988 21.835 -11.578 -33.413 

Baten 0 401 758 357 

Saldo 2.988 -21.434 12.336 33.770 

 

Belangrijkste verschillen 

 Lagere lasten door afwaarderingen Eikendal, Deventer Noordoost, Sluiskwartier, Nieuwe Markt, 

Landeweert en Hagenvoorde (totaal - € 29.901) en verlaging verliesvoorziening bedrijvenpark A1 ( - € 

3.500). 
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7 Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt 
 

Deventenaren doen graag mee aan de samenleving. Het college 

vindt dat iedereen in Deventer aan de samenleving moet (kunnen) 

meedoen. Het college wil dat meedoen op alle aspecten van de 

Deventer samenleving vergroten. Het gaat om zelfredzaamheid, 

meedoen, zich maatschappelijk inzetten. Deventer koestert haar 

gastvrije Hanzekarakter, naoberschap en vrijwilligersbeleid. Dat 

maakt dat veel overgelaten kan worden 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 geldt de uitkeringsperiode als een overbrugging naar 

economische zelfredzaamheid. Inwoners zijn in de eerste plaats zelf 

verantwoordelijk voor het vinden van werk. Zolang dat nog niet is gelukt, past de gemeente wederkerigheid 

toe. waarbij van inwoners een tegenprestatie wordt verlangd. 

 

Ambitie 
In  Deventer telt iedereen mee en doet iedereen mee. 

 

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

 
Doelstellingen 
 Bevorderen en realiseren van duurzame uitstroom uit de WWB/WIJ uitkering naar regulier werk 

 Zoveel mogelijk Wsw-ers regulier plaatsen bij een werkgever 

 Op een snelle en  eenvoudige manier rechtmatig een uitkering WWB/Wij beoordelen en verstrekken 

 Het beperken van instroom in een WWB/WIJ inkomensvoorziening 

 De afstand tot de arbeidsmarkt voor cliënten verkleinen. 
 

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

1051 klanten WWB/WIJ stromen in 2012 uit, 
waardoor per einde jaar een geregistreerd 
klantenbestand resteert van 2.226 
 

(Duurzame uitstroom is hierbij gedefinieerd  als 

tenminste 9 maanden geen beroep doen op een 

uitkering na beëindiging WWB) 

Gerealiseerd In 2012 zijn 1116 klanten uitgestroomd. 

Een klantenbestand van 2194 resteert.   

Aanvragen WWB/WIJ worden binnen 30 
kalenderdagen na het einde van de wettelijke 
wachtperiode beoordeeld en beschikt. 

Gerealiseerd 

Van 30% van de klanten met een aanvraag 
levensonderhoud in 2012  (naar verwachting 
totaal 1400)  wordt de aanvraag niet doorgezet 
door inzet preventie en directe bemiddeling naar 
werk  

Gerealiseerd, 36% van de aanvragen hebben niet geleid 
tot een toekenning 

Een meer effectieve en efficiënte uitvoering van 
de re-integratie wordt gerealiseerd door de 
oprichting van een Gemeenschappelijke 
Uitvoerings Organisatie (GUO), waardoor 
Rijksbezuinigingen op het re-integratiebudget 

Gerealiseerd. Het businessplan was in juli 2012 klaar. Het 
is veranderd in een voorlopige verkenning. Daarbij is 
besloten dat uiterlijk 1 juli 2013 het definitieve 
businessplan afgerond moet zijn. Ook is besloten om op 1-
1-2013 te starten met Deventer Werktalent (DWT) in 
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met beperkt verlies van resultaten kunnen 
worden opgevangen. 
Voor de oprichting van de Gemeenschappelijke 
UitvoeringOrganisatie (GUO) zal uiterlijk 1 mei 
2012 een businessplan zijn opgesteld, waarna 
uiterlijk per 1 januari 2013 het GUO operationeel 
zal zijn. 
 

oprichting. Dit is  gerealiseerd. 
Naamgeving GUO is aangepast in DeventerWerkTalent. 

Met een bestuursopdracht worden alle 
activiteiten gestart om vanaf 1 januari 2013 de 
Wet werken naar vermogen uit te voeren. Het 
streven is om deze activiteiten per 1 oktober 
2012 af te ronden. 
 
Bij de uitwerking wordt rekening gehouden met 
de gevolgen van deze wet voor de Wet sociale 
werkvoorziening en de uitvoering daarvan in 
Deventer. 

De Wet werken naar vermogen is in april 2012 
controversieel verklaard na de val van kabinet Rutte I. Het 
nieuwe kabinet komt in 2013 met een wetsvoorstel 
Participatiewet. 

Een stijging van het gemiddelde klantniveau op 
de participatieladder met 0,5 trede per jaar 

De beoogde stijging is niet gerealiseerd. Het gemiddelde 
klantniveau is in 2012 met 0,2 punt gestegen. Het 
klantenbestand muteert jaarlijks met ongeveer 50%. Er 
stromen 1000 klanten uit en 1000 klanten in. In 2012 is 
gewerkt met een gefixeerd bestand. De focus lag op sterke 
bemiddeling naar werk aan de poort. Deze opbrengsten 
zijn vanwege de gekozen meetmethode niet zichtbaar in 
de gemiddelde groei op de participatieladder. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Groei van het gemiddeld aantal cliënten 

beperken tot 5%. Dat betekent een stijging van 

het gemiddeld aantal cliënten van 2.120 

(jaareinde) in 2011 naar 2.226 in 2012 

  

Het verhogen van uitstroom uit de uitkering 

(WWB en WIJ) van 800 naar  1050 door de 

gezamenlijke werkgeversbenadering van 

Sallcon/UWV en gemeente 

  

Het tot stand brengen van een 

Gemeenschappelijke Uitvoeringsorganisatie 

waarin in het  kader van de WWnV  de re-

integratieactiviteiten van Sallcon, Cambio en de 

gemeente worden ondergebracht. Het GUO is 

volledig operationeel per 1-1-2013. 

  

Loonwaardebepaling van 500 cliënten 

 

 

 De wet werken naar vermogen is 
controversieel verklaard. Als gevolg daarvan  
is de pilot loondispensatie opgeschort. Het 
advies luidde om niet actief te plaatsen met 
behulp van loondispensatie vanwege het 
mogelijk ontbreken van een juridische 
grondslag na 2012. 

Na loonwaardebepaling van cliënten gaat 80% 

met gemiddeld 50% loonwaarde aan het werk 

 

 Zie ook hierboven. 
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Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Realiseren van vormen van digitale 

dienstverlening, zodat cliënten meer zelf kunnen 

doen om in te stromen op de arbeidsmarkt. 

  

Inzet diverse activiteiten onder het label Werken  
leren. 

Totaal 850 cliënten 

 Begin 2012 is vooruitlopend op de 
ontwikkeling van DWT gestart met het project 
Werkend Vermogen. Het accent lag sterk op 
de bemiddeling naar werk.  
 
Dit heeft gevolgen gehad voor de acties die 
zijn ingezet voor de overige labels. Onder het 
label werkend leren  zouden daarnaast ook 
de activiteiten in het kader van de pilot 
loondispensatie vallen. Door het 
controversieel verklaren van de WWnV zijn 
zoals eerder ook benoemd, de activiteiten in 
het kader van de pilot opgeschort.  
In 2012 zijn 643 cliënten binnen dit label 
geactiveerd. Hiertoe behoren tienermoeders 
(80); jongeren voor Vakwerk, oriëntatie en 
werkervaring (93) en cliënten voor de 
loonwaardemetingen (37). Daarnaast zijn 
vanuit het bestaande bestand 400 klanten 
opgeroepen. Ze hebben een traject gehad om 
de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. 
Tot slot waren in 2012 33  cliënten in ID,D en 
WIW jobs actief.    

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ): 
350 producten leveren aan (potentiële) 
zelfstandig ondernemers 

  

Behandelen van: 

-In behandeling nemen van 1400 

uitkeringsaanvragen 

  

In samenwerking met UWV en ROC richt 
W&I/RMC/BAD een jongerenloket in en houdt 
het in stand. 
Jongeren tot 27 jaar die zich melden bij het 
jongerenloket krijgen een leerwerkaanbod en 
indien noodzakelijk een inkomensvoorziening. 
Doel is 275 jongeren te laten uitstromen naar 
school of werk. 

  

30% van de aanvragen leidt niet tot een 
toekenning door preventie en directe 
bemiddeling in het integraal intake proces van 
UWV en gemeente. 

  

 

 Bevordering van maatschappelijke participatie door activering van burgers 
 

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

75% van de klanten die zijn ingedeeld op de 
treden 2,3 en 4 heeft een actief traject 

Deze doelstelling is gerealiseerd. 78% van de klanten op 
trede 2,3 en 4 heeft op 31 december 2012 een actief 
traject. 
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Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Inzet diverse activiteiten in het label Meedoen, 

waardoor 550 cliënten maatschappelijk actief 

zijn. 

 Prestatie is gerealiseerd voor 87%. 485 

cliënten zijn actief binnen het label Meedoen, 

hieronder vallen de bijzondere doelgroepen, 

jongeren en de mensen met een p-job. 

 

 Stimuleren van deelname aan armoederegelingen onder de in aanmerking komende doelgroepen  

 Voorkomen dat inwoners van Deventer financiële problemen krijgen 

 Financiële problemen van inwoners van Deventer structureel oplossen of beheersbaar maken  
 

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

Minimaal 80% van de minima in Deventer maakt 

in 2012 gebruik van 1 of meerdere regelingen. 

Gerealiseerd: 87% van de minima gebruikte 1 of meerdere 

regelingen. 

650 inwoners van Deventer maken gebruik van 

de Rechtop financiële regeling 

Zie programmablad 8. 

Stichting Leergeld realiseert 1100 toekenningen Zie programmablad 8. 

Curatieve schuldhulpverlening (oplossen en 

beheersbaar maken van schulden): aan minimaal 

75% van de huishoudens die een beroep doen 

op schuldhulpverlening wordt een structurele 

oplossing van de schulden geboden of een  

situatie gecreëerd waarin de schulden 

beheersbaar zijn.   

Gerealiseerd: aan 79% van de aanvragers is 

schuldhulpverlening geboden. 

Preventieve schuldhulpverlening (vroegtijdige 

signalering): vermindering van het gemiddelde 

schuldbedrag per huishouden dat een beroep 

doet op schuldhulpverlening met 2,5% ten 

opzichte van 2011. 

Niet gerealiseerd. Het bedrag is nu gemiddeld € 37.000 (in 

2011 € 30.000).Het hoge gemiddelde wordt veroorzaakt 

door enkele extremen. Blijven die buiten beschouwing, 

dan is het gemiddelde € 29.000. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Minimaal 75% van de huishoudens die een 

beroep doen op schuldhulpverlening wordt een 

structurele oplossing van de schulden geboden 

of een  situatie gecreëerd waarin de schulden 

beheersbaar zijn 

  

Wachttijd schuldhulpverlening regulier: 

Maximaal 4 weken 

 

  

Wachttijd schuldhulpverlening bij dreigende 

situatie: maximaal 3 werkdagen 

 

  

 

Budgetoverheveling 
 Voor het project Techniek onder 1 dak wordt budget overgeheveld (€ 100.000 lasten en € 50.000 baten). 

Verslechterende economische omstandigheden op de bouwmarkt,  de financiële onhaalbaarheid om tot 
nieuwbouw over te gaan (te hoog exploitatietekort) en de verandering van opvatting en positie van 
belangrijke deelnemers in het project (bouwsector) waren de oorzaken waardoor het aanvankelijk niet 
lukte om TO1D (thans Technicampus) in de oorspronkelijk beoogde opzet te realiseren. In 2012 is een 
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nieuwe weg ingeslagen. Het initiatief voor de realisatie van Technicampus ligt nu, meer dan voorheen, bij 
de deelnemende branches en sectoren in het project. Het hernieuwde initiatief is genomen door de 
techniek bedrijven in de Metaal, Installatietechniek, Elektrotechniek en bouw. Belanghebbenden zijn het 
gerelateerde bedrijfsleven, het scholenveld voor beroepsopleidingen (VMBO/MBO), aan branches 
gerelateerde opleidingsorganisaties en overheidsinstanties die het beroepsonderwijs stimuleren zoals de 
gemeente Deventer. Deze belanghebbenden hebben in een Stuurgroep onder regie van de gemeente 
Deventer het initiatief nader uitgewerkt.     

 

Wat heeft het gekost? 
 

Exploitatie  

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 74.273 76.099 76.176 77 

Baten 60.195 61.104 63.206 2.102 

Saldo -14.078 -14.995 -12.970 2.025 

 

Belangrijkste verschillen 

 De hogere baten wordt veroorzaakt door een hogere Rijksbijdrage (€ 2.015). In de begroting is opgenomen 

de rijksbijdrage Participatiebudget w.deel.  Het participatiebudget bestaat uit een bijdrage voor het w.deel, 

een bijdrage voor inburgering en een bijdrage voor educatie.  De bijdrage voor inburgering mag ook 

ingezet worden voor het w.deel. In 2012 is de gehele rijksbijdrage, inclusief de meeneemregeling vanuit 

voorgaande jaren ingezet, het hierdoor ontstane voordeel ad € 193.000 binnen  het product dient  ter 

besteding van de afloop inburgering  2013 en 2014. 
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8 Meedoen 
 

Meedoen: iedereen in Deventer, met of zonder beperking doet mee,. Wanneer daarbij extra ondersteuning 

nodig is biedt de gemeente die. Vanuit het programma Meedoen wil de gemeente de inwoners ondersteunen 

bij het zo lang mogelijk zelfstandig wonen, leven en het zoveel mogelijk participeren in de samenleving. 

Preventie, bewegen (sporten), vrijwilligerswerk, mantelzorg, integratie, wijkaanpak, armoedebeleid maar ook 

individuele en algemene voorzieningen op het gebied van zorg en opvang  leveren hier een belangrijke bijdrage 

aan. 

 

Ambitie 
In Deventer telt iedereen mee en doet iedereen mee 

 

Gewenste effecten 
 Deventer heeft een leefbare woon-, werk- en verblijfsomgeving 

 Deventer heeft gezonde en vitale inwoners 

 Deventer heeft een samenhangende voorzieningenstructuur 

 
Doelstellingen 
 Meer inwoners voelen zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt 

 Meer inwoners zetten zich actief in voor de leefbaarheid en sociale samenhang in de buurt 

 Een gelijkblijvende sociale cohesie 
 

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

Het aandeel inwoners van 18 jaar en ouder dat zich 
medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in 
de buurt blijft 75% 

2009: 87% 
2011: 85%  
(Bewonersonderzoek Deventer, najaar 2009 en 2011) 

Het aandeel inwoners van 18 jaar en ouder dat zich 
actief inzet voor de leefbaarheid en sociale 
samenhang in de buurt, blijft in 2011 op 15% (nieuwe 
streefwaarde nog te benoemen) 

Is niet apart gemeten.  

De sociale cohesie blijft in 2011 stabiel ten opzichte 
van 2009 (nieuwe streefwaarde nog te benoemen) 

Sociale cohesie 2009: 6,3 
Sociale cohesie 2011: 6,1 
(Integrale Veiligheidsmonitor 2009 en 
Bewonersonderzoek Deventer najaar 2011) 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Per wijk faciliteren van wijkaanpakinitiatieven. 
Erop af, signaleren en interveniëren volgens Welzijn 
Nieuwe Stijl. Versterken van informele netwerken 
tussen bewoners en in buurten ten behoeve van 
zelfredzaamheid. 

  

De resultaten uit de wijkprogramma’s 2011-2012 zijn 
eind 2012 voor 80% bereikt (indicator is % van het 
budget). Vanwege het grote aantal afzonderlijke 
resultaten  wordt verwezen naar de door B&W 
vastgestelde wijkprogramma’s.  

  

Er is door team wijkaanpak bijgedragen aan de  pilots 
in Zandweerd-Noord, Colmschate-Zuid en Rode Dorp.  
Het deelproject Zandweerd-Noord  is uitgevoerd door 
team wijkaanpak. Conform bestuursopdracht 
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Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Gebiedsgericht werken (GGW).  

De ’Dorpsontwikkelingsplannen voor Schalkhaar en 
Diepenveen zijn gereed.  
 

  

Ouderenbeleid: Onderzoek naar de inzet van vitale  
ouderen ten behoeve van ouderen in een kwetsbare 
positie (eenzaamheid, sociaal isolement en financiële 
achterstandsituaties) en hoe ouderen elkaar kunnen 
versterken. 

 Er is een GGD ouderenmonitor 
uitgevoerd, maar er heeft geen concreet 
onderzoek plaatsgevonden naar de inzet 
van vitale ouderen ten behoeve van 
ouderen in een kwetsbare positie. Dit 
onderwerp wordt meegenomen in de 
uitwerking van de kanteling (naar de 
bron van het sociale domein).  Wel zijn 
door o.a. Raster en Parolo 
laagdrempelige activiteiten opgezet om 
ontmoeting en vrijwilligerswerk te 
stimuleren. 

Project Allochtone Ouderen: Versterken van de 
positie van allochtone ouderen in de Deventer 
samenleving (PAOD) door belangenbehartiging in de 
Wmo adviesraad en door subsidieafspraken met 
Raster voor het faciliteren van ontmoeting, 
activiteiten en informatie en advies. PAOD maakt 
onderdeel uit van Flankerend Ouderenbeleid. 

  

Homobeleid: Plan van aanpak 2012 – 2014 
Nieuwe afspraken met het Rijk om de homo-
emancipatie te bevorderen: meer acceptatie, 
veiligheid, bespreekbaar maken van taboes d.m.v. 
o.a. expertmeetingen (3x per jaar), kunstprojecten, 
acties sport. 

  

Antidisciminatiebeleid: 2012 vinden er nieuwe 
afspraken met het Artikel 1 en Etty Hillesum Centrum 
plaats 
Werkgroep Antidiscriminatie doet voorlichtings- en 
preventieactiviteiten. 

  

Vrijwilligerscentrale Deventer: Subsidieafspraken 
over de uitvoering van de actiepunten uit de 
beleidsnotitie over vrijwilligerswerk, waaronder het 
opzetten van een vrijwilligersacademie, het uitvoeren 
van een makelaarsfunctie voor maatschappelijke 
stages en het uitvoeren van het schakelpunt 
maatschappelijk betrokken ondernemen. Daarnaast 
regulier werk gericht op ondersteuning van 
vrijwilligers(organisaties) en het vergroten van 
maatschappelijke betrokkenheid. 

  

Maatschappelijke stages: Uitvoering van wettelijke 
verplichting om stagemakelaar en coördinatie van 
maatschappelijke stage te organiseren, VCD in 
samenwerking met het Etty Hillesum Lyceum. 

  

100 duale trajecten voor inburgeringsplichtige 
nieuwkomers waarvan het meren deel met 
doelperspectief werk. 90% neemt deel aan het 
examen, 70% behaalt het examen. 

 62 trajecten. Het aantal is kleiner 
doordat de instroom van nieuwkomers is 
gedaald en er voor Turken geen 
inburgeringsplicht meer geldt. Velen 
zullen in 2013 examen doen. 
Deelname aan examen: 3 
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Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Examen behaald: 2 

60 duale trajecten met als doelperspectief educatie 
voor inburgeringsplichtige jongeren.. 90% neemt deel 
aan het examen, 70% slaagt. 

 55 trajecten. Er zijn minder jongeren 
ingestroomd en meer jongeren voldoen 
aan hun inburgeringsplicht via het 
reguliere onderwijs. 

Deelname aan examen: 28 

Examen behaald: 21 

150 duale trajecten voor vrijwillige inburgeraars met 
voornamelijk participatie als doel. 90% neemt deel 
aan het examen, 70% haalt 2 onderdelen 

 40 deelnemers / trajecten. In 2011 is het 
volgende besloten voor de periode 2011 
– 2013: 
De inzet is een actieve werving en 
activering van mensen die lang in 
Deventer wonen en behoefte aan 
inburgering hebben. Het doel is dat in de 
periode 2011 – 2013 in totaal 150 
vrijwillige inburgeraars gebruik zullen 
maken van een aanbod van de 
gemeente.  
 
Ondanks de zeer vele voorlichtingen, 
opstapcursussen en 
netwerkbijeenkomsten waarin we zelf 
hebben geworven en het netwerk 
hebben gevraagd deelnemers aante 
melden, blijft het aan achter. Het geringe 
aantal examen kandidaten ontstaat 
doordat velen een zeer laag startniveau 
hebben en pas later examen doen. 

Deelname aan examen: 1 

Examen behaald: 0 

Inburgering en educatie: De Rijksbijdrage voor 
volwasseneducatie is verlaagd ten opzichte van de 
primaire begroting 2012. De hieraan gekoppelde 
prestaties zijn: 
-25 voortijdig schoolverlaters in voltijdtrajecten 
-41 voortijdig schoolverlaters in deeltijdtrajecten 
-45 voortijdig schoolverlaters Oriëntatie & Schakelen 
-130 trajecten basisvaardigheden (laaggeletterdheid) 
-31 Nederlands als tweede taal 
-5 trajecten klantgroep 1 (alfabetisering) 
-10 ambassadeurs laaggeletterdheid 
-5 signaleerderstrainingen laaggeletterdheid. 
(gewijzigd bij Najaarsrapportage) 

  

Klantmanagement: 220 deelnemers volgen en 
begeleiden tot inburgeringsexamen.80% neemt deel 
aan het examen. 
60% zal het inburgeringexamen behalen. 

 229 deelnemers. Deelname aan examen 

(inclusief trajecten uit voorgaande 

jaren): 112. 

Examen behaald: 94. 

Huis der taal: 50 taalcoaches als taalmaatje en 
begeleider van inburgeraars. 
(gewijzigd bij Najaarrapportage) 

  

 

 Krachtige regie en samenwerking op personen met meervoudige problemen. 
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 Meer ouderen nemen deel aan activiteiten, gericht op participatie en activering (in het kader van 

eenzaamheidsbestrijding bij ouderen). 

 Meer inwoners voldoen aan de Nationale Beweegnorm. 
 

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

In 2014 worden 180 zorgwekkende zorgmijders 
bereikt, waarvan er 100  verdere zorg, 
begeleiding of behandeling accepteren 

Aantallen dienen in 2014 bereikt te zijn. Verwachting is 
dat dit ruim gehaald wordt.  

In 2014 zijn 1.650 kwetsbare inwoners met 
meervoudige problematiek (3 uit 8) in een 
traject gericht op wonen, zorg, werk en 
inkomen.  

Aantallen dienen in 2014 bereikt te zijn. Verwachting is 
dat we niet helemaal aan dit aantal komen. 

Het  aantal ouderen dat deelneemt aan 
activiteiten, gericht op participatie en activering 
neemt toe met  xx% (nieuwe streefwaarde nog 
te benoemen) 

90% is tevreden over de sociale contacten die men heeft 
(GGD ouderenmonitor 2011) 

Het aandeel inwoners dat voldoet aan de 
Nationale Beweegnorm (30 minuten bewegen 
per dag) stijgt van 58% in 2011 naar 60% in 2012 

2009: 52% 
2011: 58% 
Is in 2012 niet gemeten, nieuw onderzoek najaar 2013 
(Bewonersonderzoek Deventer, najaar 2009 en 2011) 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Uitvoeringsprogramma Regionaal Kompas: Als 
centrumgemeente de regierol nemen bij de 
implementatie van het Regionaal Kompas. 

  

GGZ: Uitvoeren van regionaal beleid openbare 
geestelijke gezondheidszorg. In 2014 jaarlijks 
met totaal 180 zorgwekkende zorgmijders 
contact om hen te motiveren tot het accepteren 
van zorg, hulp, begeleiding of behandeling. 

  

Krachtige regie en samenwerking op personen 
met meervoudige problemen. Geen personen 
tussen wal en schip 

  

Uitvoering Gehandicapten parkeerkaart (GPK): 
380 beschikkingen op aanvragen. 
 

  

Sportbedrijf Deventer: Afsluiten 
uitvoeringsovereenkomst 
(subsidiebedrag is incl. bijdrage in de 
kapitaallasten). 

  

Het programma Meedoen uitvoeren, met daarin 
o.a. 

 Uitvoering Nationaal Actieplan Sport en 
Bewegen in wijken Zandweerd, Colmschate 
/ Vijfhoek en Schalkhaar 

 Opzetten nieuwe subsidieregeling sport  
 
 
 

 2% stijging van aantal ouderen dat aan de 
beweegnorm voldoet 

 

 sport en bewegen meer naar de wijk 
brengen. O.a. door inzet 
combinatiefunctionarissen worden 3.500 

  
 
 
 
 
Vanwege het nieuw beleidskader Meedoen 
en de nieuwe ronde bezuinigingen wordt in 
2013 opnieuw gekeken naar de opzet van één 
Meedoen subsidieregeling. 
Uit het bewonersonderzoek Deventer, najaar 
2009 en 2011 blijkt dat het aantal ouderen 
dat volledig voldoet aan de norm (5x per 
week een half uur) is gedaald met 5%. Het 
aantal ouderen dat 2, 3 of 4 keer per week 
actief beweegt  is gestegen met 



Gemeente Deventer – Jaarverslag 2012 74 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

kinderen in het basisonderwijs en 1.000 
kinderen in het voortgezet onderwijs bereikt 

respectievelijk, 1, 2 en 4%. 

Start realisatie herinrichting sportpark 
Zandweerd 
 

  

 

 Meer inwoners zoeken naar alternatieven om aan de eigen individuele zorgvraag te voldoen (bijvoorbeeld 

door nemen eigen verantwoordelijkheid) 

 Minder mantelzorgers ervaren problemen bij hun zorgtaak 

 Aanbieden van maatschappelijk werk voor de doelgroep 

 Efficiënter gebruik maken van ruimten en voorzieningen voor onderwijs, sport, zorg, samenlevingsopbouw, 

cultuur 

 Meer inwoners zetten zich onbetaald in voor hulp aan anderen en de sociale omgeving 

 Meer inwoners zetten zich in voor buurtverbetering 

 Inwoners die tot de doelgroep behoren doen via Stichting Leergeld en Rechtop! Mee, vooral op het gebied 

van sport, cultuur en educatie. 
 

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

Daling van de kosten van individuele 
voorzieningen met minstens 7% 

7,5 % bezuiniging is geboekt op de WMO individuele 
voorzieningen 

Geen personen tussen wal en schip door 
decentralisatie Awbz 

Continu proces 

Het aandeel mantelzorgers dat bij hun zorgtaak 
tegen problemen aanloopt, neemt af van 53% in 
2010 naar 50% in 2011 

2009: 51%, 2011: 55% 
(Bewonersonderzoek Deventer, najaar 2009 en 2011) 

80% van de klanten die op de wachtlijst staan 
voor AMW worden binnen 2 maanden geholpen. 

71,8%  (obv halfjaarcijfers) 

Realiseren bezuinigingstaakstelling door meer 
multifunctioneel gebruik maatschappelijk 
vastgoed 

De taakstelling rust bij team Vastgoed. Concretisering 
hiervan wordt opgepakt in samenspraak met programma 
Meedoen 

Het aandeel inwoners van 18 jaar en ouder dat 
zich onbetaald inzet voor hulp aan anderen en 
de sociale omgeving, neemt toe van 35% in 2007 
naar 40% in 2011 (nieuwe streefwaarde nog te 
benoemen) 

2009: 39% 
2011: 41% 
(Bewonersonderzoek Deventer, najaar 2009 en 2011) 

Het aandeel inwoners van 18 jaar en ouder dat 
zich inzet voor het verbeteren van de buurt blijft 
stabiel op 21%  

2009: 24%, 2011: 27% 
(Integrale Veiligheidsmonitor 2009 en 
Bewonersonderzoek Deventer najaar 2011) 

Het aantal inwoners dat via Rechtop! Financiële 
Regeling meedoet, blijft gehandhaafd op 650 
(excl. Stentor abonnementen).  
 
Het aantal inwoners dat via de Rechtop 
Beweging meedoet stijgt van 2.800 in 2011naar 
3.000. 
 
Het aantal kinderen dat via Stichting Leergeld 
meedoet, blijft gehandhaafd op 1.100. 

1.250 verstrekte coupons  
(950 sport, cultuur & educatie, 150 bibliotheek, 150 GAE) 
 
3.000 deelnemers  
 
 
1.221 kinderen 
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Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Visie algemeen maatschappelijk werk: Nieuw 

kader voor de uitvoering van het AMW. 

 

  

Ondersteunende begeleiding: Passende 

oplossing voor personen die voorheen via de 

Algemene wet bijzondere ziektekosten 

ondersteunende begeleiding ontvingen 

  

Decentralisatie AWBZ: Oplossingen op maat voor 
personen die vanuit de Awbz in 2013 en verder 
de indicatie begeleiding verliezen. 

  

Prostitutiebeleid: Het uitvoeren van het 
vastgestelde beleid. 
 
 

  

WMO aanvragen: 5.100 beschikkingen op 
aanvragen en mutaties met bij minimaal 80% 
een gemeentelijk indicatiebesluit. 

  

Uitvoering verdeling zorgwoningen: 100 
aanvragen verdeling zorgwoningen plaatsen op 
de wachtlijst en in samenwerking met partners 
een zorgwoning toewijzen 

  

Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma 2012, 
waaronder de koppeling WMO-WWB 
 

  

Accommodatiebeleid: Verdere ontwikkeling 
woonservicezones. Daarbij extra aandacht voor 
multifunctioneel gebruik. 

  

Steunpunt Mantelzorg: Subsidieafspraken over 
de uitvoering van de actiepunten uit de 
beleidsnotitie bij mantelzorg, waaronder 
deskundigheidsbevordering, respijtzorg, 
buddyzorg en professionalisering 
cliëntondersteuning. Daarnaast reguliere 
subsidieafspraken ten behoeve van 
ondersteuning aan mantelzorgers en het 
voorkomen van overbelasting. 

  

Uitvoeren van de gemeentelijke 
minimaregelingen. Per 1 januari 2012 geldt een 
maximale inkomensgrens van 110%. Dit 
betekent voor Deventer dat de inkomensgrens 
van de Rechtop! Financiële Regeling, Salland 
optimaal verzekering en Stichting Leergeld van 
120% naar 110% gaat. 
 
De doelgroep voor minimaregelingen wordt  
kleiner. Dit levert circa € 120.000 op, maar er 
volgt nog een korting van  het Rijk op de 
algemene uitkering. 

  

Uitvoeren van Rechtop! Financiële regeling. 
 
Er worden 500 coupons van maximaal  
€ 150 per coupon toegekend voor de Rechtop! 
Financiële regeling. 
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Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

(gewijzigd bij Zomerrapportage) 

Uitvoeren van Rechtop! Beweging 
 
 

  

Uitvoeren regeling St. Leergeld. 
 
Er worden 1.000 coupons van maximaal  
€ 200 per coupon toegekend aan stichting 
Leergeld. 
(gewijzigd bij Zomerrapportage) 

  

 

Budgetoverheveling 
 Het budget voor nazorg ex-gedetineerden is regionaal geld  waarvoor Deventer  centrumgemeente is. Het 

over te hevelen bedrag bestaat onder andere uit in het verleden overgehevelde middelen. Het bijzondere 
zorgteam richt zich sinds 2012 op meer doelgroepen, waaronder ex-gedetineerden. De uitbreiding en  
doorontwikkeling van het bijzondere zorgteam liep in 2012 enige vertraging op, waardoor deze middelen 
in 2012 niet zijn uitgegeven. Lasten € 81. 

 Deventer ontving van de provincie budget voor de ontwikkeling van de Regiekamer, het Bijzonder 
zorgteam (BZT). Doordat de ontwikkeling vertraging heeft opgelopen worden deze middelen in 2013 voor 
het doel uitgegeven (laatste jaar van overheveling). De lasten en baten (provinciale middelen) zijn beide € 
23. 

 De provincie heeft de gemeente een subsidie gegeven voor Wonen zorg en welzijn (woonservicezones). 
Een deel van het geld is beschikbaar voor personele ondersteuning. De uitgaven waren in 2012 € 31 
minder dan geraamd. In 2013 loopt het project door. Lasten en baten (provinciale middelen) beide € 31. 

 Wijkaanpak: Zoals in de Zomerrapportage 2012 is vastgelegd worden de resterende budgetten 
overgeheveld naar 2013 in verband het besluit van B&W om de programmaperiode 2011-2012 met een 
jaar te verlengen zodat programmaperiode en begroting gelijk gaan lopen. 

 Voor Bewonersbudgetten wordt € 74 lasten overgeheveld. 

 Voor PMJP Platteland wijkaanpak wordt € 63 overgeheveld. Het is hier budget voor de  DOP’s  dat voor de 
verschillende dorpen na een uitgebreid proces en overleg tussen dorp en B&W is afgerond. Het 
resterende budget  is gelabeld voor projecten. Diverse bewonersgroepen hebben hiermee een start 
gemaakt, maar feitelijke uitvoering vindt volgens de met de provincie overeengekomen planning plaats in 
2013. Het niet beschikbaar blijven van het budget betekent dat de gehonoreerde projecten niet kunnen 
doorgaan. Zowel lasten als baten (Provinciale bijdragen) 

 Sportbeleid: Deventer ontving van de provincie subsidie voor sportaccommodaties en jeugd. Een groot 
deel van het budget is in 2012 besteed voor de aanleg van een kunstgrasveld op sportpark Rielerenk. 
Onderdeel hiervan is het uitvoeren van sportactiviteiten voor risicojongeren.  Dit onderdeel wordt in 2013 
opgepakt. Lasten en baten (provinciale bijdragen) beide € 20.000. 

 

Wat heeft het gekost? 
 

Exploitatie  

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 41.195 42.360 40.500 -1.860 

Baten 6.811 5.869 5.901 32 

Saldo -34.384 -36.491 -34.599 1.892 

 

Belangrijkste verschillen 

 De lasten zijn lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de diverse budgetoverhevelingen (- € 291) en 

daarnaast door lagere lasten voor Wmo algemeen (- € 274), lagere lasten voor huishoudelijk verzorging (- € 

178) door versobering van de normen en een afname van het aantal cliënten. Ook de lasten voor 
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onderhoud hulpmiddelen (scootmobielen/rolstoelen) (- € 165) zijn lager. Er zijn ook minder scootmobielen 

en elektrische fietsen verstrekt.  

 

Voorzieningen  

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening Verschil 

Uitgaven 0 105 94 -11 

Inkomsten 0 0 0 0 

Saldo 0 -105 -94 11 
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9 Jeugd en onderwijs 
 

De lijn van opgroeien in Deventer is die van Wieg naar 

Werk. Jongeren kunnen in Deventer van hun jeugd 

genieten. Bovendien worden ze op weg geholpen naar 

economische en sociale zelfstandigheid.  Om dit te 

realiseren zijn er drie soorten voorzieningen: 

Fundamentele voorzieningen die zich richten op het 

bereiken van alle jongeren (onderwijs, 

consultatiebureaus) en voor- en vroegschoolse educatie 

voor kinderen met een taalachterstand.  

Aanvullende voorzieningen die voor alle jongeren 

toegankelijk zijn,  zoals kinderdagverblijven, 

buitenschoolse opvang, gastouderopvang, 

schakelklassen, bredescholen en combinatiefuncties, 

jeugd en jongerenwerk, jeugd en jongeren activiteiten en het Centrum voor Jeugd en Gezin.. Deze 

voorzieningen bevinden zich  zo dicht mogelijk in de omgeving van jongeren. Ze zijn bestemd voor 

vrijetijdsbesteding en worden daarnaast gebruikt om contact te leggen en ze zo nodig door te geleiden naar 

passende (zorg/welzijns)voorzieningen. 

Voorzieningen waarin aanvullende aandacht, hulp en zorg wordt geboden zodat jongeren niet buiten de boot 

vallen en zich zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien in de samenleving (onder andere (speciaal)onderwijs, 

individuele trajectbegeleiding, jeugdzorg, verslavingszorg, coach-aanpak, hulp voor jonge moeders). 
 

Ambitie 
In Deventer telt iedereen mee en doet iedereen mee 

 

Gewenste effecten 
 Jongeren genieten van hun jeugd 

 Jongeren worden op weg geholpen naar economische en sociale zelfredzaamheid: uiterlijk als ze 27 jaar 

zijn, hebben ze hun plek in de samenleving gevonden. 

 
Doelstellingen 
 De samenhang en het aanbod van activiteiten door Brede Scholen en combinatiefuncties neemt toe 

 Meer laagdrempelige inlooppunten voor ouders bij het Centrum  voor Jeugd en Gezin 

 Wanneer jongeren niet bereikt worden via de fundamentele voorzieningen of voorzieningen voor 

aanvullende aandacht, hulp en zorg dan is er het kinder- en jongerenwerk om met deze groep contact te 

leggen. Bijvoorbeeld door passende vrijetijdsbesteding. En op deze wijze indien nodig door te geleiden 

naar passende (zorg/welzijns)voorzieningen 
 

Wat wilden we bereiken Realisatie 

In 2012 minimaal 16 scholen (PO en VO) in 
Deventer faciliteren om in en nabij de scholen 
een sluitend aanbod te bieden op het gebied van 
welzijn, sport en cultuur.   

9 scholen gerealiseerd 
(wel iedereen aangeboden) 

De 3 in 2010 gestarte inlooppunten van het CJG 
zijn in 2012 toegenomen tot minimaal 30 
(inclusief  natuurlijke inlooppunten zoals 
consultatiebureau, peuterspeelzaal, 
kinderopvang en scholen).  

 (bij alle scholen, kindcentra en  consultatiebureaus, meer 
dan 30 punten) 
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Wat wilden we bereiken Realisatie 

In 2012 worden minimaal 20 
jongerenactiviteiten georganiseerd 

Gerealiseerd  

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Jeugdmonitor: Uitvoeren: “Deventer Jeugd in 
Beeld” (2* per jaar). 
Onderdeel is het continu verbeteren van de 
registratie. 

  

Uitvoeren van de vastgestelde beleidsnota VVE-
Wet OKE (inclusief handhaving en toezicht 
kwaliteit kinderopvang, gastouderbureau’s, 
peuterspeelzalen).  
 
Uitvoeren convenant inzet middelen voor VVE 
extra. 

 Deventer heeft dit jaar is een Rijksbijdrage 
van € 690.000 ontvangen voor onder andere 
zomerscholen en 3+ groepen. Hierover is een 
convenant met partijen afgesloten. De 
implementatie door deze veldpartijen heeft 
vertraging opgelopen. Hierdoor wordt het in 
2012 beschikbare budget niet volledig 
uitgegeven. Het restantbudget wordt 
overgeheveld. 
 
Budgetoverhevelingen 
VVE + schakelklassen € 1.200.983 lasten en 
baten 
VVE extra € 631.795 lasten en baten 

Peuterspeelzaalwerk: Uitvoering 
subsidieverordening.  
In 2012 start de implementatie van kindercentra 

  

Meldingen voortijdig schoolverlaters: Uitvoering 
van 550 meldingen voortijdige schoolverlaters in 
het schooljaar 2011/2012, waarvan 385 jongeren 
een traject krijgen aangeboden en 165 trajecten 
worden overgeheveld naar het schooljaar 
2012/2013. 

  

Meldingen verzuim leerplicht: Handhaving 
leerplicht, beslissen op 650 meldingen scholen 
 

  

 

 Meer peuters beginnen zonder een taalachterstand aan het basisonderwijs. 

 Minder voortijdig schoolverlaters, 

 Consultatiebureaus bereiken alle kinderen van 0-4 jaar 
 

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

Het bereik van de doelgroep peuters in 
peuterspeelzalen (en kinderdagverblijven) met 
VVE-trajecten stijgt van 61% in 2011 naar 70% in 
2012 

75% 

Aantal Voortijdige schoolverlaters  schooljaar 
2011/2012= 550 
Aantal  trajecten richting startkwalificatie = 385 
Overheveling bestand schooljaar 2012/2013= 
165, exclusief de nieuwe instroom 2012/2013. 

 531 
Aantal gerealiseerde trajecten richting startkwalificatie = 
455.  
Overheveling 76 ipv de begrote 165. Alle voortijdig 
schoolverlaters zijn benaderd en in traject/ behandeling. 
Het zijn er echter niet meer dan 76.  

Er is een sluitend registratiesysteem op basis van 
BSN-nummers bij het consultatiebureau. 

Gerealiseerd 
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Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Bredeschool/combinatiefuncties: In het najaar 
2011 is gestart met een actualisering en herijking 
van het beleid op het gebied van brede scholen 
onder de noemer “Brede School Nieuwe Stijl”. 
Het college heeft het uitvoeringsplan in juli 2012 
vastgesteld. Vanaf het najaar 2012 en in 2013 
ligt de focus op de implementatie van de Brede 
School Nieuwe Stijl en het realiseren van de 
gestelde doelen. 

  

CJG: Uitvoeren inrichtingsplan CJG, waaronder: 
Organiseren netwerkbijeenkomst professionals, 
2x p.jaar 
Uitvoering van de “Verwijsindex” 
Het aantal inlooppunten vergroten van 3 naar 
minimaal 30 
Lanceren van een  website voor jongeren 

 Er is geen website voor jongeren gelanceerd 

Uitvoering nadere subsidieregeling bevordering 
participatie 12 – 27 jarigen, minimaal 20 
activiteiten worden gesubsidieerd. 

  

In elke wijk wordt ambulant jongerenwerk 
ingezet, die contact legt met jeugdgroepen op 
straat en ze zoveel mogelijk doorgeleidt naar 
accommodatiegebonden jeugdwerk. 

  

 

 Alle  kinderen in het ZMOK onderwijs krijgen zwemles aangeboden 

 Er is een samenhangende voorzieningen structuur tussen de organisaties op het terrein van de jeugdzorg 

en jeugdbeleid. 

 Er is een sluitende en integrale aanpak voor probleemjongeren 
 

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

% van de kinderen in het onderwijs voor zeer 
moeilijk opvoedbare kinderen haalt een 
zwemdiploma 

Gerealiseerd, (zwemles wordt aangeboden) 

Er is een gedragen plan van aanpak overgang 
jeugdzorg 

Gerealiseerd (visie en projectplan vastgesteld) 

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

Gerealiseerd 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Schoolzwemmen: Aanbieden van zwemles aan 
het Zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) 
onderwijs. 

  

Jeugdzorg: Een plan van aanpak transitie 
jeugdzorg wordt opgesteld 
 

  

Jeugdnetwerken: Er zijn 6 goed functionerende 
jeugdnetwerken in de 6 wijken. Hierin nemen 
jongerenwerk, opbouwwerk, toezicht en politie 
deel. 
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Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Zwerfjongeren: er is op 6 locaties opvang en 
huisvesting voor zwerfjongeren. De geboden 
ambulante begeleiding is gericht op het halen 
van een startkwalificatie. 

  

 
Wat heeft het gekost? 
 

Exploitatie  

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 20.775 23.710 21.222 -2.488 

Baten 3.623 4.597 2.866 -1.731 

Saldo -17.152 -19.113 -18.356 757 

 

Belangrijkste verschillen 

 De lasten zijn lager dan begroot. Voor VVE wordt budget overgeheveld (- € 1.833) hierdoor zijn de lasten 

lager dan begroot. Daarnaast is sprake van lagere kapitaallasten onderwijshuisvesting (- € 173) en is 

minder uitgegeven aan Centrum voor Jeugd en Gezin (- € 108). Door strengere selectie aan de poort, 

samenwerking met Olst-Wijhe en het vestigen van de Evangelische school zijn de kosten voor 

leerlingenvervoer (- € 158) lager. 

 De lagere baten zijn gerelateerd aan de budgetoverhevelingen. 

 

Voorzieningen  

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening Verschil 

Uitgaven 0 252 252 0 

Inkomsten 83 83 83 0 

Saldo 83 -169 -169 0 

 

Investeringen  

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 20 2.821 2.947 126 

Baten 0 0 0 0 

Saldo -20 -2.821 -2.947 -126 

 

Belangrijkste verschillen 

 De lasten zijn hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een overschrijding op het 

voorbereidingskrediet nieuwbouw kindcentrum Rivierenwijk (€ 159). Deze overschrijding is het gevolg van 

een andere fasering van de voorbereidingskosten dan verwacht. 
 

 
 

  



Gemeente Deventer – Jaarverslag 2012 82 
 

10 Economie, kunst en cultuur 
 

Het programma Economie, kunst en cultuur kent drie 

sporen: 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 

verbinden we economische, maatschappelijke en 

culturele innovaties. We willen in constructieve 

samenwerking met partners bijdragen aan een creatief 

en innovatief klimaat en daar .de randvoorwaarden 

voor scheppen. Een hoogwaardig en uitdagend/prikkelend 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. 

 

Ambitie 
Deventer werkt aan een duurzame en dynamische samenleving 

 

Gewenste effecten 
 De Deventer samenleving investeert blijvend in een innovatief, ondernemend en creatief klimaat 

 Deventer nodigt uit tot cultureel bezoek en deelname 

 De gemeente Deventer voorziet het bedrijfsleven van goede digitaal ontsloten informatie, producten en 

diensten ten behoeve van  behoud van economisch en creatief potentieel 

 
Doelstellingen 
 Behoud van de huidige mate van vitale bedrijvigheid 

 Een innovatief ondernemersklimaat 

 Behoud van niveau aantrekkelijke bedrijventerreinen 

 Bedrijven zijn tevreden over de gemeentelijke dienstverlening 
 

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

Het aantal bedrijven blijft in 2012 gehandhaafd 
op circa. 5000 
Deventer volgt de landelijke ontwikkeling qua 
arbeidsplaatsen. 
 

5.919 bedrijven (peildatum 2012) 

Het eindcijfer voor het gemeentelijk 
ondernemersklimaat stijgt van 6,7 in 2010 naar 
6,8 in 2012. 

Geen meting. 
Het onderzoek van Ecorys in G32 verband is gestopt. We 
overwegen een eigen onderzoek op te starten. Meting 
2013 of 2014 

Het aanbod aan bedrijfsvastgoed ( 80.000 m2) 
blijft gelijk ten opzichte van 2010. 

89.600m
2 

De waardering door het bedrijfsleven voor de 
gemeentelijke dienstverlening stijgt van 6,2 in 
2010 naar 6,5 in 2012. 

Geen meting. 
Het onderzoek van Ecorys in G32 verband is gestopt. We 
overwegen een eigen onderzoek op te starten. Meting 
2013 of 2014 

 



Gemeente Deventer – Jaarverslag 2012 83 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Economische visie en uitvoeringsstrategie 
Deventer 2020 opgesteld en gereed voor 
besluitvorming begin 2013.  

  

Promotie & acquisitie: Het in 2011 opgestelde 
promotie & acquisitieplan is in uitvoering 
 
In samenwerking met Oost NV ‘bidbooks’’  
opgesteld voor gerichte acquisitie voor  de 
economische hoofdsectoren 

 Is  afhankelijk van richtinggevende keuzes in  
de economische visie. Dit wordt 
meegenomen in de uitwerking van de 
Stadsmarketing 2.0. 

Programma innovatie in de samenleving 
opgesteld en gereed voor besluitvorming begin 
2013.  

  

Versterken van de samenwerking met 
economische partners in de gemeente 
gerealiseerd 

  

Evaluatie verordening Koopzondagen 
 
 

 Naar aanleiding van een motie bij de 

begroting 2013 over  een maatregel  in het 

regeerakkoord doorgeschoven naar 1
e
 helft 

2013 

Een plan van aanpak vervolg Ondernemershuis 
opgesteld 
 

  

Richtinggevende notitie aanpak 
leegstandsbestrijding bedrijfsmatig vastgoed 
inclusief herijking kantorenonderzoek gereed 
voor nadere uitwerking en besluitvorming 2013.  

  

Economische ambitie bedrijventerreinen en 
kennisas gereed voor vertaling in economische 
visie en uitvoeringsstrategie Deventer 2020 
alsmede in bouwsteen Stadsassen voor 
structuurvisie 2020.  

  

Een gemeentelijke Truckparking is operationeel 
 
 

 Voorstel besproken met bestuurlijk 

betrokkenen. Gaat 1
e
 kwartaal 2013  ter 

vaststelling richting college inclusief 

raadsmededeling. 

 

 Behoud van de huidige positie als toeristische en evenementenstad 

 Een goed behouden en aantrekkelijk gepresenteerd  Deventer erfgoed 

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

 Een vernieuwde programmering van culturele evenementen en activiteiten 

 Alle leerlingen in primair en voortgezet onderwijs maken kennis met cultuur 

 Behoud niveau  bekendheid met en deelname aan culturele activiteiten 

 Instandhouding locale productiegezelschappen en realisatie nieuwe locale producties 
 

Wat wilden we bereiken? Realisatie 

Het aantal toeristen blijft in 2012 gehandhaafd 
op ten minste 920.000. 
 

 

In 2012 wordt volgens de besluitvorming van de 
raad gewerkt aan de realisatie van 2 nieuwe 
culturele voorzieningen, namelijk de nieuwe 

Besluit  over vervolgstappen   begin 2013 
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Wat wilden we bereiken? Realisatie 

Openbare Bibliotheek en Hegius Film&Theater.  

Er worden in 2011 ten minste 2 nieuwe culturele 
evenementen en activiteiten georganiseerd.  

Gerealiseerd: Saxofoonweekend; lezersfeest landelijke 
boekenweek 

De Deventer erfgoedorganisaties werken samen 
met de VVV  aan een betere presentatie van het 
Deventer Erfgoed. 

Voorstellen opgenomen in Deventer 2.18 

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

Gerealiseerd. 

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

Jaarcijfers nog niet binnen 

In 2012 ontvangen 4 locale 
productiegezelschappen een bijdrage ter 
instandhouding en worden 1 of 2 nieuwe locale 
producties gerealiseerd.  

Gerealiseerd 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Meerjarenvisie Stadsmarketing opgesteld en 
gereed voor besluitvorming begin 2013. 
 

 Bij besluitvorming Uitvoeringsagenda 
Economische Visie  in 2013 

Nieuwe visie voor kampeerbeleid opgesteld. 
 
 

  

Het Fonds Cultuur en Economie is in 2012 
operationeel. 
 

 Is onderdeel van besluitvorming economische 
visie 

Brede presentatie Deventer erfgoed  verder 
uitgewerkt. 
 

  

Prioriteiten conform vastgestelde 
Koersdocument Ruimtelijk Erfgoed  en  landelijk 
beleid uitgevoerd. 
 

  

Maatregelen Kwestie van Kiezen volgens besluit 
raad  geïmplementeerd. 
 

  

Vertaling van de inhoudelijke voorstellen  in 
Culturele Agenda voor de Toekomst vertaald in 
beleidsvisie cultuur 2013-2016. 

  

Planvoorbereiding Film-theater volgens 
besluitvorming uitgevoerd. 
 

  

Planvoorbereiding nieuwbouw Bibliotheek 
volgens besluitvorming uitgevoerd. 
 

  

Planvoorbereiding bibliotheekhuisvesting in 
Deventer Oost en in voorzieningenclusters in  
Bathmen en Diepenveen volgens besluitvorming 
uitgevoerd. 
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Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Prestatie 

 

Realisatie 

 

Voorstel voor besparing  door synergie 
Openbare bibliotheek/Stads- en 
Atheneumbibliotheek opgesteld. 

  

Bestuurlijke steun aan vestiging  landelijk 
expertisecentrum bibliotheekinnovatie in 
Deventer. 

  

Fysieke overbrenging deel semi-statisch archief 
naar SAB  
 

  

Notitie opgesteld voor richtinggevende uitspraak 
positionering Deventer Musea in aansluiting op 
te ontwikkelen aanpak gemeentebrede 
presentatie Deventer erfgoed in 2013.  

  

 

Budgetoverheveling 
 Lasten: St. Jurriën Gasthuis (€ 31); Winkelstraatmanagenement (€ 30); Cultureel erfgoed (€ 165) 

Infocentrum/bibliotheek Bathmen (€ 225); nieuwbouw bibliotheek (€ 167); Baten: 

Winkelstraatmanagenement (€ 30); Filmtheater (2880); Cultureel erfgoed (€ 165) 
 

Wat heeft het gekost? 
 

Exploitatie  

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 18.482 20.321 19.983 -338 

Baten 3.380 6.793 3.691 -3.102 

Saldo -15.102 -13.528 -16.292 -2.764 

 

Belangrijkste verschillen 

 De lasten zijn lager dan begroot door de diverse budgetoverhevelingen (- € 618). Ook de gerealiseerde 

baten zijn lager dan begroot door de diverse budgetoverhevelingen (- € 3.075) 

 

Voorzieningen  

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening Verschil 

Uitgaven 50 64 81 17 

Inkomsten 141 152 152 0 

Saldo 91 88 71 -17 

 

Investeringen  

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 0 3.438 366 -3.072 

Baten 0 0 0 0 

Saldo 0 -3.438 -366 -3.072 

 

Belangrijkste verschillen 

 Lagere lasten voor het Hegiusfilmtheater. 
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11 Algemene dekkingsmiddelen 
 

Het programma algemene dekkingsmiddelen omvat de producten die bijdragen aan dekking van de lasten, 

zoals die opgenomen zijn in de programma’s 1 tot en met 10 (producten 900 tot en met 906). Tevens zijn de 

budgetten in het programma opgenomen, die om technische of beleidsmatige redenen zijn “gestald” in 

afwachting van nadere voorstellen (product 908). Tenslotte bevat het programma nog het budget 

communicatie (product 306), onvoorzien (product 907) en de budgetten, die niet zijn toe te rekenen aan één 

product.  (producten 990 tot en met 997). 

 

Wat heeft het gekost? 
 

Exploitatie  

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 16.889 11.080 7.448 3.632 

Baten 143.151 144.306 142.651 -1.655 

Saldo 126.262 133.226 135.203 -1.977 

 

Voorzieningen   

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 0 0 79 79 

Baten 0 0 0 0 

Saldo 0 0 -79 -79 

 

Investeringen  

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 1.984 7.720 5.712 -2.008 

Baten 0 0 0 0 

Saldo -1.984 -7.720 -5.712 2.008 

 

Belangrijkste verschillen 

 Lagere lasten voor tijdelijke huisvesting (- € 0,7 miljoen) en nieuwbouw Stadhuiskwartier (- € 1,4 miljoen). 
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Resultaatbestemming 
 

Het programma resultaatbestemming omvat alle stortingen in en puttingen uit de reserves, die ten laste 

respectievelijk ten gunste komen van de exploitaties. Ook is in dit programma alle rente, die wordt toegevoegd 

aan de reserves opgenomen. 

 

Wat heeft het gekost? 
 

Exploitatie  

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening Verschil 

Toevoegingen rente aan reserves 1.967 1.967 1.995 28 

Stortingen in reserves 7.583 47.895 36.825 -11.070 

Puttingen uit reserves 17.273 78.160 64.826 -13.334 

Saldo 7.723 28.298 26.006 -2.292 

 

Voor een specificatie van de stortingen in en puttingen uit diverse reserves wordt verwezen naar de bijlage 

Resultaatbestemming via reserves in het jaarrekeningboekwerk. 
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4 Paragrafen 
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4.1 Lokale heffingen 
 

4.1.1  Algemeen  
 

Begripsbepaling 

De lokale heffingen zijn onder te verdelen in twee categorieën:  

 de belastingen  

 rechten  

 

 

Belastingen zijn heffingen waar geen aanwijsbare tegenprestatie van de overheid tegenover staat. Onze 

lokale belastingen zijn daarmee bijdragen in de algemene kosten van de gemeente en hebben derhalve een 

budgettaire functie. Doel ervan is niet anders dan via de belastingen inkomsten te verwerven.  

 

Rechten zijn heffingen voor het gebruik van bepaalde werken of inrichtingen van de overheid. Tegenover de 

heffing aan de inwoner staat een tegenprestatie van de overheid. Rechten zijn in feite 

bestemmingsheffingen.  

 

 

Bij de belastingen en rechten zijn de beleidsuitgangspunten verschillend.  

 

Beleidsuitgangspunt belastingen 

Bij de belastingen staat de budgettaire functie voorop. De tarieven van de onroerende- en 

roerendezaakbelastingen zijn in 2012 verhoogd met 3% en de tarieven voor de overige belastingen met 2% . 

Dat geldt niet voor de parkeertarieven.  

 

Beleidsuitgangspunt rechten 

Door het karakter van de rechten als bestemmingsheffing is er een duidelijke relatie tussen de opbrengst van 

de rechten en de kosten van de door de gemeentelijke overheid te leveren tegenprestatie. De 

kostendekkendheid bepaalt in principe het in rekening te brengen tarief aan de inwoners. Het bepalen van de 

kostendekkendheid van overheidsproducten is geen eenvoudige kwestie omdat de wijze van 

kostentoerekening een rol speelt. Per programma of - op lager niveau - per product kan die kostentoerekening 

anders uitvallen. De tarieven van de verschillende rechten zijn in 2012 met 2% gestegen ten opzichte van 2011. 

Uitzondering hierop zijn de tarieven van de afvalstoffenheffing en rioolheffing.   

 

Kwijtscheldingsbeleid 

Het kwijtscheldingsbeleid is vastgelegd in de Leidraad invordering. Kwijtschelding is mogelijk voor de 

belastingen en heffingen: onroerende- en roerendezaakbelastingen, hondenbelasting, afvalstoffenheffing en 

rioolrecht. De gestelde criteria zijn afgeleid van de Rijksregelgeving. In 2012 zijn circa 3.000 

kwijtscheldingsverzoeken voor gemeentelijke belastingen gehonoreerd. 

 

Belasting/heffing (bedragen in €) Kwijtschelding 

2011   

Kwijtschelding 

2012   

Verschil  Verschil in % 

Belastingen OZB 2.919 4.016 1.097 + 37,6% 

Hondenbelasting  8.614 10.273 1.659 + 19,3 % 

Afvalstoffenheffing 710.803 768.131 57.328 + 8,1 % 

Rioolrecht 441.946 476.849 34.903 + 7,9% 

Totaal 1.164.282 1.259.269 94.987 + 8,2 % 
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De kwijtscheldingen zijn ten opzichte van 2011 met bijna € 95.000 gestegen. De verruiming van de 

kwijtscheldingsnorm en de economische situatie leiden tot een toename in het aantal gehonoreerde verzoeken 

tot kwijtschelding.  

 

Woonlasten 2012 

De tariefstijgingen 2012 leiden voor de belangrijkste tarieven tot het volgende beeld (uitgegaan is van een 

woningwaarde van € 210.000).  

 

Belasting/heffing Tarief/bedrag 2012 in €  

Afvalstoffenheffing 273,00 

Rioolheffing huishoudens 169,92 

Woonlasten gebruiker 442,92 

OZB/RZB eigenaar 249,69 

Woonlasten gebruiker/eigenaar 692,61 

 

Kostendekkendheid leges en tarieven uit legesverordening 

In 2012 is net als in voorgaande jaren de kostendekkendheid van de leges en tarieven bepaald op basis van de 

opbouw van de legesverordening. Bij het vaststellen van de legesverordening over 2013 is hierover aan de raad 

gerapporteerd. Het onderzoek heeft de volgende resultaten opgeleverd: 

 Algemene dienstverlening: 68% 

 vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning (Wabo): 81% 

 Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn: 43% 

 

 

4.1.2 Nadere toelichting belastingen 
 

Belastingen en overigen 

Vergelijkend overzicht 2012 geraamde en werkelijke opbrengsten. 

 

Onroerende en roerende zaakbelastingen (OZB/RZB) 

Voor het belastingjaar 2012 zijn de waarden en de tarieven voor de heffing van de OZB opnieuw vastgesteld.   

 

 

Belasting (bedragen in €) Tarief Geraamde 

opbrengst  

Werkelijke 

opbrengst  

Verschil 

in % 

Onroerendezaakbelastingen Woningen 

Eigenaren:  0,1189% 

Niet-woningen 

Gebruikers: 0,2240 % Eigenaren:  

0,2664 % 

20.409.802 20.442.747 + 0,2 % 

Roerendezaakbelastingen Tarieven conform onroerende 

zaakbelasting 

4.500 4.434 - 1,5 % 

Hondenbelasting € 44,52 per hond 283.000 299.400 + 5,8 

Parkeerbelastingen  inclusief 

naheffingen en mulderfeiten 

Diverse tarieven 3.643.768 3.623.763 - 0,5 % 

Precario inclusief marktgelden Diverse tarieven 460.026 420.025 - 8,7 % 

Baatbelastingen Niet van toepassing 2.600 570 - 78,1 % 
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De belangrijkste OZB- en RZB-tarieven in 2012  bedragen de volgende percentages 

van de WOZ waarde: 

                                                          Woningen                    Niet-woningen 

 

Gebruikerstarief :                               € nihil                              0,2240 % 

Eigenarentarief  :                               0,1189 %                           0,2664 % 

 

 

Onroerendezaakbelastingen (OZB) 
 

Belasting (bedragen in €) Geraamde 

opbrengst  

Werkelijke 

opbrengst   

Verschil Verschil in %  

OZB-opbrengst 

 

 20.409.802 20.442.747 32.945  + 0,2 %  

 

De opbrengst heeft betrekking op alle aanslagen die in 2012 zijn opgelegd.  Dit boekjaar bestaat uit het 

resultaat van de heffing van het jaar 2012, de OZB aanslagen, de naheffingen en de verminderingen over de 

belastingjaren 2009, 2010 en 2011.  

 

De tarieven van de OZB worden jaarlijks vastgesteld op basis van de totale taxatiewaarde van onroerende 

zaken in de gemeente. Dit is de totaal waarde van woningen, bedrijven, scholen, ziekenhuis maar ook 

transformatorgebouwen. Deze totale waarde fluctueert met de marktontwikkeling van vastgoed en grond. Een 

algemeen uitgangspunt is dat deze fluctuatie niet ten koste van de opbrengst mag gaan. De totaalopbrengst 

dient als basis voor de tariefberekening. Een aantal keren per jaar wordt de begrote OZB opbrengst afgezet 

tegen de op dat moment gerealiseerde opbrengst.  

 

Ontwikkeling OZB inkomsten 

In 2012 is een extra opbrengst gerealiseerd van € 291.000, bovenop het bijgestelde bedrag uit  de 

zomerrapportage.  Daarin was al een verwacht voordeel gemeld van € 263.000. De bijstelling van de begroting 

was € 20.118.805. 

 

Bij de tariefberekening in november 2012 blijkt dat nog een extra opbrengst wordt verwacht van € 291.000 

door een te voorzichtige raming van de waarde van de niet-woningen. Deze ramingen waren van november 

2011, toen de hertaxatie nog niet was afgerond. Dit is gemeld in het raadsvoorstel. Bij de berekeningen is 

uitgegaan van de waarde van de getaxeerde objecten en zijn de nog niet gewaardeerde objecten doorgerekend 

op basis van het gemiddelde dalingspercentage van de getaxeerde objecten. Voor de aanslagoplegging zijn alle 

waarden bepaald en zijn de objecten beschikt  met waarden die ten dele hoger waren dan aanvankelijk was 

ingeschat. De hogere waarden waren onder andere het gevolg van herwaardering op basis van de VNG-

taxatiewijzers, een herwaardering van de ondergrond en bijstelling van de waarde naar aanleiding van 

marktonderzoek voor bedrijven. Voor het jaar 2012 bleek de bedrijvenmarkt veel last te hebben van de 

economische malaise, wat voor de waardering resulteerde in relatief weinig marktcijfers, hetgeen de 

waardering bemoeilijkte. Ook blijkt dat de correctie voor leegstand bij de gebruikers van niet-woningen te hoog 

is ingeschat. Het uiteindelijk resultaat voor de OZB bedraagt  een voordeel van ruim € 32.000. 
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Roerendezaakbelastingen (RZB) 
 

Belasting (bedragen in €) Geraamde 

opbrengst  

Werkelijke 

opbrengst   

Verschil 

 

Verschil in %  

RZB-opbrengst 

 

4.500 4.434 

 

- 68 - 1,5 %  

 

De verordening RZB sluit aan op de verordening OZB. De gehanteerde tarieven zijn gelijk. De begroting RZB 

voor niet-woningen is in 2012 niet gerealiseerd. In werkelijkheid zijn er geen belastingplichtigen meer. De 

opbrengst voor RZB woningen is met een klein negatief verschil gerealiseerd. Onder roerende zaak belastingen 

vallen alle woonwagens en de woonboten. 

 

Voor de roerende zaak belastingen is een miniem bedrag aan kwijtschelding verleend. 

 

Hondenbelasting 
 

Belasting (bedragen in €) Geraamde 

opbrengst  

Werkelijke 

opbrengst   

Verschil 

 

Verschil in % 

Hondenbelasting 

 

 283.000  299.400 

 

16.400 + 5,8 %  

 

Ook dit jaar laat de hondenbelasting een positief resultaat zien. Door het regelmatig inzetten van de 

hondencontroleurs zien we dat het aantal aanmeldingen en derhalve ook de opbrengst gestaag stijgt. De 

controleurs onderzoeken aselect of huishoudens een hond hebben. Sinds enige jaren constateren we een lichte 

stijging in het aantal hondenbezitters in Deventer. De gerealiseerde opbrengst van de hondenbelasting 

bedraagt € 299.400. De primaire begroting hondenbelasting was € 283.000.  

 

De kwijtschelding voor de hondenbelasting was begroot op € 9.000. Het aantal kwijtscheldingsverzoeken is dit 

jaar licht gestegen tot € 10.272. Dat betekent een kleine overschrijding van de begroting voor kwijtschelding.  

 

Onlangs heeft de rechtbank van Den Bosch uitspraak gedaan over het overhevelen van gelden geïnd met de 

uitvoering van de hondenbelasting. De strekking van de uitspraak is dat de opbrengst van de hondenbelasting 

niet mag worden overgeheveld naar de algemene middelen, omdat dit strijdig is met artikel 1 van de 

Grondwet. Uit de uitspraak van het gerechtshof Den Bosch is het volgende van belang: 

Het Hof is van oordeel, dat ook in het geval een gemeente de hondenbelasting heft ter verkrijging van algemene 

middelen, er een objectieve en redelijke grond bestaat voor het onderscheid tussen hondenbezitters en niet-

hondenbezitters, indien de kosten die het hondenbezit voor de gemeente meebrengt van wezenlijke betekenis 

zijn voor het heffen van de hondenbelasting, en de hoogte van de belasting mede is afgestemd op die kosten 

zonder dat de gehele opbrengst van de hondenbelasting behoeft te strekken tot delging van de door de 

gemeente te maken kosten uit hoofde van het hondenbezit.  

Ook als hondenbelasting wordt geheven ter verkrijging van algemene middelen is er een objectieve en redelijke 

grond voor het onderscheid tussen hondenbezitters en niet hondenbezitters.  

Er moet dan wel aannemelijk worden gemaakt dat de kosten verbonden aan het hondenbezit van wezenlijke 

betekenis zijn voor het invoeren (waarschijnlijk wordt bedoeld het heffen) van de belasting. 

 

In Deventer hanteren we voor de hondenbelasting het uitgangspunt dat de opbrengst van de hondenbelasting 

naar de algemene middelen gaat. Daaruit betalen we verschillende zaken conform het vigerende hondenbeleid 

zoals het bijstellen en publiceren van het hondenbeleid, het toezicht, het legen en onderhouden van de 

afvalbakken, de kosten van aanleg en onderhoud van hondenlosloopgebieden, het afhandelen van meldingen 

en het opruimen van de hondenpoep. Daarnaast zijn er kosten voor het opleggen van de hondenbelasting door 
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het team Belastingen. Deze kosten bestaan uit personeelslasten (bijhouden mutaties), de hondenpenningen en 

de kosten van de controles in het veld. 

 

Baatbelastingen 

De gemeente Deventer kent alleen  nog baatbelastingen voor de riolering en wegen in het buitengebied van 

Diepenveen. Deze oude belastingsoorten lopen tot maximaal 2015. Gezien de looptijd van de individuele 

contracten, de hoge behandelingskosten en het kleine aantal betrokkenen, hebben we de contractanten 

aangeboden de belasting in 2011 voor de aankomende periode af te kopen. Een grote groep heeft hiervan 

gebruik gemaakt. Hierdoor werd de begroting in 2011 overschreden. Voor 2012 was de begroting € 2.600 en de 

realisatie is € 570. 

 

Parkeerbelasting 

 

 

 

 

 

De inkomsten parkeerbelasting zijn in 2012 licht negatief uitgevallen vooral door minder inkomsten bij het 

garageparkeren. De begroting is bij de verschillende bestuursrapportages al aangepast. De primaire begroting 

van de parkeerinkomsten was: € 3.798.768. De begroting is aangepast door minder parkeerders (€ 85.000) en 

de derving van inkomsten bij de Noorderbergpoortgarage (€ 70.000). Het product parkeren is 100% 

kostendekkend. 

 

Bouwleges 

De opbrengst uit bouwleges is hoger dan begroot. Dit is het gevolg van het ontvangen van leges voor grote 

projecten, zoals het Stadhuiskwartier.  

 

 

 

 

 

 

Overige leges 

Overige leges bestaan voor het overgrote deel uit leges voor reisdocumenten, rijbewijzen, burgerlijke stand en 

naturalisaties en  uitreksels uit de GBA.  

 

 

 

 

 

De gerealiseerde opbrengsten zijn € 178.000 hoger dan geraamd. Er zijn meer reisdocumenten verstrekt als 

gevolg van een tijdelijk lager tarief voor identiteitskaarten. Meer inwoners vragen zowel een paspoort als een 

identiteitskaart aan.  

 

 

 

 

 

 

 

Belasting (bedragen in €) Geraamde 

opbrengst  

Werkelijke 

opbrengst   

Verschil 

 

Verschil in %  

Parkeerbelasting inclusief 

naheffingen en mulderfeiten 

3.643.768  3.623.763 - 20.005 - 0,5 % 

Belasting (bedragen in €) Geraamde 

opbrengst  

Werkelijke 

opbrengst   

Verschil 

 

Verschil in %  

Bouwleges 

 

   2.988.370   3.155.045 

 

 166.675 + 5,6 % 

Belasting (bedragen in €) Geraamde 

opbrengst  

Werkelijke 

opbrengst   

Verschil 

 

Verschil in %  

Leges 

 

1.693.000 1.871.000 178.000 + 10,5 % 

Aantallen Begroting 2012 Realisatie 2012 

Rijbewijzen 6.000 6.739 

Paspoorten 9.500 11.863 

Identiteitskaarten 7.500 9.394 

Aantal klantcontacten balies Publiekszaken 80.000 77.500 
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Precariobelastingen  

Precariobelastingen worden geheven voor het hebben van voorwerpen onder of boven voor openbaar gebruik 

bestemde gemeentegrond. De marktgelden vormen het belangrijkste onderdeel van de precariobelastingen. 

Onder de opbrengst aan marktgelden vallen naast de wekelijkse warenmarkten evenementen zoals de Goede 

Vrijdagmarkt, de Boekenmarkt, Deventer op Stelten en het Dickensfestival.  

 

Belasting (bedragen in €) Geraamde 

opbrengst  

Werkelijke 

opbrengst   

Verschil 

 

Verschil in %  

Precariobelastingen 

incl. marktgelden 

460.026 420.025 - 40.001 - 8,7 %  

w.v. marktgelden 345.026 291.025 - 54.001  - 15,7 % 

 

De inkomsten bij marktgelden lopen al jaren achter op de begroting. Bij de najaarsrapportage 2012 is 

aangegeven dat nog voor de zomer 2013 een nadere analyse met een voorstel voor een sluitende exploitatie 

volgt. 

 

De opbrengst van de precariobelastingen exclusief marktgelden en inclusief de terrasvergunningen bedraagt  € 

129.000. De primaire begroting was € 115.000. Deze meeropbrengst is gerealiseerd door het `klaar terwijl u 

wacht` product van de VIOG (Vergunning ingebruikname openbare gemeentegrond). 

 

 

4.1.3 Nadere toelichting rechten 
 

Afvalstoffenheffing 
 

Recht (bedragen in €) Geraamde 

opbrengst  

Werkelijke 

opbrengst   

Verschil 

 

Verschil in %  

Afvalstoffenheffing 12.065.698 11.976.372 - 89.326 - 0,7 % 

 

Jaarlijks worden de tarieven vastgesteld op basis van een meerjarenraming. De gemeente streeft naar een 

kostendekkende afvalstoffenheffing die ligt op of onder het gemiddelde niveau van vergelijkbare gemeenten.  

 

De gerealiseerd opbrengsten in 2012 bedroegen € 11.976.372 en liggen in lijn met de begroting. De 

kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing is 100%. Het exploitatieresultaat wordt via de reserve 

afvalstoffenheffing geëgaliseerd. 

De stand van de reserve is na putting van het exploitatieresultaat 2012 € 4.147.735. 

 

In 2012 is gewerkt aan de invoering van een gedifferentieerde afvalstoffenheffing (Diftar). Vanaf 1 januari 2013 

is Diftar daadwerkelijk ingevoerd.   

 

Rioolrecht 
 

Recht (bedragen in €) Geraamde 

opbrengst  

Werkelijke 

opbrengst   

Verschil 

 

Verschil in 

%  

Rioolheffing 7.796.500 7.654.769 - 141.731 - 1,8 % 

 

De inkomsten uit de rioolheffing zijn iets lager dan begroot. Door de economische crisis waren er minder 

nieuwe aansluitingen dan verwacht. Bovendien zijn er al enkele jaren meer kwijtscheldingen dan begroot. De 

kostendekkendheid van de tarieven voor het rioolrecht is 100%. 
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Het beleid en de uitvoering voor onderhoud aan riolering en waterbeheervoorzieningen gebeurde volgens het 

gemeentelijke rioleringsplan (GRP) 2010-2015. In het GRP zijn doelen opgenomen die moeten waarborgen dat 

het rioolstelsel in Deventer voldoet aan de ‘basisinspanning’ zoals geformuleerd in het rapport CUWVO VI 

(Commissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewater).  

 

Haven- en opslaggelden  
 

Recht (bedragen in €) Geraamde 

opbrengst  

Werkelijke 

opbrengst   

Verschil 

 

Verschil in 

% 

Haven- en opslaggelden 232.408  290.076 + 57.668 + 24,8% 

 

In de primaire begroting is € 232.408 aan inkomsten geraamd voor haven- en liggelden. De werkelijke 

opbrengst is € 290.076. De hogere opbrengsten zijn het gevolg van de defecte sluis bij Eefde. Hierdoor is meer 

gebruik gemaakt van de haven in Deventer. 

De opbrengsten dekken de totale uitgaven niet vanwege onder andere de grote investeringen in de 

haveninfrastructuur en de daaruit voortvloeiende hoge kapitaallasten. Deze uitgaven zijn verantwoord onder 

product 38, Civieltechnische kunstwerken 

In de opbrengsten zijn de liggelden voor woonboten opgenomen. De kostendekkendheid van de tarieven is 

circa 61%. 

 

Tarieven begraafplaatsen  
 

Recht (bedragen in €) Geraamde 

opbrengst  

Werkelijke 

opbrengst   

Verschil 

 

Verschil in 

% 

Begraafrechten  130.300 106.129 - 24.171 - 19,0 % 

 

De inkomsten zijn (incidenteel) lager dan de raming. Er is geen sprake van volledige kostendekkendheid van de 

exploitatie van de begraafplaatsen. Het dekkingspercentage bedraagt (begrotingtechnisch) circa 48%. Dat is 

niet uitzonderlijk ten opzichte van vergelijkbare steden. De totale lasten van het product veelal lager zijn dan 

vergelijkbare steden. 

 

  



Gemeente Deventer – Jaarverslag 2012 97 
 

4.2 Bedrijfsvoering 
 

4.2.1  Inleiding 
 

Deze paragraaf geeft inzicht in de realisatie van de beleidsvoornemens op het gebied van de bedrijfsvoering. 

We behandelen dit specifiek omdat een goede bedrijfsvoering van belang is voor het succesvol uitvoeren van 

de beschreven programma’s. Onder bedrijfsvoering verstaan we de inzet van personeel en organisatie, 

informatievoorziening en automatisering, financiën, huisvesting (en facilitaire zaken), juridische zaken, inkoop 

en communicatie (PIOFHA-JC). In dit jaarverslag blikken we kort terug op de belangrijkste prestaties in 2012. 

We beseffen dat dit niet geheel recht doet aan de grote hoeveelheid producten en diensten die vanuit de 

bedrijfsvoeringsteams dag in dag uit min of meer vanzelfsprekend worden geleverd. Alvorens in te gaan op 

deze prestaties geven we kort onze visie op de ontwikkeling van de bedrijfsvoering en de organisatie. Dit als 

meerjarenreferentiekader voor de voortdurende verbetering van de ondersteuning van de primaire processen 

binnen de gemeente.  

 

 

4.2.2  Visie ontwikkeling bedrijfsvoering en organisatie  
 

Uit de missie van onze gemeente: “Deventer is een gastvrije gemeente, zowel in de historische Hanzestad als in 

het natuurrijke buitengebied. Onze inwoners voelen zich er thuis en bezoekers zijn van harte welkom. We 

geven onze inwoners ‘de ruimte’, letterlijk en figuurlijk. We gaan uit van de kracht van stad en platteland.” 

 

Deze ‘kracht van stad en platteland’ verandert in hoog tempo in een vrijwel allesomvattend netwerk, met 

offline en online verbondenheid via oude en nieuwe kanalen. Functionele specialisatie in organisaties (dus ook 

die van ons) en ‘het beter weten dan de ander’ verliezen snel aan betekenis met de vrije toegang tot digitale 

kennisbronnen en de ontwikkeling van de netwerksamenleving. In deze netwerksamenleving interacteren 

allerlei domeinen 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. Dat betekent voor ons als gemeentelijke organisatie: samenwerken, niet vanuit de 

dominante en alwetende positie maar vanuit ketenpartnerschap met partijen in de samenleving. Dat zijn 

medeoverheden maar vaker nog instellingen, belangenorganisaties, bedrijven en burgers. Dat betekent voor 

onze ontwikkeling: sturen op 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.  

 

Uit de missie en uit de verschillende documenten die zijn opgesteld tijdens het in 2011 gestarte 

reorganisatieproces halen we de volgende drie ontwikkelingsdoelen voor de organisatie:  

 

1. Burgers en bedrijven centraal. De gemeente Deventer wil tot de top behoren van gemeentelijke 

dienstverleners en excelleren in haar dienstverlening. Wij realiseren daarvoor een kwalitatief 

hoogwaardige klantgerichte publieke dienstverlening in een sterk gedigitaliseerde omgeving, waarbij we 

80% van de eerste contacten direct en doelmatig afhandelen.  

 
2. Een excellente netwerkorganisatie. De gemeente ontwikkelt zich tot een netwerkorganisatie, gericht op 

arrangementen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken waarbij we niet meer alleen, maar 

steeds vaker samen met  andere maatschappelijke en private partners de koers bepalen. We vormen een 

hoogwaardige maar kleine organisatie die de dialoog aangaat met de samenleving, die naar buiten treedt 

en die slagvaardig en daadkrachtig inspeelt op externe ontwikkelingen. Het aanpakken van complexe 

opgaven in een omgeving die voortdurend verandert. 
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3. Een excellente werkgever. De gemeente Deventer heeft een werkomgeving waarin (top)talent gedijt en 

medewerkers worden geïnspireerd tot het leveren van topprestaties, zodat de organisatie haar hoge 

ambities kan verwezenlijken. Wij geven kansen en opleidingsmogelijkheden en houden mensen 

verantwoordelijk voor wat zij doen en niet doen. Wij werken aan een context waarbinnen onze 

medewerkers vertrouwen hebben in de mensen voor wie ze werken, trots zijn op wat ze doen en plezier 

hebben met de collega’s met wie ze samenwerken: medewerkers zijn met hart en ziel betrokken bij hun 

werk. 

 

Bij de ambitie om inwoners en bedrijven centraal te stellen en een excellente werkgever en netwerkorganisatie 

te worden, hoort het ontwikkelen van een transparante, resultaatgerichte en zakelijke cultuur van 

samenwerken. Een organisatie waarbinnen we elkaar aanspreken op de gerealiseerde resultaten en de 

bijbehorende inzet van middelen zonder dat dit ten koste gaat van menselijke maatvoering en de voeling en 

binding van medewerkers met de organisatie. Anders gezegd: zakelijk met een hart.  

 

De directie heeft kernwaarden geformuleerd voor het collectief en individueel handelen oftewel voor de 

cultuur binnen de gemeente. Deze kernwaarden zijn: 

 wij zijn verantwoordelijk 

 wij tonen durf 

 wij zijn open naar elkaar 

 wij zijn zorgzaam naar elkaar.  

 

Stroomlijnen organisatie; versterken slagvaardigheid 

Centraal in het verbeteren van het functioneren van de organisatie staat het versterken van de slagvaardigheid 

oftewel de realisatiekracht van de organisatie. Zowel bestuurlijk als ambtelijk bestaat het gevoel dat processen 

soms onnodig lang duren. Dit is in het bijzonder het geval wanneer afstemming of samenwerking over 

verschillende organisatieonderdelen noodzakelijk is om tot een goed resultaat te komen. Daarbij onderkennen 

we dat de toenmalige gelaagde lijnopzet van de organisatie met daarbij programmasturing veel coördinatielast 

en afstemmingsdrukte gaf. Dit werkte vertragend  en bevorderde de productiviteit niet.  

 

In dit verslagjaar heeft het stroomlijnen van de organisatie zijn verdere beslag gekregen. Vanuit het 

organisatieontwikkelingstraject Dubbelslag is de programmatische sturing in 2011 opgehangen aan de 

concerndirectie. Deze stuurt vanuit de middellangetermijnbeleidsagenda op realisatie van de in de 

programma's gestelde doelen en prestaties. De organieke sturing van de teams die de verschillende 

doelstellingen en prestaties realiseren, is de portefeuille van adjunct-directeuren. In het brede directieoverleg 

en in managementgesprekken komen programmasturing en lijnsturing bij elkaar met als focus belemmeringen 

in realisatiekracht weg te nemen. 

 

Op meer praktisch niveau zijn de kernwaarden uitgewerkt in gedragsregels. Zo wordt duidelijk welke houding 

en welk gedrag we verwachten binnen de organisatie. Vanuit deze visie worden jaarlijks speerpunten 

gedefinieerd die bijdragen aan het realiseren ervan. Hieronder staan de speerpunten voor het begrotingsjaar 

2012 die wij hier verantwoorden. 

 

 

4.2.3 Wat hebben we in de begroting 2012 beloofd? 
 

In onderstaand overzicht zijn diverse prestaties weergegeven die in 2012 gerealiseerd worden en bijdragen aan 

een verbeterde dienstverlening aan inwoners en bedrijven en een verbeterde interne bedrijfsvoering. 
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Personeel Ontwikkeling van management en medewerkers volgens de HR-strategie. 

 

 

Kadering en invoering van het nieuwe werken volgens de HR-strategie 

 

 

 Bestendigen employability en mobiliteit conform HR-strategie 

 

 

 

Informatie/Auto

matisering 

Breed beschikbaar stellen van informatie binnen de gemeente en voor 

inwoners en bedrijven door de ontwikkeling van Zaakgericht werken 

 

Informatie altijd en overal beschikbaar, mede vanwege het nieuwe werken 

 

 

Realiseren van een ‘gegevensmagazijn’. 

 

 

 

Juridisch Actiepunten van de Juridische Agenda uitvoeren. 

 

 

Minimaal 70% van de bezwaarschriften wordt binnen 14 weken 

afgehandeld. 

 

 

Inkoop Verdere professionalisering van de inkoop, onder andere door bij het 

aanbesteden en veilen gebruik te maken van een elektronische tool. 

 

Kennis en informatie delen en gezamenlijke inkooptrajecten coördineren in 

het inkoopplatform van de regio Stedendriehoek. 

 

 

Financiën Ontwikkelen van een bezittingenregistratie. 

 

 

Actualiseren van de beleidsnota risicomanagement. 

 

 

 

Communicatie 5% online participatie door bewoners en bedrijven eind 2012 (zoals 

geformuleerd in “Burgers en bedrijven centraal”).  

 

Mediamix (televisie, radio, krant, internet) is ingezet voor de berichtgeving 

en wordt gewaardeerd door bewoners en bedrijven met minimaal een 7. 

Minstens 70% van de bewoners en bedrijven wordt bereikt met een van de 

media uit de mediamix. 

 

Van de bezoekers van Deventer.nl waardeert 80% het vinden van 

informatie met een 7 of hoger. 

 

 

Control Uitvoeren doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoeken volgens artikel 

213a van de Gemeentewet volgens de onderzoeksprogrammering. 

 

Uitvoeren organisatie- ofwel directieonderzoeken conform de 

onderzoeksprogrammering. 

 

Uitvoeren onderzoeken die voortkomen uit risico-inschattingen conform de 

onderzoeksprogrammering. 

 

 Uitvoeren jaarplan 2012 Administratieve organisatie en Verbijzonderde 

interne controles. 

 

 
  



Gemeente Deventer – Jaarverslag 2012 100 
 

4.2.4 Uitvoeren HR programma 
 

Het HR-programma heeft verder vorm gekregen. Een opsomming van de belangrijkste resultaten per 

doelstelling. 

 

Excellent presteren 

Procesverbetering en -ontwikkeling heeft onder de noemer ‘lean’ meer vorm en inhoud gekregen. We hebben 

een start gemaakt met een interne pool van lean-procesadviseurs, een aantal werkprocessen is verbeterd en 

de bouwstenen zijn gelegd om de lean-principes te koppelen aan de verdere organisatieontwikkeling 

(bijvoorbeeld invoering Mozard/zaakgericht werken). 

 

Ieder op de juiste klus 

Voor strategische personeelsplanning is een nota opgesteld met duiding, instrumentarium en een voorstel voor 

invoering. Het onderwerp keert met regelmaat terug op de adjunctdirectieagenda. De klussenbank draait goed: 

in 2012 zijn 62 klussen gepubliceerd. Hiervan zijn er die eindigen in 2012 maar ook die doorlopen in 2013 en 

verder. 

 

Ook de interne stagebank loopt: hier staan continu circa vijftig snuffelstages online. Bovendien is de 

‘aanstelling algemene dienst’ diepgaand besproken met de ondernemingsraad en het georganiseerd overleg, 

waarna deze aanstelling in 2012 organisatiebreed is ingevoerd.  

 

Werken volgens waarden 

De kernwaarden zijn ook dit jaar teruggekomen in ons aanbod van goed bezochte gemeentebrede 

medewerkerbijeenkomsten. Integriteit staat goed op de agenda. Het thema integriteit kreeg gestalte in 

workshops integriteit, gevolgd door het afleggen van de integriteitseed.  

 

Prestatie en plezier in evenwicht 

We hebben breed in de organisatie gesproken over de Deventer definitie van Het Nieuwe Werken, de voor ons 

relevante thema’s verkend en de koers richting 2015 opgesteld. Dit gebeurde in verband met de nieuwe 

huisvesting en het kantoorconcept, de ontwikkelingen in de automatisering en de passende stijl van 

outputsturing en leiderschap. Het nieuwe werken wordt nu in een proeftuin verder uitgewerkt in kaders en 

randvoorwaarden. 

 

Ondersteuning op maat 

De uitrol van het eHRM-systeem kreeg gestaag vorm, maar heeft vertraging opgelopen. De leverancier komt de 

gemaakte afspraken niet na. De problemen zijn opgeschaald tot aan de directie. Daarnaast heeft het team P&O 

opnieuw vorm gekregen conform de HR-strategie (zie ook elders).  

 

Excellent ontwikkelen 

Een breed pakket aan opleidingen voor medewerkers en managers kreeg vorm. Het 

managementontwikkelingsprogramma loopt en wordt geëvalueerd en bijgesteld. De Deventer School is 

inmiddels het vanzelfsprekende platform voor gemeentebrede training en ontwikkeling,  

 

De ontwikkelingen vonden plaats volgens de doelstellingen, maar het HR-programma stond in tijd en capaciteit 

onder druk vanwege de bredere organisatieontwikkelingen. Er speelde veel, zoals het 

organisatieontwikkelingtraject Dubbelslag, ontwikkeling financiële kolom, doorontwikkeling team P&O en de 

grote vraag naar HR-begeleiding vanwege komende taakstellingen en doorontwikkelingen op teamniveau. Het 

vroeg om creativiteit in de inzet van capaciteit op zowel ontwikkel- als adviesgebied. Er is voor gekozen om het 
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geplande managementontwikkelingstraject later uit te voeren om aan te kunnen sluiten op het 

organisatieontwikkelingstraject Dubbelslag. 

 

 

4.2.5 Informatie en automatisering 
 

I-Visie 2012 - 2016 

In 2012 is de samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering tussen de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en 

Raalte geïntensiveerd. Er is een gemeenschappelijke I-werkorganisatie opgezet, die in een gastheermodel is 

ondergebracht bij de gemeente Deventer. Het harmoniseren van het beleid op het gebied van 

Informatievoorziening en ICT is als randvoorwaarde aangemerkt voor het behalen van met de samenwerking 

beoogde voordelen.  

Als eerste beleidsproduct is een I-visie opgesteld voor de DOWR-gemeenten. Deze vervangt de I-visie van de 

gemeente Deventer en zal begin 2013 aan het bestuur worden aangeboden. In de I-visie zijn de grote thema’s 

 voor de gemeente(n) op informatiegebied voor de periode 2012-2016 benoemd. Deze thema’s zijn in de visie 

uitgewerkt naar een verwacht eindbeeld per thema voor de gemeente(n), waarbij tevens is aangegeven wat er 

voor nodig is op het gebied van ICT en informatievoorziening om het te kunnen realiseren. Dit is vervolgens 

vertaald naar de eigen I-bedrijfsvoering: wat moet intern gerealiseerd worden om de geschetste thema’s te 

ondersteunen en de bedrijfsvoering op I-gebied hier op in te richten, inclusief concrete doelen met 

realisatietermijnen. 

Voor de verdere uitwerking in uitvoeringsprojecten, investeringen en planning is een investeringsprognose 

opgesteld. Het DOWR Regieoverleg ICT prioriteert en monitort de planning en uitvoering van de hieruit 

voortkomende uitvoeringsprojecten. Ze worden ingericht, bewaakt en geactualiseerd door middel van project- 

en portfoliomanagement.  

Digitaal werken 

Om het nieuwe werken (flexibel, plaats en tijdsonafhankelijk), zaakgericht werken en publieke dienstverlening 

mogelijk te maken is digitale informatie een randvoorwaarde. Die informatie dient betrouwbaar, beschikbaar 

en toegankelijk te zijn. Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden (via – landelijke – webloketten) en 

kan direct verwerkt worden, maar de komende jaren zal moet veel  informatie nog door scannen worden 

gedigitaliseerd. In 2012 hebben de teams W&I en BAD verzocht om digitaal te kunnen werken en analoge 

bestanden te digitaliseren. Nadat de werkprocessen digitaal zijn gemaakt zal ook het digitaal opslaan verder in 

2013 worden opgepakt. Ook hiermee wordt de koppeling gelegd in DOWR verband. 

 

In 2012 is de DOWR I-werkorganisatie gestart en is besloten projecten en systemen van de drie gemeenten te 

harmoniseren. Dit is op hoofdlijnen uitgewerkt in de nieuwe I-Visie die eind 2012 door de Bedrijfsvoeringraad is 

vastgesteld. Op basis van de I-Visie is de gezamenlijke aanbesteding van de applicatie die het zaakgericht 

werken (ZGW) moet gaan ondersteunen een belangrijk project. In dat kader is voor Deventer besloten om per 

proces te bezien in hoeverre verdere uitrol met het zaaksysteem Mozard in 2013 zin heeft. ER zijn in DOWR-

verband al diverse aanbestedingen gestart. 

 

Gerelateerd aan het zaakgericht werken of digitaal werken is in 2012 besloten dat er meer gebruik zal worden 

gemaakt van intelligente webformulieren waarbij aanvragen van inwoners en bedrijven direct en volledig 

digitaal kunnen worden afgehandeld. Verder zijn trajecten zoals het intelligent scannen van inkomende 

facturen door de financiële administratie, de migratie van Sharepoint 2007 naar 2010 en het doen van 

onderzoek naar het digitaal waarmerken van gemeentelijke producten opgestart. Deze zullen in 2013 een 

vervolg hebben. 
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Mozard en zaakgericht werken 

Per medio 2012 werkt ons klantcontactcentrum (KCC) bijna geheel met Mozard. De invoering van het 

zaaksysteem Mozard voor bezwaar en voor klachten heeft in 2012 een fors beslag gelegd op de capaciteit, 

inzet en flexibiliteit van de medewerkers van rechtsbescherming. Van het team JZI zijn begin 2013 bijna alle 

processen in Mozard opgenomen. Ook Toezicht (meldingen openbare ruimte) en de ketenpartners zijn 

ingericht in het zaaksysteem. Publiekszaken is begonnen met het inrichten van Mozard. De teams BAD en OV 

(niet-WABO gerelateerde producten en diensten) troffen de eerste voorbereidingen. 

 

Een intern proces dat per 1 januari 2013 gefaseerd in productie wordt uitgerold is IDU: instroom, doorstroom 

en uitstroom van personeel. Per 1 juli 2013 is  ook dit proces geheel in Mozard opgenomen.  

 

In oktober 2012 is besloten om een DOWR-breed zaaksysteem Europees te gaan aanbesteden. Daarom houden 

we bij de voorbereiding en inrichting van het zaaksysteem continu rekening met een onevenredige inspanning 

voor het inrichten van Mozard omdat de resultante van de Europese aanbesteding een ander zaaksysteem kan 

zijn. 

 

 

4.2.6. Doorontwikkeling inkoop  
 

Per 1 januari 2012 zijn de decentrale inkoopadviesfuncties bij team JZI ondergebracht. Het werk wordt 

desondanks zoveel mogelijk decentraal uitgevoerd.. Eind 2012 is de indruk dat de inkopende budgethouders 

ook vanuit deze centrale positionering goed geadviseerd en ondersteund zijn. Dit wordt via een 

klanttevredenheidsonderzoek nog nader onderzocht.  

 

De inkoopadviseurs van team JZI heeft in 2012 32 aanbestedingstrajecten ondersteund: 

 14 aanbestedingen zijn in 2012 afgerond (waarvan 6 met een opdrachtwaarde boven de Europese 

drempel); 

 18 aanbestedingen zijn vanaf 2012 in voorbereiding, waarvan 8 met een opdrachtwaarde boven de 

Europese drempel. 

 

Naast de activiteiten in DOWR-verband op het gebied van inkoop zijn drie informatiebijeenkomsten 

(roadshows) georganiseerd waarbij budgethouders en management zijn bijgepraat over de actuele 

inkoopthema’s en –ontwikkelingen. De Deventer Inkooptoolkit op intranet is geactualiseerd en toegankelijker 

gemaakt en er is een generiek emailadres (inkoop@deventer.nl) gelanceerd om de bereikbaarheid van de 

inkoopadviseurs te vergroten.  

 

Verder is een start gemaakt met het ontwikkelen en bouwen van een aanbestedings- en contractenmodule in 

het zaaksysteem Mozard als vervanger van de contractenapplicatie Proquro en het aanbestedingsregister. Doel 

is de gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van de (management)informatie over aanbestedingen en contracten 

te verbeteren. 

 

 

4.2.7 Doorontwikkeling bezwaar 
 

Zaaksysteem 

Een belangrijk onderdeel van digitalisering vormt het invoeren en operationaliseren van een zaaksysteem. 

Begin 2011 heeft de directie besloten de dan geldende samenwerking te beëindigen. Na een marktverkenning 

en een proefperiode is besloten om verder te gaan met het zaaksysteem Mozard. In de eerste helft van 2011 is 

er een proof of concept uitgevoerd waarbij 3 processen bij de hand zijn genomen. In juli 2011 is het systeem 

mailto:inkoop@deventer.nl
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aangeschaft. In de tweede helft van 2011 is vervolgens veel tijd en aandacht besteed aan technische inpassing 

van het zaaksysteem binnen de Deventer architectuur. 

 

Bezwaarschriften en klachten 

Er zijn 440 bezwaarschriften voor de Algemene Bezwaarschriftencommissie binnen gekomen en 7 voor de 

Bezwarencommissie personele aangelegenheden. 72% van de behandelde bezwaarschriften is binnen 14 

weken afgehandeld. Verder is 63% van de zaken die geschikt waren voor de Andere Aanpak met de inzet van 

mediation en in samenspraak met de indieners en eventueel andere belanghebbenden succesvol opgelost 

zonder verdere bezwaarschriftbehandeling.  

 

Er zijn 81 interne klachten binnen gekomen. Op het gebied van de externe klachtenvoorziening heeft de 

gemeente Deventer zich per 1-1-2012 aangesloten bij de Nationale Ombudsman; deze heeft x externe klachten 

behandeld.  

 

Verzekeringen 

Begin 2012 is de afstemming met de nieuwe assurantiemakelaar Meeus Assurantiën BV, afgerond.    

 

Eind februari 2012 hebben B&W ingestemd met het toepassen van de spelregels van de Nationale Ombudsman 

bij de afhandeling van schadeclaims. Begin 2013 zal hierover worden gerapporteerd. Op voorhand kan gemeld 

worden dat er in 2012 zo’n 75 schadeclaims zijn behandeld. Opvallend waren een drietal diefstallen van 

bronzen beelden en enkele gevallen van looddiefstal bij scholen. Ook de afhandeling van een aantal complexe 

en langlopende schadedossiers (zoals de kademuur) had de aandacht. 

 

Verzekeringen was nauw betrokken bij de ondersteuning van het project Stadhuiskwartier, waaronder het 

organiseren en de selectie van bouwkundige vooropnames, polissen rond sloop en nieuwbouw en het mee 

ontwikkelen van een schadeloket voor omwonenden. 

 

Daarnaast is ondersteuning geleverd aan de gemeente Olst-Wijhe voor een kwaliteitstoets, 

contractaanbesteding en het beheer van de verzekeringsportefeuille. 

 

 

4.2.8 Juridische advisering en kwaliteitszorg 
 

Op juridisch gebied was er een goede en actieve samenwerking tussen de juridische coördinatoren op het 

gebied van juridische advisering. Daarnaast is een aantal acties op het gebied van juridische kwaliteitszorg 

uitgevoerd: 

 de ondermandatering van bevoegdheden is opnieuw geregeld en vastgesteld op basis van de andere 

organisatiestructuur als gevolg van Dubbelslag;  

 er is een workshop georganiseerd over de consequenties van de nieuwe Wet markt en overheid; 

 er is een workshops ontwikkeld  over het wetsontwerp Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij 

onrechtmatige besluiten waarmee een belangrijk deel van het voor de gemeente relevante 

schadevergoedingsrecht  wordt opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht 

 er is naar aanleiding van een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak onderzoek gedaan naar de 

noodzaak/wenselijkheid van elektronische publicaties. Dit wordt .afgestemd met het bestuur. 

 

In de reguliere adviesportefeuille is het gelukt om in vrijwel alle gevallen binnen 5 dagen een juridisch advies te 

geven en wordt in bijna alle gevallen dat advies ook overgenomen. Daarnaast liep er ook dit jaar een aantal 

bijzondere adviestrajecten die ofwel vanwege de spoedeisendheid op hele korte termijn zijn bekeken, ofwel 

vanwege de complexiteit/aard juist in samenspraak met de lijn een langer traject doorliepen. Het ging onder 
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andere om complexe dossiers op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding en 

staatssteun.  

 
 

4.2.9 Control 
 

Implementeren van BusinessBesturing en Financiën 

Het jaar 2012 stond in het teken van de implementatie van een nieuwe financiële organisatie bestaande uit 

drie teams gericht op BusinessBesturing en Financiën. Dit is een flinke transitieopgave en een forse financiële 

en formatieve bezuinigingsopgave van € 1 miljoen structureel.   

 

Ombouw begroting 

De begroting en de kostensystematiek is passend gemaakt bij de nieuwe organisatie en besturing van de 

gemeente Deventer. Dit was een forse opgave in 2012 en resulteert in een eenvoudiger en meer lean inrichting 

en kostentoerekening. 

 

Financiële soliditeit en sturing 

De somberen financiële tijd vraagt grote scherpte van Bestuur en management. In 2012 is extra ingezet op 

financiële soliditeit en sturing. Presentaties aan de raad en ook de nota financiële soliditeit getuigen van een 

andere aanpak, die meer transparantie brengt en een eenduidige kader voor gesprek en afweging. Deze lijn 

wordt in 2013 doorgezet.  

 

Inzet op vernieuwing 

Het Planning en controlproces wordt vernieuwd, met als doel om met minder inspanningen meer effect te 

behalen. De aanpak is gereed en uitvoering hiervan zal in 2013 doorlopen. Daarnaast richten wij ons op 

doelmatigheid, om middelen en doelen nog meer in balans te brengen. Hiervoor worden een 

concerndashboard ontwikkeld en per team indicatoren benoemd. Ook dit deel loopt door in 2013. Voor lijn en 

adviseurs wordt risicomanagement onderdeel van het reguliere managementproces en krijgt zo permanent 

aandacht . 

 

Audits, onderzoeken, administratieve organisatie, kwaliteitszorg en verbijzonderde interne controles  

Er komt meer focus op audit en onderzoek. De efficiëntie moet vergroten door meer aandacht vanuit 

risicobenadering, een grotere betrokkenheid van het verantwoordelijke lijnmanagement en een lean 

werkwijze.   

 

Auditcharter 

Voor het uitvoeren van verbijzonderde interne controles, audits en onderzoeken is in 2012 een auditcharter 

opgesteld ter vervanging van het onderzoeksprotocol uit 2007. In dit intern auditcharter zijn de missie, het 

werkterrein, de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de interne auditfunctie vastgelegd. En het 

charter bevat afspraken en regels die de onafhankelijkheid en de rapportagelijnen van de auditfunctie regelen. 

Met dit auditcharter wordt de onafhankelijkheid en professionaliteit in opdrachtgeverschap en uitvoering 

geborgd.  

 

Administratieve organisatie (AO) en kwaliteitszorg 

De sectie Audit en Onderzoek (A&O) heeft in 2012 werkzaamheden op het gebied van AO en Kwaliteitszorg 

uitgevoerd. Voorbeelden zijn de ondersteuning bij het beschrijven van processen, het actueel houden van 

procesbeschrijvingen en de ondersteuning / advisering hierover aan de proceseigenaar. 

 

In het kader van kwaliteitszorg zijn managementgesprekken gevoerd, is een bijdrage geleverd aan het 

Leantraject en het ontwikkelen / implementeren van diverse nieuwe of gewijzigde processen. Dit ook in relatie 
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tot het zaakgericht werken. De sectie A&O vervult hierbij een ondersteunende rol. Het beschrijven van 

risicovolle bedrijfsprocessen vindt plaats middels BPM One (voorheen Protos). Er is in samenhang met 

zaakgericht gewerkt een andere procesarchitectuur gerealiseerd.  

 

Verbijzonderde interne controles (VIC’s) 

De VIC’s hebben in 2012 plaatsgevonden aan de hand van het door het college vastgestelde auditjaarplan 2012 

dat is gebaseerd op de visie en missie van Business Besturing en Financiën, de gemeentebrede controleaanpak 

(op basis van risicoanalyses) en de aanwezige capaciteit binnen de sectie A&O. Het auditjaarplan 2012 is na 

afstemming met de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte tot stand gekomen in het kader van de samenwerking 

bedrijfsvoering DOWR. 

 

Over alle uitgevoerde VIC’s zijn uniforme rapportages opgesteld. Ook  is hierover gerapporteerd aan de 

accountant ten behoeve van de interim- en jaarrekeningcontrole 2012. 

 

Onderzoeken 

De audits en onderzoeken in 2012 hebben plaatsgevonden op basis van het reeds genoemde auditjaarplan 

2012. De volgende onderzoeken zijn gestart, uitgevoerd en/of afgerond: 

• Sturing op doelmatigheid (afgerond) 

• Gladheidbestrijding (afgerond) 

• Beleidsvorming (afgerond) 

• Riolering  (in uitvoering) 

• Verslavingszorg (in uitvoering) 

• MJOP (in uitvoering) 

• Externe partnerschappen (in uitvoering). 

 

Voor de Organisatie Ontwikkeling (OO) is in 2012 gestart met de uitvoering van audits bij enkele teams van de 

gemeente.  

 

Sluiten van een convenant Horizontaal Toezicht met de belastingdienst 

In 2012 zijn stappen gezet om te komen tot een convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst. Hierin 

staan afspraken over de wijze en de intensiteit van het toezicht. Deze  worden vastgelegd als hard en 

softcontrols in een Tax Control Framework. Horizontaal toezicht is gestoeld op wederzijds vertrouwen, 

transparantie en begrip. Naar verwachting kan het convenant in het eerste halfjaar 2013 worden gesloten.  

 

Controleplan fiscale audits 

Ten behoeve van het Tax Control Framework is in 2012 een controleplan fiscale audits opgesteld. Dit wordt in 

2013 uitgevoerd. 

 

 

4.2.10 Communicatie 
 

Sinds 2012 bevat productblad communicatie 306 nog maar 2 onderdelen, namelijk interactief werken en de 

bijeenkomst voor nieuwe bewoners. De overige onderdelen zijn per 1 januari 2012 overgeheveld naar de 

kostenplaats van het team Communicatie.  

 

Team Communicatie heeft interactief werken in 2012 nagenoeg afgerond. In 2012 is de werkwijze verder 

geborgd in de organisatie. Voor 2013 staat een klein afsluitend onderdeel op de rol: het opleiden van een 

interne groep onafhankelijk voorzitters voor bijeenkomsten met een groot afbreukrisico. Cocreatie wordt 

verder opgepakt in projecten en bij de transities, onder de vleugels van het team Programmering en Strategie. 
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Het aanpassen van intranet zoals voorgesteld in de notitie interne communicatie is ook in 2012 niet goed van 

de grond gekomen. Mozard is vertraagd en het project intranet heeft een zeer beperkte opdracht, waardoor 

niet wezenlijk bijgedragen kan worden aan een netwerksite zoals de doorontwikkeling van de organisatie nodig 

heeft. 

 

In 2012 zijn pilots gedraaid met de inzet van sociale media bij projecten. De evaluatie vindt in februari 2013 

plaats. Op basis van de evaluatie kan de directie besluiten tot voortzetting en financiering. 

 

 

4.2.11 Speerpunten in de ontwikkeling bedrijfsvoering en organisatie 
 

DOWR 

In dit verslagjaar is aanzienlijk geïnvesteerd om de samenwerking met buurgemeenten verder van de grond te 

krijgen op het gebied van Bedrijfsvoering. Er zijn in totaal zes businesscases uitgewerkt: belastingen, ICT-DM, 

personeels- en salarisadministratie, control, juridische zaken, facilitaire zaken en inkoop. De drie besturen 

hebben deze businesscases vastgesteld en opdracht gegeven om tot een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie te 

komen. 

 

Voor wat betreft de personeel- en salarisadministratie krijgt de samenwerking op 1 november 2013 vorm door 

gezamenlijke huisvesting in Raalte. In de aanloopfase vindt uitwisseling plaats op het gebied van 

werkprocessen. Tevens wordt gewerkt aan het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden. 

 

Op het gebied van inkoop, juridische zaken en verzekeringen hebben wij het volgende bereikt: 

 De inkoopcoördinator heeft als kwartiermaker een plan ontwikkeld voor een uniforme en professionele 

invulling van de inkoopadvisering van de drie gemeenten, om te komen tot regie op daadwerkelijk meer 

gezamenlijk inkopen. Begin 2013 wordt de dienstverleningsovereenkomst (DVO) en de werkbegroting naar 

verwachting geaccordeerd door project- en stuurgroep; 

 Op juridisch gebied is besloten om per 1 juli 2013 een virtuele samenwerking te starten op het gebied van 

bezwaar en juridisch advies.  

Er wordt vooralsnog afgezien van een werkorganisatie Bezwaar en ook de samenvoeging van de 

bezwaarschriftencommissies biedt te weinig voordelen.   

Het streven was om per 1 januari 2013 te starten met een werkorganisatie Bezwaar van waaruit alle 

bezwaarschriften DOWR worden behandeld (behalve belastingbezwaren). Vastgesteld is dat een 

werkorganisatie Bezwaar op dit moment extra kosten met zich meebrengt (administratieve ondersteuning, 

meer reiskosten en minder efficiency vanwege reis- en vervoersbewegingen en het ontbreken van een 

goede ICT-infrastructuur). Daarom is besloten om in samenspraak met het management van Raalte en 

Olst-Wijhe per 1 juli 2013 een virtuele samenwerking te starten waarmee geprofiteerd kan worden van 

bijvoorbeeld ondersteuning en vervanging bij capaciteitsproblemen en medewerkers kennis en kunde 

kunnen delen. Afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen kan de samenwerking uitgebreid worden;  

 Op het gebied van verzekeringen verzorgt de medewerkster verzekeringen van team JZI ook de 

verzekeringsportefeuille van Olst-Wijhe. Op het gebied van kwaliteit, kosten en harmonisering van die 

portefeuille zijn eind 2012 voorstellen ontwikkeld en geaccordeerd door het management van Olst-Wijhe.  

Er wordt gekeken of ook met de gemeente Raalte afspraken op dit gebied gemaakt kunnen worden. 

 

Begin februari 2012 is het project DOWR facilitair gestart met als doel te komen tot intensieve samenwerking 

van de facilitaire bedrijfsvoering van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR). Het doel is  om 

gezamenlijk te professionaliseren, efficiënter te werken en door de omvang de kwetsbaarheid te verlagen en 

de inkoopkracht te vergroten. 
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In het vastgestelde projectplan is een fasering bepaald. Eerst is een onderzoek gedaan naar de afbakening van 

het facilitaire domein en de relatie naar met name aanverwante teams en de verschillen per gemeente. 

Vervolgens is door de projectgroep facilitair een visie ontwikkeld en zijn uitgangspunten geformuleerd die als 

kaders dienen om het organisatie- en ontwikkelplan verder uit te werken. Eind oktober 2012 heeft de 

Stuurgroep DOWR een positief besluit genomen en toestemming gegeven voor het uitwerken van een 

organisatie- en transitieplan. De nieuwe facilitaire DOWR-organisatie zal 1 april 2013 van start gaan. 

 

In 2012 is de samenwerking op belastingen voor de gemeenten Deventer Olst-Wijhe en Raalte gerealiseerd. Er 

is een geheel nieuwe technische omgeving gerealiseerd waar de drie gemeenten in samenwerken. Per 1 januari 

2013 zijn alle medewerkers van de DOWR bij de gastheer Deventer gehuisvest. Er heeft een herverdeling 

plaatsgevonden van rollen en uitvoering van taken aangaande de werkprocessen. Het team functioneert als 

een team Belastingen DOWR. De gecombineerde aanslag 2013 is vanuit het nieuwe belastingpakket als een 

DOWR gemeente opgelegd. Ook de invordering van de belastingheffing wordt met behulp van deze omgeving 

uitgevoerd.  

 

Uitvoeren programma inwoners en bedrijven centraal 

De kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening staat hoog op de agenda. In dat kader is het programma 

inwoners en Bedrijven Centraal opgesteld. In dit programma zijn zeven doelstellingen geformuleerd. 

Digitalisering speelt een belangrijke rol omdat dit transparantie bevordert (inwoners en bedrijven kunnen 

meekijken wat de stand van zaken is) en meer transparantie zorgt voor meer vertrouwen in de overheid. Er is 

speciale aandacht voor het digitaliseren van klantcontacten, van producten en diensten, klanttevredenheid en 

een goede samenwerking met leveranciers. Voor de opzet en uitvoering van het programma Burgers en 

Bedrijven Centraal zijn de de tien kwaliteitseisen uit de BurgerServiceCode een belangrijk richtsnoer. Ze hebben 

betrekking op de relatie tussen inwoners en de gemeente in de digitale samenlevingl. Dit komt jaarlijks tot 

uiting in een uit te voeren monitor onder de naam ‘Deventer over Deventer’.  

 

 

4.2.12 Kengetallen van de gemeente 
 

Inhuur 

 
Inhuur (bedragen in €) 2009 2010 2011 2012 

Inhuur vaste formatie 5.100.000 3.799.000 2.838.000 1.878.000 

Inhuur extra capaciteit 7.600.000 5.156.000 4.190.000 3.549.000 

Inhuur specifieke deskundigheid 4.400.000 2.924.000 3.342.000 2.945.000 

Totaal 17.100.000 11.879.000 10.370.000 8.372.000 

 
In 2012 is € 8,4 miljoen ingehuurd. Dit is conform de prognose die is afgegeven bij de najaarrapportage (€ 8,5 
miljoen). Personeel wordt ingehuurd als vervanging voor ziekte, invulling van vacatures, maar ook om extra 
capaciteit te hebben om diverse projecten uit te voeren of voor specifieke deskundigheid. Grote projecten 
waarvoor in 2012 is ingehuurd betreffen > € 100.000:  
 

Project (bedragen in €) Inhuur 

Inrichten zaakgericht werken 363.000 

Opschonen archieven 232.000 

Omgevingsvergunning bouw 230.000 

Herindiceren Wmo 205.000 

Kamerverhuur (vergunningen, toezicht en handhaving) 202.000 

ICT beheer 198.000 

Ombouw begroting 190.000 

Vervanging basis registratie systeem 180.000 
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Project (bedragen in €) Inhuur 

Stadhuiskwartier 160.000 

Businesscase uitvoering re-integratie 120.000 

Bedrijvenpark A1 109.000 

 
In het kader van goed werkgeverschap is het van belang om onze eigen medewerkers blijvend te ontwikkelen 
waardoor expertise binnen de organisatie aanwezig is. Hiervoor is de Klussenbank opgericht. Nog voordat er 
aan inhuur wordt gedacht, kan er naar kennis en ervaring in de organisatie worden gezocht. De Klussenbank 
kent een oplopende lijn van geplaatste klussen. Dit betekent dat de Klussenbank steeds beter wordt ingezet. 
Daarnaast komen er steeds meer formele en informele samenwerkingsverbanden met gemeenten in de 
omgeving. Zoals Stedendriehoek, DOWR, Talentenregio etcetera. 
Het uitgangspunt is hier dat het om een interne markt gaat waardoor expertise tegen loonsomkosten gevraagd 
kan worden. Deze (in)formele samenwerking wordt in de komende jaren ook op andere gebieden zoals 
bijvoorbeeld opleidingen nog verder ontwikkeld waardoor de kracht van dit instrument zal toenemen. 
 
Mocht er desondanks toch Inhuur noodzakelijk zijn, dan zijn er 2 instrumenten voorhanden. Tot en met schaal 
8 wordt ingehuurd via een uitzendbureau. Hiermee is een mantelovereenkomst afgesloten waarbij een scherp 
tarief is bedongen. Schaal 9 en hoger gaat via de Inhuurdesk. Naast kwaliteitseisen wordt er bij de Inhuurdesk 
ook op de tariefstelling gelet. 

 

FTE’s 

In onderstaand overzicht is de ontwikkeling zichtbaar in het aantal fte. 

 

 31-12-2011 31-12-2012 

Aantal medewerkers 929 940 

Aantal fte’s (werkelijke bezetting) 822 833 

Aantal fte’s (begroot) 871 884 

 

De aantallen voor 2011 en 2012 zijn exclusief fte’s van het Deventer Groen Bedrijf. De aantallen voor 2012 

bevatten ook  de fte’s die in het kader van de samenwerking met Olst/Wijhe en Raalte zijn overgekomen 

(19fte).  Dit verklaart ook de stijging in de formatie. Zonder deze stijging als gevolg van de samenwerking zou 

sprake zijn geweest van een daling in de formatie. De formatie is altijd onderhevig aan daling door taakstelling 

en bezuinigingen maar ook stijging doordat taken, bijvoorbeeld van rijksoverheid, naar de gemeente komen. 

Hierdoor ontstaat een tegenstrijdig beeld van de formatie en daalt de formatie minder hard dan je zou denken 

alleen gebaseerd op de taakstellingen. 

 

Bij een Kwestie van Kiezen 2011 is besloten tot diverse taakstellingen die in 2012 hebben geleid en de komende 

jaren zullen leiden tot een verdere afname van de formatie. Daarnaast zijn ook bij de interne takendiscussie 

(ITD 2012) ontwikkelingen in gang gezet die leiden tot een afname in de formatie. Bij de Voorjaarsnota 2013 

wordt een besluit genomen over verdere bezuinigingen (Kwestie van Kiezen 2013). Ook als gevolg daarvan 

verwachten wij dat de omvang van formatie verder zal krimpen.   

 

Meerjarig leidt dit tot de volgende verwachte trend (exclusief de verwachte reductie als gevolg van Kwestie van 

Kiezen 2013). De hierboven genoemde taakstellingen leiden naar verwachting tot een totale afname van 80 tot 

100 fte. 
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 Fte Werkelijk Prognose 

  31-12-2012 31-12-
2013 

31-12-
2014 

31-12-
2015 

31-12-
2016 

31-12-
2017 

31-12-
2018 

Begrote formatie 884 876 862 853 849 847 845 

Formatie reductie door KvK 2011   4 23,2 23,2 23,2 23,2 

Prognose formatie reductie door ITD 
2012 

  7,8 22,0 30,7 34,7 36,8 38,8 

Formatie is exclusief DGB en inclusief DOWR 

 

Naast de genoemde taakstellingen verwachten we ook formatiewijzigingen op gebieden waar het nog niet 

duidelijk is wat de gevolgen zijn voor formatie en medewerkers: 

 Kanteling sociale domein 

 DOWR werkorganisatie, plus onder andere door facilitaire zaken, belastingen, en mogelijk ook de 

financiële administratie. Een min in formatie door de PSA organisatie die naar Raalte gaat 

 Effecten van de netwerkorganisatie & organisatie van de toekomst zijn op dit moment niet in te schatten. 

 Ook komen er taken naar de gemeente toe. Voor een deel worden die meegenomen in het sociale domein. 

Maar dit kunnen ook samenwerkingsontwikkelingen zijn buiten DOWR om. 

 Dan speelt ook de regionalisering van de brandweer waarbij per 1 januari 2014 formatie naar de regio 

gaat. Zoals het er nu uitziet zal door de netwerkconstructie van het RUD er geen grote formatiewijzigingen 

zijn. 

  

Stagiaires 

In 2012 hebben 79 studenten stage gelopen bij de gemeente in het kader van hun studie. Het betroffen 64 

betaalde en 15 onbetaalde stages. In 2011 was er sprake van 81 stages (11 ontbetaald en 70 betaald). Bij de 

onbetaalde stages betreffen het stages geplaatst vanuit activeringsbanen, MKB leerbanenproject, (Jong Talent) 

en verdere  stages. Het merendeel van de onbetaalde stages vond plaats bij team Toezicht.  Betaalde stages 

vonden plaats in diverse richtingen zoals secretarieel, sociaal maatschappelijk, facilitair management,  

bedrijfsadministratie, bedrijfskunde en juridisch. Van de 64 betaalde stages volgden 30 stagiaires een 

middelbare beroepsopleiding en 34 een hogere beroeps opleiding.   

 

Opleidingen 
In 2012 is € 1.230.000 uitgegeven aan opleidingen. Begroot was € 1.302.000. 

 

Loonsom 2012 

In onderstaande tabel is de begrote en gerealiseerde loonsom afgezet tegen de begrote en gerealiseerde 

formatie/bezetting. 

 

De uitgaven voor het Deventer Groen Bedrijf zijn in dit overzicht afgezonderd, omdat volgens de overeenkomst 

met het DGB de verrekening van de loonsom van ambtelijk personeel met het DGB constant blijft.  Vrijvallende 

formatie en loonsom wordt niet meer ambtelijk ingevuld en overgedragen aan het DGB. Verschillen tussen 

begroting en realisatie op DGB-loonsom heeft voor de gemeente dus geen financieel effect. 

 

Totaal gemeente  (bedragen in €) Begroting Realisatie Verschil 

Totaal begrote loonsom 52.760.725 52.104.265 - 585.400 

Formatie in fte 884 833 - 51 

 

Ziekteverzuim 
In 2012 is het overall ziekteverzuimpercentage gestegen ten opzicht van 2011 met 0,24% tot 5,97%. Opvallend 
is de stijging van het percentage verzuim langer dan 1 jaar. Deze is bijna een heel procent toegenomen, terwijl 
ook het verzuim tussen de 43 en 365 dagen met 0,23 % omhoog is gegaan. Daarentegen zijn kort en middellang 
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verzuim met respectievelijk 0,33 % en 0,61% gedaald. Ook is de meldingsfrequentie gelijk aan 2011 gebleven 
met 1,37. 
Daar waar kort verzuim en middellang verzuim beïnvloedbaar zijn in de zin van verzuim is een keuze, geldt dit 
in veel mindere mate of geheel niet voor lang en zeer lang verzuim. In deze verzuimgevallen is in alle gevallen 
sprake van psychosociale of medische begeleiding en is de beïnvloeding van de werkgever in dit soort gevallen 
zeer beperkt aanwezig.  
 
Eind 2012 is na een aanbesteding gestart met een nieuwe Arbodienst, de eerste maanden zijn de ervaringen 
hiermee in het algemeen positief (goede bereikbaarheid en snelle acties). 
 

Jaar VP Verbaan Kort Middel Lang Zeer lang Duur MF FTE 

2008 6,07% 4,62% 1,10% 1,55% 3,02% 0,40% 16,54 1,53 760,70 

2009 5,67% 4,59% 1,18% 1,33% 2,44% 0,72% 13,68 1,59 798,22 

2010 4,53% 4,57% 1,01% 1,15% 1,64% 0,73% 15,48 1,44 827,58 

2011 5,73% 4,59% 0,99% 1,40% 2,68% 0,66% 17,82 1,37 836,63 

2012 5,97% 4,70%* 0,66% 0,79% 2,91% 1,61% 19,38 1,37% 876,82 

*) In 2012 is de Verbaannorm niet (meer) berekend. Het gepresenteerde percentage is de norm die wordt gehanteerd 

binnen de gemeente.  

 

VP:  verzuimpercentage 

Kort:  Verzuimpercentage verzuimgevallen 1-7 dagen 

Middellang:  Verzuimpercentage verzuimgevallen 8-42 dagen 

Lang:  Verzuimpercentage verzuimgevallen 43-365 dagen 

Zeer lang:  Verzuimpercentage verzuimgevallen > 365 dagen 

Duur:  Gemiddelde verzuimduur 

MF:  Meldingsfrequentie 
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4.3 Weerstandsvermogen 
 

4.3.1 Inleiding  
 

Economische situatie 

In 2012 is de economie voor de derde keer sinds het begin van de financieel economische crisis in 2008 in een 

recessie beland. Het einde van de economische crisis is nog niet in zicht. De effecten komen hard aan en 

worden in Deventer op diverse terreinen zichtbaar. De woningmarkt en de markt voor bedrijven en kantoren 

zitten volledig op slot. Dit heeft zijn weerslag op het tempo van woningbouw, de ontwikkeling van bedrijven en 

kantoren en op de OZB opbrengsten. De crisis raakt niet alleen de harde sector. Ook binnen het sociale domein 

zijn de effecten zichtbaar. Er is een toename van het aantal werklozen, de instroom van bijstandsgerechtigden 

en inwoners doen een toenemend 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 spant zich in om de gevolgen voor de burgers, bedrijven en passanten zoveel mogelijk te 

beperken. Door de Toekomstvisie Deventer 2030 uit te voeren, dienen zich steeds meer mogelijkheden aan 

voor een sociaal – economisch offensief ter bestrijding van de effecten van de economische crisis. De effecten 

waren nog niet in 2012 zichtbaar. 

 

Weerstandsvermogen gemeente Deventer 

De voortdurende crisis heeft effect op het weerstandsvermogen van de gemeente. Weerstandsvermogen is het 

vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat de normale 

bedrijfsvoering daardoor wordt aangetast. Het weerstandsvermogen is 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 om de samenstelling en het tot 

stand komen van de omvang van het weerstandsvermogen inzichtelijk te maken. De methodiek en definities 

zijn nader toegelicht in de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen (2007).  

 

Risicomanagement informatiesysteem (RIS) 

In 2011 is binnen de gemeente Deventer het risicomanagement informatiesysteem (RIS) geïntroduceerd. Deze 

database biedt de mogelijkheid om vanuit de verschillende programma’s risico’s te registreren, te monitoren 

en daarover te rapporteren. Voor de paragraaf weerstandsvermogen zijn de financiële risico’s van belang. Per 

geïdentificeerd risico wordt de kans op een gebeurtenis ingevuld, met daaraan gekoppeld een eventueel 

financieel gevolg. Vervolgens kan worden aangevinkt of over een risico moet worden gerapporteerd in een P&C 

rapportage en of voor het financiële deel van het risico weerstandsvermogen moet worden aangehouden. De 

risico’s waarover in deze paragraaf wordt gerapporteerd, zijn vanuit de verschillende begrotingsprogramma’s 

opgenomen in het RIS. 

 

 

4.3.2 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 tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met het eerste wordt het vermogen bedoeld 

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. 
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Onderdelen van de beschikbare weerstandscapaciteit zijn: 

 Reserves; 

- algemene reserve* 

 Onbenutte (flexibele) begrotingsruimte; 

- post onvoorzien* 

- stelpost autonome ontwikkelingen 

 Onbenutte investeringsruimte; 

 Onbenutte belastingcapaciteit; 

 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 cijfers per 31-12-2012 en voortschrijdend inzicht is de omvang van de beschikbare 

weerstandscapaciteit als volgt samengesteld; 

 

Reserves 
 

Reserves (bedragen in €) Totaalbedrag 

 

1. Algemene reserves  19.715.000  

Totaal  19.715.000   

 

De post algemene reserve is samengesteld uit de volgende algemene reserves (saldo per 31-12-2012); 

 

Samenstelling algemene reserve Saldo 31-12-2012 

 

Saldireserve  4.534.000 

Algemene reserve  241.000 

Egalisatiereserve rente  1.768.000  

Reserve grondexploitatie  9.999.000 

Reserve uitkeringen  3.087.000  

Reserve risico grondexploitaties  86.000 

 

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. Dit 

bedrag is gebaseerd op € 2,50 per inwoner. Op dit moment is voor onvoorzien een post € 248.500 beschikbaar. 

 

Stelpost autonome ontwikkelingen 

In de meerjarenbegroting is voor elk jaar een buffer opgenomen. Dit is een dekking voor het opvangen van 

autonome knelpunten in de gemeentelijke financiële huishouding. Het bedrag wordt ieder jaar verhoogd met 

2%. In 2012 is het complete bedrag aangewend. 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 - - - 355 

Saldo  341  686  1.036  1.391 

 

Onbenutte investeringscapaciteit 

Uitgaande van hetgeen in hoofdstuk Gemeentelijke investeringsplanning is gesteld, worden de, specifiek voor 

investeringen vrijgemaakte middelen zoveel mogelijk ingezet in de benoemde investeringsprojecten. In het 

hoofdstuk is aangegeven dat er voor de financiering van de projecten nog een faseringsprobleem bestaat. Dit 

betekent dat voor dit moment en de komende jaren (begroting 2013-2016) de investeringsruimte 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 

Gemeenten kunnen extra middelen genereren door de belastingen te verhogen en heffingen meer 

kostendekkend te maken. Er kan dus sprake zijn van onbenutte belastingcapaciteit indien deze op onderdelen 

niet reeds ‘maximaal’ of kostendekkend zijn. Voor de onbenutte belastingcapaciteit is gekeken naar de 

onroerende zaak belasting (OZB), de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de leges. 

 

OZB 

De WOZ-waarde van onroerende zaken wordt jaarlijks vastgesteld. De tarieven van de OZB zijn in 2012 

verhoogd met 3%. Om buitensporige OZB verhogingen te voorkomen stelt het Rijk jaarlijks een macronorm 

vast. Volgens deze Rijksnorm mocht de OZB (macro) in 2012 maximaal met 3,75% stijgen. Deze uitkomst is 

gesteld voor het landelijke gemiddelde. Dit betekent dat de gemeente Deventer daarvan af kan wijken en in 

principe beschikt over een latente onbenutte belastingcapaciteit. Het tarief voor 2013 is vastgesteld. Dit 

betekent dat op dit moment en voor 2013 er geen onbenutte belastingcapaciteit aanwezig is. 

Een andere wijze om de onbenutte capaciteit te bepalen is aan te sluiten op de norm die wordt gehanteerd bij 

een artikel 12 status, waarbij OZB-tarieven gemiddeld 20% boven het werkelijk gewogen landelijk gemiddelde 

‘OZB-tarief’ liggen. Dit geeft een onbenutte belastingcapaciteit. 

 

Rioolheffing 

Wat betreft de rioolheffing zijn de tarieven kostendekkend met inbegrip van de onttrekkingen en/of 

toevoegingen aan de desbetreffende egalisatiereserve.  

 

Afvalstoffenheffing 

Voor de afvalstoffenheffing is het tarief ook kostendekkend met inbegrip van de onttrekkingen/dotaties aan de 

egalisatiereserve huishoudelijk afval.  

 

Leges 

Voor enkele leges geldt dat de baten lager zijn dan de lasten. Daar is nog een latente onbenutte 

belastingcapaciteit aanwezig. De omvang daarvan is nog niet gekwantificeerd. Er is daarom in de berekeningen 

geen rekening mee gehouden.  

 

Resumerend kan worden gesteld dat er op dit moment geen onbenutte belastingcapaciteit beschikbaar is. 
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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). Bovendien zijn ze binnen 1 jaar 

verkoopbaar, 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.  

 

Bepaalde bezittingen van onroerend goed buiten exploitatie hebben voor de gemeente Deventer een 

opbrengstwaarde die hoger ligt dan de boekwaarde. Medio 2012 is de ‘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 

Gezien de hierboven vermelde elementen is de omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit als volgt: 

 

Element Onderdeel Waarde (bedragen x € 1.000) 

  Incidenteel Structureel 

Algemene reserve Algemene reserve 19.715 - 

Onbenutte 

begrotingsruimte 

Post onvoorzien 249 - 

 Stelpost struc. autonome 

ontwikkelingen 

- 341 – 1.391 

Onbenutte 

investeringscapaciteit 

 - - 

Onbenutte 

belastingcapaciteit 

 - - 

 

Stille reserves Nader te bepalen p.m. - 

Saldo Weerstandscapaciteit 2012  19.964         341 –1.391    

 

 
  



Gemeente Deventer – Jaarverslag 2012 115 
 

4.3.3 Benodigde weerstandscapaciteit 
 

4.3.3.1 Inleiding 

De benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van de risico’s die de gemeente op een bepaald moment 

loopt. Op 1 januari 2011 is de database risicomanagement in gebruik genomen. Daarin 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. Dat 

is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit. 

 

4.3.3.2 Analyse van het risicoprofiel 

Er zijn voor de paragraaf weerstandsvermogen 13 risico’s in beeld gebracht. In de uitwerking hieronder lichten 

we conform de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen alleen de financiële risico’s toe die in 

aanmerking komen voor het aanhouden van weerstandsvermogen en een risicoscore hebben groter dan 8. 

 

4.3.3.3 Risicokaart 
Om de aard van risico’s nader in beeld te brengen is een gebiedsanalyse gemaakt. 
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Voor deze risicokaart geldt: hoe roder de kleur hoe hoger de prioriteit van aanpak van het risico. Binnen 

risicogebied A zijn risico’s gepresenteerd voor projecten en kapitaalintensieve beleidsterreinen. Deze risico’s 

vergen direct aandacht. In gebied B wordt kans op optreden niet hoog ingeschat. Gezien de kapitaalintensiteit 

deze risico’s wel nauwlettend te worden gemonitord. 

 

4.3.3.4 Gekwantificeerde risico’s 

De risico’s met een score groter dan 8 worden hieronder nader toegelicht. Dit zijn risico’s met financieel gevolg 

waarvoor weerstandsvermogen wordt aangehouden. De beschikbare weerstandscapaciteit dient voor deze 

risico’s als financiële buffer. 

B A 
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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 door het langer in 

voorraad hebben van grond. 

6 50% € 19.700.000    

2 De kans dat door onvoorziene omstandigheden de 

herstructurering (o.a. Rivierenwijk) de gemeente 

aanzienlijk meer gaat kosten dan tot nu toe begroot.  

6 70% € 2.500.000   

3 Mogelijk tekort door korting Rijk op WWB-I deel bij 

gelijk blijven of stijgende kosten vanwege een grotere 

instroom dan het landelijk gemiddelde.  

7 50% € 6.200.000   

 

4.3.3.5 Niet gekwantificeerde risicogebieden 

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; 

 risico’s die voortvloeien uit het verdeelsysteem; 

 risico’s/kansen die voortvloeien uit de accressystematiek; 

 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. Dit mag maximaal 4 jaar 

voorkomen.  

In het ongunstigste geval kan de gemeente door de decentralisaties en de herschikking van het gemeentefonds 

(alle herverdelingen samengenomen) na 4 jaar € 60,00 per inwoner structureel minder uit het gemeentefonds 

ontvangen. Dat is 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  (integrale) accressen. Om fluctuaties te dempen hield het Rijk 

in het verleden de behoedzaamheidsreserve aan. Dit was een structurele inhouding op het gemeentefonds die 

na verrekening van het accres ieder jaar in maart (bij voldoende saldo) alsnog werd uitgekeerd. Het Rijk bij het 

opnieuw in werking treden van de normeringssystematiek in 2012 geen nieuwe behoedzaamheidreserve 

ingevoerd. Dat sloot aan bij de wens uit het onderhandelaarsakkoord (concept bestuursakkoord – april 2011). 
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Het gevolg is dat gemeenten mogelijke nadelen als gevolg van de nacalculatie van het accres zelf moeten 

opgevangen. 

 

Regeerakkoord 

In oktober 2012 is het nieuwe regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ gepresenteerd. In de decembercirculaire is een 

eerste indruk gegeven van de gevolgen. Daarin zijn onder andere de effecten van maatregelen uit het 

regeerakkoord uitgewerkt, op het gebied van de BTW-verhoging, onderwijshuisvesting, het teruggedraaide 

besluit voor minder politieke ambtsdragers, verplicht hergebruik scootmobiel, afschaffing maatschappelijke 

stages en beperking huishoudelijke hulp (Wmo). In januari 2013 is een onderhandelaarsakkoord bereikt tussen 

de VNG en het kabinet. De uitkomsten daarvan worden in de meicirculaire 2013 en in latere circulaires 

opgenomen. 

 

De gemeente volgt de algemene uitkering continu. 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 het ministerie van BZK publiceert, is Deventer voorzichtig.  

 

Grondexploitatie 

Aan een actieve grondpolitiek zijn risico’s verbonden. Kosten kunnen stijgen en opbrengsten kunnen 

tegenvallen. Het is duidelijk dat door de huidige crisis in de vastgoedmarkt de risico’s toenemen. 

In de paragraaf grondbeleid van deze jaarrekening wordt hier op ingegaan. 

 

Restauraties monumentale panden 

In het recente verleden is het voorgekomen dat direct restauraties aan monumentale panden nodig waren(o.a. 

Lebuïnuskerk en Broederenkerk). De kans dat dit in de gemeente Deventer met al haar monumentale panden 

nogmaals voor gaat komen is legitiem. In het verleden 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: 

 de renteresultaten negatief worden beïnvloed door wijzigingen in de marktrente (primair); 

 de renteresultaten beter hadden kunnen zijn (secundair); 

 de waarde van activa of passiva nadelig wordt beïnvloed door wijziging van de marktrente.  

 

De Wet Fido kent twee normen die beogen om de renterisico’s van lagere overheden binnen de perken te 

houden en te beheersen, namelijk de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Beide normen worden hieronder 

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 
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van de begrote gemeentelijke uitgaven. Voor 2012 is de kasgeldlimiet bepaald op € 28 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 moet de gemeente financieringen met een looptijd langer dan 1 jaar aan trekken. De 

toezichthouder kan echter 2 kwartalen ontheffing verlenen voor het overschrijden van de kasgeldlimiet. In ons 

treasurystatuut is overeenkomstig de Wet Fido bepaald dat we de toezichthouder er van in kennis stellen als 

de kasgeldlimiet gedurende een periode van 3 kwartalen wordt overschreden.  

 

Rente risiconorm 

De renterisico’s op de langlopende financieringsmiddelen wordt ingekaderd door de rente risiconorm. Jaarlijks 

mogen de renterisico’s door 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 2012 bedroeg 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 4 jaar kan worden gezet om nog binnen de renterisiconorm te blijven. De 

gemiddelde looptijd van onze leningenportefeuille ligt op 15 jaar waardoor we ruimschoots binnen de 

renterisiconorm blijven.   

De toets van de renterisico’s aan de hand van de rente risiconorm is opgenomen in de paragraaf financiering. 

 

Egalisatiereserverente 

De egalisatiereserverente is gemaximaliseerd op 10% van de gecalculeerde rentelasten. De gecalculeerde 

rentelasten zijn voor 2012 € 13,3 miljoen bestaande uit € 10,3 miljoen rentelasten vreemd vermogen en € 3 

miljoen rentelasten eigen vermogen. 

Het aandeel van de rentelasten over het vreemde vermogen is afgerond 77%. Derhalve is 77% van de 

egalisatiereserve rente, oftewel 77% van 10% van € 13,3 miljoen is 

€ 1,02 miljoen 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 (februari 2013) 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 verwacht 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 is het beheersen van risico’s die voortvloeien uit een mogelijke waardedaling van de 

vorderingspositie als een tegenpartij niet (tijdig) voldoet aan betalingsverplichtingen door 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 leningen alleen worden verstrekt in het kader van de publieke taak en 

moeten uitzettingen een prudent karakter hebben. De uitzettingen worden nauwgezet gemonitord en vinden 
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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 

Liquiditeitsrisicobeheer is 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 langetermijnliquiditeitsplanning. 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. 

 

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 (raadsbesluit februari 2013) is 

opgenomen voor welke partijen welke informatie nodig is om een afgewogen beeld van het risicoprofiel te 

krijgen. Dit behoeven niet bij elke verbonden partij dezelfde elementen te zijn. Zo is geen uitgebreid onderzoek 

naar het risicoprofiel van een verbonden partij waarin de gemeente inhoudelijk en financieel slechts een 

marginaal belang heeft. .  

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 de accountant aandacht besteedt 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 

dat een verbonden partij zelf heeft om financiële risico’s te kunnen opvangen.  

In de paragraaf verbonden partijen van de jaarrekening 2012 is nader ingegaan op de financiële risico’s in 

relatie tot de verbonden partijen. Op dit moment is er geen aanleiding om voor risico’s in relatie tot de 

verbonden partijen weerstandsvermogen aan te houden. 

 

Garantiestellingen (gewaarborgde leningen) 

Vanwege een goed vestigingsklimaat voor zowel de inwoner als de ondernemer hanteert de gemeente 

verschillende instrumenten. 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 

De stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) garandeert met haar eigen vermogen bijna alle 

leningen die woningcorporaties sluiten ten behoeve van de bouw van huurwoningen. De gezamenlijke 
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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 garantieleningen woningcorporaties 

Tot 1996 verstrekte de gemeente rechtstreeks garantie op corporatieleningen. Het grootste deel van deze 

geborgde leningen is in 1997 ondergebracht bij de stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Van 

de direct geborgde geldleningen is in 2012 voor € 6,1 miljoen overgegaan naar de stichting Waarborgfonds 

Sociale Woningbouw. Er staan in staat F1 nog 8 corporatieleningen die rechtstreeks geborgd zijn met een 

restwaarde van totaal circa € 27 miljoen. Met de betreffende corporatie is overleg om deze garanties in 2013 

onder te brengen bij het WSW. 

 

Garantie als achterborg voor particuliere woning eigenaren  

Dit zijn 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 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 de beleidsnota 

risicomanagement en weerstandsvermogen). 

 

Overige garanties 

De gemeente Deventer heeft naast de garanties in het kader van volkshuisvesting nog andere garanties 

verleend. Dit betreffen onder andere garanties aan sportverenigingen waarbij de Stichting Waarborgfonds 

Sport (SWS) voor 50% mede garant staat en een garantie aan een scholengemeenschap. 

 

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat het nodig is om voor de financiële risico’s de verstrekte 

gemeentegaranties weerstandsvermogen aan te houden. 

 

4.3.3.6 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 € 28 miljoen geïnventariseerd. Nadat deze risico’s zijn gecorrigeerd met een  

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 eind 2012 als volgt berekend; 
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Bedragen o.b.v. jaarrekening 2012 

 

Geraamd bedrag Minimumnorm 2% 

Algemene uitkering (gemeentefonds) * € 90 miljoen   € 1,8 miljoen 

OZB capaciteit 2012 € 21 miljoen € 0,4 miljoen  

Totaal € 111 miljoen  € 2,2 miljoen 

*) exclusief decentralisatie uitkeringen 

 

4.3.3.7 Monte Carlo simulatie methode 

De kans dat alle geïnventariseerde risico’s zich voordoen is klein en de kans dat ze tegelijk optreden is miniem. 

Om deze onzekerheid mee te nemen bij de verwachte impact van de risico’s, wordt de uitkomst gecorrigeerd 

met de  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.  

Dit heeft geleid 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. 

  

 
Grafiek Kansdichtheidverdeling financiële risico’s gemeente Deventer 

 

Middels de simulatie is vastgesteld dat minimaal € 18,2 miljoen weerstandsvermogen nodig is om de potentiële 

risico’s financieel af te dekken bij een zekerheid van 90%. 

 

4.3.4 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; 
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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; 

 

€ 19.715.000 + € 249.000 + € 341.000 = € 20.305.000 

 

Benodigde weerstandscapaciteit 

In paragraaf 3 is inzichtelijke gemaakt wat de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit is; 

 

€ 18.200.000 + € 2.200.000 = € 20.400.000. 

 

Uit deze twee uitkomsten kan de ratio weerstandsvermogen als volgt worden vastgesteld; 

 

Ratio weerstandsvermogen         = 
                      20.305.000 

= 0,99  
                      20.400.000 

 

4.3.5 Conclusie 
De uitkomst van de ratio weerstandsvermogen is ten opzichte van de begroting 2013 een fractie lager. De 

gemeente beschikt gezien de uitkomst van 0,99 nagenoeg over voldoende weerstandscapaciteit om de 

belangrijkste financiële tegenvallers als gevolg 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. Waar mogelijk worden extra maatregelen genomen om de omvang van de beschikbare 

weerstandscapaciteit te verhogen. Tegelijk kijkt de gemeente continu of door middel van beheersmaatregelen 

de omvang van de financiële risico’s kan worden gereduceerd. In de voorjaarsnota 2013 zullen beide 

componenten van de ratio weerstandsvermogen opnieuw worden bepaald. 
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4.4 Onderhoud kapitaalgoederen 
 
In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen wordt een dwarsdoorsnede gegeven van de uitgaven voor het 

plegen van onderhoud in de verschillende programma’s en producten in 2012. Deze uitgaven zijn vanuit een 

vooraf vastgesteld beleid (begroting 2012) gerealiseerd. 

 

 

4.4.1  Inleiding 
De gemeente Deventer heeft in 2012 vanuit haar verschillende programma’s diverse prestaties en ambities 

gerealiseerd waarbij kapitaalgoederen zijn ingezet. 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 de prestaties en ambities. 

Vanuit de zorg voor een structureel goed, veilig, efficiënt, duurzaam en milieubewust leef-, werk-, woon- en 

verblijfmilieu voor de inwoner wordt jaarlijks veel geld geïnvesteerd in het onderhoud van kapitaalgoederen. 

Beheer en onderhoud zorgen ervoor dat de geplande levensduur van de verschillenden kapitaalgoederen 

wordt gehaald en er geen kapitaalsvernietiging plaatsvindt. 

In de begroting 2012 is het operationele en financiële beleidskader weergegeven voor het onderhoud en 

beheer van de kapitaalgoederen. Deze paragraaf geeft inzicht in de realisatie van het beleid en de financiële 

consequenties over het jaar 2012. 

 

 

4.4.2 Beleidsrealisatie 
 

Openbare ruimte 

De kwaliteitstoestand van de openbare ruimte heeft in Deventer veel aandacht van de inwoners en het 

bestuur. Dat is niet verwonderlijk aangezien de kwaliteitstoestand van deze ruimte de leefbaarheid en het 

veiligheidsgevoel van de gebruikers sterk beïnvloedt.  

In 2012 is het onderhoud van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte uitgevoerd conform de nota Kwaliteit 

Beheer Openbare Ruimte Deventer (KBORD - 2003). Het kwaliteitsniveau van het onderhoud komt langzaam op 

het gewenste niveau binnen het vastgestelde budget. Dit wordt mede mogelijk gemaakt doordat bepaalde 

achterstanden in onderhoud worden meegenomen bij de ontwikkelingsprojecten (bijvoorbeeld: Keizerslanden, 

Borgele, Rivierenwijk en Boreelgebied) en doordat het effect van de, in fases beschikbaar komende, extra 

middelen vanuit het collegeprogramma 2005-2010 zich begint af te tekenen.  

In 2012 is voor de volledige openbare ruimte in Deventer gemiddeld het kwaliteitsniveau ‘sober’ gerealiseerd 

voor het aspect heel.  

 

Deventer monitort de leefbaarheidsbeleving van de inwoners 2-jaarlijks. Vanuit de Monitor Openbare Ruimte 

(MOR) kan worden afgeleid dat de maatschappelijke effecten in 2012 zijn gehaald. De leefbaarheid, de 

objectieve en subjectieve veiligheid en de kwaliteit (aanzien en aantrekkelijkheid) van de openbare leef-, werk-, 

woon- en verblijfomgeving zijn grotendeels gelijk gebleven voor de gemeente Deventer. 

 

Uit de verschillende staten van onderhoud kan per deelgebied in de openbare ruimte het volgende beeld van 

het gerealiseerde beleid worden gegeven; 

 

Straten, wegen en pleinen 

In 2012 is de tweede jaarschijf van het MJOP 2011-2014 uitgevoerd.  
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De gebiedsgerichte aanpak heeft zich het afgelopen jaar gericht op de aanpalende gebieden van de 

herstructureringswijken Keizerslanden en Rivierenwijk. 

Voor grote delen van het areaal is de kwaliteit van het onderhoud op het niveau ‘sober’. 

 

De stratenreiniging vond in 2012 plaats volgens de beheerkwaliteit uit de nota KBORD-2003. Met de uitvoering 

hiervan is eind 2012 het kwaliteitsniveau ‘sober-plus’ gerealiseerd. 

 

Openbare verlichting 

In 2012 is het onderhoud van de openbare verlichting uitgevoerd volgens de overeenkomst met de 

onderhoudsaannemer. Deze overeenkomst is er op gericht dat altijd minimaal 97% van de verlichting brandt.  

Uit de Monitor Openbare Ruimte komt de openbare verlichting positief naar voren. Wij hebben als gemeente 

Deventer gemiddeld een oud lichtmastenbestand. Desondanks hebben we een relatief energiezuinige 

verlichting.  

In het afgelopen jaar is het groot onderhoud aan de lichtmasten volgens de tweede jaarschijf van het MJOP 

2011-2014 uitgevoerd. Het beheer, onderhoud en instandhouding van de openbare verlichting is daarbij 

gerealiseerd op kwaliteitsniveau ‘sober’. 

 

Civieltechnische kunstwerken en havengebonden constructies 

In 2009 is besloten RGI-middelen (Reserve gemeentebrede investeringen, uit opbrengst verkoop Essent 

aandelen) toe te kennen aan de 2
e
 fase van de renovatie van het sluizencomplex en het vervangen van de 

vallen van de Hanzebruggen. In 2012 zijn de projecten gerealiseerd met uitzondering van het vervangen van de 

mechanische installatie van de Hanzebrug. Met de restmiddelen is de voorhaven geschikt gemaakt voor 

salonboten conform het masterplan IJsselfront. 

Met de subsidies en de lopende projecten zijn nagenoeg alle substantiële achterstanden in het groot 

onderhoud bij de civieltechnische kunstwerken ingelopen. 

In 2012 is daarnaast regulier onderhoud uitgevoerd aan kleinere civiele bruggen en kunstwerken. 

Voor het onderhoud is de tweede jaarschijf van het MJOP 2011-2014 uitgevoerd. De jaarschijf is geheel 

gerealiseerd. Het onderhoud heeft het kwaliteitsniveau ‘sober’. 

 

Groen, natuur en recreatie 

Het groenonderhoud, alsmede de inrichting van het groen in projecten, vindt plaats op basis van het in 2007 

vastgestelde groenbeleidsplan. Op basis hiervan wordt getracht om een groot deel van het areaal met de 

beschikbare middelen op het kwaliteitsniveau ‘sober’ te onderhouden. In Borgele maakt dit beleid onderdeel 

uit van het MJOP. Het voorgaande heeft tot consequentie gehad dat nagenoeg al het groot onderhoudsbudget 

is besteed aan deze grote herstructurering. Hierdoor is er in andere gebieden geen groot groenonderhoud 

uitgevoerd, tenzij het ging om een technische noodzaak zoals in het Oostrik en Colmschate. 

Er is geconstateerd dat op termijn enkele laanboomverjongingsprojecten moeten worden uitgevoerd. 

Het groenonderhoud is in 2012 uitgevoerd door het Deventer Groenbedrijf.  

 

Openbare speelgelegenheden 

De speelplekken zijn in 2012 regulier onderhouden. Er zijn toestellen vervanging, twee speelplekken zijn 

opnieuw ingericht en is een natuurspeelplaats in het Zandweteringspark gerealiseerd. 

Verder zijn in 2012 de openbare speelgelegenheden beheerd op het vastgestelde gemiddelde 

onderhoudskwaliteitsniveau ‘sober’ en voldoet het beheer van de speelvoorzieningen aan het attractiebesluit.  

 

Begraafplaatsen 

Het reguliere onderhoud aan de begraafplaatsen is in 2012 volgens het vastgestelde onderhoudsniveau 

uitgevoerd door het Deventer Groenbedrijf, de Stichting Oude begraafplaatsen en Yarden. Om een 

professionele en zekere bedrijfsvoering te borgen, is het administratieve begraafplaatsenbeheer uitbesteed 

aan een externe partij. 
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Riolering en water 

Het beleid en de uitvoering voor onderhoud aan riolering en waterbeheervoorzieningen heeft over 2012 

plaatsgevonden conform het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) 2010-2015. In het GRP zijn doelen opgenomen 

die moeten waarborgen dat het rioolstelsel van Deventer voldoet aan de ‘basisinspanning’ zoals geformuleerd 

in het rapport CUWVO VI (= Commissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewater). In 2012 is de 

vervanging van de riolering Sluiswijk en de Industrieweg afgerond. 

 

Gebouwen 

 

Gemeentelijke huisvesting 

Het technisch beheer en het onderhoud van panden voor huisvesting van het gemeentelijke apparaat en 

panden die worden aangehouden vanuit cultuurhistorisch perspectief, wordt uitgevoerd door een externe 

partner. Over 2012 hebben zich geen uitzonderlijke situaties voorgedaan. Het (groot) onderhoud aan panden 

voor huisvesting van het gemeentelijk apparaat heeft een sterke relatie met de  projecten tijdelijke huisvesting 

en nieuwbouw. Onderhoud aan af te stoten panden wordt beperkt tot het minimaal noodzakelijke. Onderhoud 

aan tijdelijke panden is meegenomen in de budgetten en investeringen van het project tijdelijke huisvesting. 

 

Welzijn en culturele huisvesting 

Voor de welzijns- en culturele gebouwen zijn meerjarige onderhoudsplanningen opgesteld. Uitgangspunt van 

deze plannen is dat sober en doelmatig onderhoud wordt gepleegd, zodanig dat de gebouwen in stand worden 

gehouden en veilig en storingsvrij zijn te gebruiken. Voor de monumentale panden wordt het onderhoud 

gepland door de Monumentenwacht (inspectiefrequentie eenmaal in de twee jaar). Dit heeft als voordeel dat 

tijdens de inspecties voor de onderhoudsplanningen kleine reparaties direct kunnen worden meegenomen. In 

2012 is vastgesteld dat het jaarlijkse reguliere onderhoud ‘sober’, doelmatig en binnen dit budget is uitgevoerd. 

In afwachting van de bundeling van vastgoed is het groot onderhoud niet volgens planning uitgevoerd. 

 

Sporthuisvesting 

Het onderhoud van sportaccommodaties is volgens de meerjarenplanningen uitgevoerd. Beheer, onderhoud 

en instandhouding van de sporthuisvesting wordt door de gebruikers beleefd op kwaliteitsniveau ‘basis’. 

 

Onderwijshuisvesting 

De financiële beleidskaders van de onderwijshuisvesting zijn vastgelegd in het Integraal Huisvestingsplan 

onderwijs 2008-2013 (IHP). Het onderhoud van de onderwijshuisvesting is opgenomen en geprogrammeerd in 

een meerjaren onderhoudsplanning (MJOP). Schoolbesturen bepalen zelf de jaarlijkse vraag naar onderhoud 

en dienen die in bij de gemeente. Deze aanvragen worden vervolgens getoetst aan de verordening 

voorzieningen huisvesting onderwijs en leiden tot goedkeuringsbedragen op het programma 

onderhoudsvoorzieningen van het jaar daarop volgend.  

Het masterplan onderwijshuisvesting (IHP) is in 2008 door het college vastgesteld. Eind 2011 is een 

geactualiseerde versie van het IHP in het college behandeld. Het college heeft ervoor gekozen het 

ambitieniveau van het IHP 2008-2012 te handhaven. 

 

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. De 

kwaliteitsnorm voor het onderhoud is vastgesteld op minimaal instandhouding met handhaving van huidige 

functie en representativiteit. 
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4.4.3 Financiële verantwoording 
 

Openbare ruimte 

Het onderhoud in de openbare ruimte over 2012 is financieel als volgt verlopen;  

 

Categorie 

(bedragen x € 1.000) 

Progr. Product Begroting 

na wijziging 

Realisatie 

2012 

Gerealiseerd 

kwaliteitsniveau 

Wegen 3 20 8.666 9.520 sober 

Stadsreiniging 3 21 3.092 3.301 sober 

Riolering en water 3 32 7.211 6.995 sober 

Groen 3 28 6.703 6.736 sober 

Civieltechnische kunstwerken 3 38 1.327 901 sober 

Openbare verlichting 

Begraafplaatsen 

3 

3 

22 

33 

940 

397 

861 

434 

sober 

sober 

Openbare speelgelegenheden 3 30 1.038 1.042 sober 

Totaal  29.374  29.790   

 

De uitgaven voor onderhoud in de openbare ruimte vertonen in 2012 zowel in totaal als per onderdeel geen 

grote afwijking (< 10%) ten opzicht van de begroting. De afwijking bij de civieltechnische kunstwerken (product 

38) is > 10% en wordt hieronder toegelicht. 

 

Civieltechnische kunstwerken 

De kleinere onderhoudskosten zijn als volgt te verklaren. Voor het onderhoud en beheer vanuit het project 

Ruimte voor de rivier is een bedrag van € 291.000 overgeheveld naar 2013. Daarnaast vindt in 2013 nog een 

verrekening met het Waterschap plaats voor baggeren ten bedrage van € 155.000. 

 

Gebouwen 

De begrote bedragen versus de realisatie in 2011 voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen ziet er 

als volgt uit; 

 

Categorie 

(bedragen x € 1.000) 

Progr. Product Begroting na 

wijziging 

Realisatie 

2012 

Gerealiseerd 

kwaliteitsniveau 

Brandweer 

Gemeentelijke huisvesting 

2 500 225 193 sober 

11 994 575 445 sober 

Welzijn- en culturele huisvesting 

Sporthuisvesting 

8/10 

 

201/233 

 

377 249 sober 

3/8 240/241 776 796 sober 

Onderwijshuisvesting 9 211 954 909 sober 

Gebouwen voor derden 6 13 84 76 sober 

Totaal  2.991  2.683  

 

De uitgaven voor onderhoud aan gebouwen vertonen over 2012 zowel in totaal als per onderdeel geen grote 

afwijking ten opzicht van de begroting. Hieronder volgt een toelichting voor de producten met een significante 

afwijking.  

 

Brandweer 

De kleinere onderhoudskosten bij de brandweer (product 500) zijn veroorzaakt door scherpe inkoop en een 

hoge mate van zelfwerkzaamheid vanuit de beroepsploegen. 

 



Gemeente Deventer – Jaarverslag 2012 127 
 

Gemeentelijke huisvesting 

De onderhoudskosten gemeentelijke huisvesting zijn dit jaar lager uitgevallen dan geprognosticeerd (ad. € 

130.000). Dit is grotendeels veroorzaakt doordat het onderhoud (€ 100.000) aan de gebouwen aan de 

Hanzeweg en Kolkmansweg doorschuift naar 2013. Het restant van  € 30.000 is ontstaan door minder uitgaven 

aan het grootonderhoud van diverse panden. 

 

Welzijn- en culturele gebouwen 

In 2012 is voor het onderhoud aan welzijn- en culturele gebouwen € 128.000 minder uitgegeven dan 

geprognosticeerd. In afwachting van de bundeling Vastgoed zijn voor alle panden die eigendom zijn van de 

gemeente, nieuwe meerjaren onderhoudsplannen opgesteld. In afwachting van de nieuwe werkwijze is het 

groot onderhoud aan deze panden opgeschort, tenzij het niet anders kon.  Dit leidde tot een onderbesteding 

van € 128.000. 

 

Voorziening groot onderhoud gebouwen 

Voor het groot onderhoud aan gebouwen in eigen bezit, voor het merendeel in exploitatie bij derden, is een 

voorziening aangelegd. Deze voorziening had in 2012 het volgende verloop; 

 

Voorziening 

(bedragen x € 1.000) 

Stand  per 

01/01/2012 

Vermeerdering Vermindering Stand per 

31/12/2012 

Groot onderhoud gebouwen voor derden 263 152 76 339 

Totaal 263 152 76 339 

 

De gemeente is als eigenaar en verhuurder verantwoordelijk voor het onderhoud aan de betreffende panden. 

Jaarlijks wordt 20% van de huuropbrengsten gestort in de voorziening groot onderhoud (2012: € 152.000). Met 

deze middelen wordt geborgd dat het onderhoud tegen de vastgestelde kwaliteitsnorm wordt uitgevoerd. Over 

2012 is voor € 76.000 aan onderhoud uitgevoerd. 

 

Overige kapitaalgoederen 

Het onderhoud aan overige kapitaalgoederen, in dit geval ICT apparatuur, is over 2012 financieel als volgt 

verlopen; 

 

Categorie 

(bedragen x € 1.000) 

Progr. Product Begroting 

na wijziging 

Realisatie 

2012 

Gerealiseerd 

kwaliteitsniveau 

Materieel Brandweer 2 500/501 209 193 basis 

Wmo hulpmiddelen 8 203 508 359 basis 

Overige (ICT) 11 994 339 207 basis 

Totaal 1.056 759  

 

Wmo middelen 

De lagere onderhoudsuitgaven voor de Wmo hulpmiddelen (ad. € 149.000) is veroorzaakt door minder 

aanvragen en daardoor minder verstrekte voorzieningen. Vooral aan scootmobielen is minder uitgegeven dan 

begroot (€ 100.000). Daarnaast is de werkelijke levensduur van deze middelen langer dan verwacht. 

 

Overige (ICT) 

Door uitstel van investeringen (lagere kapitaallasten 2012), mede als gevolg van ontwikkelingen op het gebied 

van DOWR, zijn de totale lasten in 2012 ad. € 132.000 lager uitgevallen dan geprognosticeerd. 
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4.5 Financiering 
 

De treasuryparagraaf (financieringsparagraaf) in de begroting behandelt de beleidsvoornemens voor het 

komende jaar. In het jaarverslag wordt vervolgens ingegaan op de resultaten van de beleidsuitvoering. Om een 

goede vergelijking te kunnen maken tussen de treasuryparagrafen van de begroting en het jaarverslag zijn 

opzet en inhoud van de onderwerpen in beide paragrafen identiek. 

 

 

4.5.1 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 treasuryparagraaf 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, oorspronkelijk vastgesteld in oktober 2003 en voor het laatst 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 uitzetten van gelden aan derden geschiedt uitsluitend in het kader van de publieke taak en kan alleen 

indien deze een prudent karakter hebben en niet zijn gericht op het genereren van inkomen door het 

lopen van een overmatig risico. Bovendien vinden uitzettingen alleen plaats bij Nederlandse 

overheidsinstellingen of financiële instellingen met een kredietwaardigheid van een AA-rating indien het 

om langetermijnuitzettingen (> 1 jaar) gaat of een A-1 rating indien het kortetermijnuitzettingen (< 3 

maand) is.  

 het gebruik van derivaten is toegestaan mits deze uitsluitend worden toegepast ter beperking van 

financiële risico’s; 

 het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij ten minste 2 financiële 

instellingen. 

 

 

4.5.2 Algemene ontwikkelingen 
 

Interne ontwikkelingen 

In november 2010 is het laatste treasury jaarplan vastgesteld dat geldt voor de jaren 2011 - 2014. Bovendien 

wordt zowel bij de zomerrapportage als de najaarsrapportage gerapporteerd over de stand van zaken door 

opname van een afzonderlijke treasuryparagraaf. 

 

Het treasury jaarplan 2013 – 2017 zal in het eerste kwartaal 2013 vastgesteld worden. 
 

Externe ontwikkelingen 

 

Wet houdbare overheidsfinanciën (HOF) 

De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van 

de Wet HOF. Dat betekent een maximaal toegestaan structureel tekort van de collectieve sector (EMU saldo) 

van 0,5% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Ook mag de overheidsschuld niet hoger zijn dan 60% BBP. 
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Omdat ook lagere overheden bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het 

wetsvoorstel dat ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het 

aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact. 

Het wetsvoorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer. 

 

Renteontwikkeling 

Een belangrijke factor bij de uitvoering van het treasurybeleid is het (verwachte) verloop van de geld- en 

kapitaalmarktrente. De visie ten aanzien van de renteontwikkeling is medebepalend voor het te volgen 

financieringsbeleid. De basis van de rentevisie vormt de Macro Economische Verkenningen samen met de 

rentevisie van een aantal gerenommeerde financiële instellingen.  

De verwachting voor 2012 was een dalende kapitaalmarktrente (langetermijnrente) van 3,25% evenals een 

dalende geldmarktrente (kortetermijnrente) tot 2,07%.  

De 3-maands Euribor is onverminderd laag gebleven en gaf een waarde te zien van 0,23%. 

Ook de lange rente is gedaald: zij bedroeg eind 2011 ongeveer 2,53% en eind 2012 2,32%.  

 

Rentevisie werkelijk versus begroting 2012 

Rentevisie 

 

Visie begroting 

2012 

Werkelijk (eind) 

2012 

Verschil 

Korte termijn 2,07% 0,23% 1,84% 

Lange termijn 3,25% 2,32% 0,93% 

 

 

4.5.3 Gemeentefinanciering 
 

Financieringsbeleid gemeente Deventer 

De gemeente Deventer hanteert het principe van integrale financiering. Bij integrale financiering worden de 

rentekosten voor investeringen toegerekend aan de projecten via een gemiddeld percentage, de omslagrente. 

Deze bedroeg in 2012 5%. Het in de begroting gehanteerde percentage wordt ook voor de jaarrekening 

gehanteerd. Verschillen tussen de vooraf geraamde rentelasten en de werkelijke rentelasten worden 

verrekend met de rente-egalisatiereserve.  

 

Het renteresultaat voor 2012, of het verschil tussen de doorbelaste rente aan activa en de werkelijke 

rentekosten, bedraagt € 3,80 miljoen voordelig. Bij de primitieve begroting was rekening gehouden met een 

batig renteresultaat van € 3,9 miljoen. In de zomerrapportage is dit bijgesteld naar € 4,9 miljoen en in de 

najaarsrapportage is deze raming bijgesteld tot  € 4,28 miljoen. Het werkelijk renteresultaat is daardoor 

ongeveer € 0,48 miljoen lager dan de bijgestelde begroting.  

 

De belangrijkste oorzaak voor dit renteresultaat is de lagere rente over de eigen financieringsmiddelen (€ 0,3 

miljoen), en een lagere doorberekening aan vaste activa (€ 0,7 miljoen). Het batig saldo van € 3,8 miljoen is ten 

gunste gebracht van de egalisatiereserve rente.  
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Opstelling rentelasten (bedragen x € 1.000.000) Begroting 

2012 

Rekening 

2012 

Verschil (V = 

voordeel, N = 

nadeel) 

Rentelasten    

 Rente korte financieringsmiddelen   1,39   0,11   1,28 V 

 Rente langlopende geldleningen   7,12   8,16   1,04 N 

 Rente eigen financieringsmiddelen   2,96   3,11   0,15 N 

Rente verliesvoorziening   0,00   2,00   2,00 N 

 Rentebijdrage exploitatie   1,09   1,05   0,04 V 

 Overig    0,00   0,00   0,00 

 12,56 14,43   1,87 N 

Renteopbrengsten    

 Doorberekening aan vaste activa 16,46 18,22   1,76 V 

 In verband met kapitaalbeslag 16,46 18,22   1,76 V 

    

Renteresultaat   3,90   3,80   0,11 N 

 

Financieringsstructuur 

In de begroting 2012 werd rekening gehouden met een totaal aan rentekosten van € 12,5 miljoen. Deze 

rentekosten worden via 2 methoden toegerekend aan de diverse vaste activa. Er wordt een onderscheid 

gemaakt tussen twee soorten te financieren activa. De eerste zijn  activa waaraan als gevolg van contract of 

naar hun aard een vaste, bij aanvang van de desbetreffende investering, overeengekomen rente wordt 

toegerekend. De tweede zijn activa die samen de resterende rentelast (omslagrente) dienen te dragen. Aan de 

passiefzijde van de balans ontstaan de financieringslasten door het ter beschikking staan van zowel lang als 

kort vreemd vermogen en van het eigen vermogen waaraan vooraf een opbrengstpercentage wordt 

toegerekend. 

 

Van de financieringsbehoefte en –bronnen per 1 januari van het boekjaar 2012 is het volgende overzicht te 

geven. Ter vergelijking worden de cijfers van 2011 vermeld.  

 

Financieringsbehoefte en bronnen per 1 januari 

van het boekjaar (x € 1.000.000) 

Begroting 

2011 

Werkelijk 

2011 

Begroting 

2012 

Werkelijk 2012 

     

Investeringen in:     

Vaste activa 215 216 218 223 

Onderhanden werk grondexploitatie 98 109 98 144 

Totale investeringen 313 325 316 367 

     

Gefinancierd met:     

Reserves 114 124 111 110 

Nog te bestemmen resultaat     

Voorzieningen 20   21 16   54 

Langlopende financiering 147 148 161 162 

Totaal financiering 281 293 288 326 

     

Financieringstekort (-), overschot (+) -32 -32 -28 -41 

 

Het begrote administratief berekende financieringstekort op begrotingsbasis van € 28 miljoen blijkt op 

rekeningbasis € 41 miljoen te zijn, wat vooral wordt veroorzaakt door hogere investeringen in vaste activa en in 

grondexploitatie. Onderhanden werk grondexploitatie bestaat voor € 44 miljoen uit een verliesvoorziening. In 
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de begroting van 2012 (die is opgesteld in het voorjaar 2011) kwam de verliesvoorziening Grondbedrijf nog niet 

voor. 

 

Leningenportefeuille 

De omvang van de leningenportefeuille is in 2012 toegenomen met € 76 miljoen. De omvang van de 

langlopende vaste schuld per 1 januari 2012 bedroeg € 161 miljoen en per 31 december 2012 € 230 miljoen. In 

2012 zijn 7 leningen aangetrokken voor een totaal bedrag van € 75 miljoen. Deze geldleningen zijn 

aangetrokken voor herfinanciering afgeloste leningen, investeringen en het omzetten van kortlopende schuld 

in langlopende schuld. Verder is een lening van € 0,9 miljoen aangetrokken en doorverstrekt aan NV DOS. De 

totale aflossingen in 2012 bedroegen € 8 miljoen.  

 

De gemiddelde rente van de leningportefeuille ligt op 4,06%. Dit is lager dan het percentage in 2011 (4,49%). 

De gemiddelde rente per 31 december is gedaald door de opname van € 76 miljoen aan geldleningen met 

rente percentages tussen de 2,12% en 3,42%. 

 

Leningenportefeuille  Begroting  2012 Werkelijk 2012 

 Bedrag 

(x € 1.000.000) 

Gewogen 

gemiddelde rente 

(in %) 

Bedrag 

(x € 1.000.000) 

Gewogen 

gemiddelde rente 

(in %) 

     

Stand 01-01-2012 147,00 4,49 161,54 4,55 

Aflossingen  2,05 5,05 7,63 3,92 

Nieuwe leningen  15,90 4,60 75,88 3.13 

Stand 31-12-2012 160,85 4,55 229,79 4,06 

 

Uitzettingen 

In 2012 zijn er de volgende bedragen uitgezet: 

 € 5 miljoen bij de ING (Extra Bonus Zakenrekening); 

 € 5 miljoen bij de RABO (BedrijfsTeleRekening). 

 

Deze bedragen zijn uitgezet omdat de langlopende financiering van € 60 miljoen in één keer is ontvangen 

(uitgestelde storting was niet mogelijk) waardoor er tijdelijk een financieringsoverschot was. 

De bedragen zijn uitgezet voor drie maanden (medio september tot medio december) bij banken met minimaal 

een A – rating. Vervolgens zijn dezelfde bedragen in december voor nog eens drie maanden uitgezet op 

dezelfde rekeningen. 

Het rentepercentage op beide rekeningen is 1,4%.  

Uitzetten bij de Bank Nederlandse Gemeenten of Nederlandse Waterschapsbank was niet zinvol omdat de 3 

maandsrente bij deze banken op 0 (nul)% lag. 

 

 

4.5.4 Risico’s 
 

Risicobeheer 
De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn renterisico’s, kredietrisico’s en 

koersrisico’s. Aangezien de gemeente geen leveranciers/afnemers kent van buiten de Eurolanden zijn 

koersrisico’s niet aanwezig. Hierna wordt daarom ingegaan op renterisico’s en kredietrisico’s.  

 

Renterisicobeheer 

Onder renterisico wordt verstaan het risico dat: 

 de renteresultaten negatief worden beïnvloed door wijzigingen in de marktrente (primair); 
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 de renteresultaten beter hadden kunnen zijn (secundair); 

 de waarde van activa of passiva nadelig wordt beïnvloed door wijziging van de marktrente.  

 

De Wet Fido kent een tweetal wettelijke normen te weten de kasgeldlimiet en de renterisiconorm, die zijn 

bedoeld 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 daarom 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 2012 is de kasgeldlimiet bepaald op € 

25,7 miljoen.  

Per de eerste van elke maand wordt de stand van de netto vlottende schuld van de gemeente getoetst aan de 

kasgeldlimiet. Bij een te verwachten overschrijding van de kasgeldlimiet dient tot consolidatie van de vlottende 

schuld te worden overgaan en dienen daardoor langlopende financieringsmiddelen te worden aangetrokken.  

 

Het verloop van de kasgeldlimiet vertoonde in 2012 het volgende beeld:  

 

Verloop stand kasgeldlimiet 2012 

(bedragen x  € 1.000) 

Kwartaal 

 1 2 3 4 

1. vlottende schuld -28.157 -20.252 -7.410  

2. vlottende middelen    35.343 

3. saldo -28.157 -20.252 -7.410 35.343 

4. kwartaalsaldo -28.157 -20.252 -7.410 35.343 

     

Kasgeldlimiet 25.718 25.718 25.718 25.718 

     

Overschrijding (-) / ruimte (+)    - 2.439 + 5.466 + 18.308 + 61.061 

 

In het eerste kwartaal is de kasgeldlimiet met € 2,5 miljoen overschreden. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt 

doordat de kortlopende schuld nog niet was omgezet in een langlopende lening. Destijds is geanticipeerd op 

het afsluiten van swaps. De Politieke Markt heeft zich daarna unaniem uitgesproken en het college van B&W 

geadviseerd om geen swaps te gaan afsluiten. Vervolgens zijn traditionele langlopende leningen afgesloten. 

Deze zijn later afgesloten dan gepland, zodat in het eerste kwartaal een overschrijding ontstond. 

 

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 2012 bedroeg 20% van het begrotingstotaal van € 303 miljoen is € 60,6 

miljoen.  

De toets van de renterisico’s aan de hand van de rente risiconorm verloopt dan als volgt: 
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Rentetoets  (bedragen x € 1.000.000) Begroting 

2012 

Werkelijk 

2012 

Renterisico op vaste schuld   

1a. Renteherziening op vaste schuld (o/g) 0,00 0,00 

1b. Renteherziening op vaste schuld (u/g) 0,00 0,00 

2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b) 0,00 0,00 

3a. Nieuw aan te trekken vaste schuld (o/g) 0.00 75,88 

3b. Nieuw aan te trekken vaste schuld (u/g) 0,00 0,88 

4. Netto nieuw aan te trekken vaste schuld (3a-3b) 0,00 75,00 

5. Betaalde aflossingen 7,63 7,63 

6. Herfinancieringen (laagste van 4 en 5) 7,63 7,63 

7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6) 7,63 7,63 

   

Rente risiconorm   

8. Stand van de begroting per 1 januari 303,00 303,00 

9. Het bij ministeriele regeling vastgestelde perc. 20% 20% 

10. Rente risiconorm 60,60 60,60 

   

Toets rente risiconorm   

11. Rente risiconorm (zie punt 10) 60,60 60,60 

12. Renterisico op vaste schuld (zie punt 7) 7,63 7,63 

13. Ruimte (+) / Overschrijding (-) (10 – 7) 52,97 52,97 

 

In 2012 is ruimschoots voldaan aan de rente risiconorm.  

 

Kredietrisicobeheer 

Kredietrisicobeheer kan worden omschreven als het beheersen van risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid 

van een waardedaling van de vorderingspositie ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van 

betalingsverplichtingen door de tegenpartij als gevolg van insolventie of deficit. Uitzettingen kunnen op grond 

van de Wet Fido en het treasurystatuut slechts plaatsvinden uit hoofde van de uitvoering van een publieke 

taak. Daarnaast vinden uitzettingen alleen plaats bij Nederlandse overheidsinstellingen en financiële 

instellingen met een kredietwaardigheid van een A1-rating en/of AA-rating. In het volgende overzicht is de 

samenstelling van de leningportefeuille u/g weergegeven: 

 

Uitzettingen  

 

Rente 

percentage 

Bedrag per 31-12-2012 
(in €) 

Instantie   

Cultureel Centrum/Schouwburg 3,97 – 7,10 9.136.494 

Sportbedrijf Deventer NV  (voorheen DOS/De Scheg) 3,64 – 5,62 16.527.597 

Circulus Geen 2.187.350 

Enexis 5 544.536 

Vitens 5,5 1.114.316 

Lawn Tennisclub Geen 4.538 

NV Wonen boven Winkels 

Leningen energieaanpak woningen 

Geen 

Geen 

702.625 

200.000 

SVN Voorstad Oost Geen 250.000 

Totaal   30.667.456 
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4.5.5 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 tussen Rijk en medeoverheden 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 de voor hen geldende macroreferentiewaarde overschrijden, zal 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. In de voorgenomen Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF)  zullen 

voornoemde afspraken worden gecodificeerd.  

 

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. Vanaf 2011 geldt de ‘normale’ referentiewaarde 

van -0,5% weer. 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% 0,5% 

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 het toegestane EMU-

tekort van alle overheden.   
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Het EMU-saldo voor 2012 is hieronder berekend waarbij ter vergelijking de cijfers van de rekening 2011 zijn 

vermeld.  

 

EMU-saldo  Rekening 

2011 

Begroting 

2012 

Rekening 2012 

Berekening toegestaan EMU-tekort    

    

Bruto Binnenlands Product in miljarden 610 623 623 

Macro referentiewaarde 0,50% 0,50% 0,50% 

             w.v. gemeente 0,38% 0,38% 0,38% 

Toegestaan nominaal aandeel gemeenten EMU-tekort 2,32 2,37 2,37 

Individuele referentiewaarde gemeente Deventer 0,57% 0,57% 0,57% 

 Toegestaan aandeel Deventer in EMU-tekort. 13,18 13,46 13,46 

    

Berekening EMU-tekort gemeente Deventer in x € 1.000.000    

1. Exploitatiesaldo voor toevoeging aan/onttrekking uit reserves (een 

exploitatietekort heeft een minteken) 

-2,73 -11,05 -18,56 

+ 2. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 10,07 10,83 12,37 

+ 3. Bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie 2,18 0,56 17,87 

- 4. uitgaven aan investeringen in materiële vaste activa die op de balans 

zijn geactiveerd 

29,20 14,91 25,66 

+ 5. De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte 

ontvangen bijdragen van het Rijk, de provincies, de Europese Unie en 

overigen 

14,10 3,80 15,60 

+ 6a. Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in vaste activa (tegen 

verkoopprijs) 

0  0 

- 6b. De boekwinst op desinvesteringen in vaste activa 0  0 

- 7. Uitgaven aan aankoop grond, bouw- en woonrijp maken en 

dergelijke 

5,38 29,78 31,21 

+ 8a. Verkoopopbrengsten uitverkoop van grond (tegen verkoopprijs) 10,06 26,44 8,70 

- 8b. De boekwinst op grondverkopen 0,57  0 

- 9. Betalingen ten laste van voorzieningen 8,01 0,56 14,25 

- 10. Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten 

laste van reserves worden gebracht en die niet vallen onder een van de 

andere genoemde posten 

0  0 

- 11. Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen 0  0 

Berekend EMU-saldo gemeente Deventer 

 

EMU-ruimte (-/- = overschrijding/ +/+ = overschot) 

-9,48 

 

+/+3,7 

-14,67 

 

-1,21 

-35,14 

 

-21,68 

 

De conclusie luidt dat Deventer de toegestane EMU – norm heeft overschreden. Dit wordt voornamelijk 

veroorzaakt door: 

 Resultaat vóór bestemming, € 19 miljoen; 

 Lagere verkoopopbrengsten grond € 17 miljoen. 
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Kengetallen 

 

Omschrijving (bedragen x € 1.000) 

 

2010 2011 2012 

Passiva    

Voorzieningen 21.355 10.717 10.448 

Vaste schuld 148.160 161.980 230.265 

Kortlopende schuld 34.274 44.444 19.264 

Overlopende passiva 36.934 36.812 35.465 

Totaal passiva 240.723 253.953 295.442 

    

Activa    

Langlopende uitzettingen 0 0 0 

Kortlopende vorderingen 32.393 31.071 26.830 

Liquide middelen 756 1.342 24.363 

Overlopende activa 6.867 7.876 6.159 

Totaal activa 40.016 40.289 57.352 

    

Totaal generaal 200.707 213.664 238.090 

    

Exploitatie (voor bestemming) 312.354 322.591 287.693 

Eigen vermogen 124.363 110.158 91.599 

Totale vermogen 365.086 364.111 387.041 

Aantal inwoners 98.541 98.737 98.526 

    

Schuldkengetal in % 64 66 83 

Netto schuld per inwoner 2.037 2.164 2.417 

Debtratio VV/TV in % 66 70 76 

Solvabiliteit EV/TV in % 34 30 24 

 

De VNG publiceert deze kengetallen een jaar na vaststelling van de jaarrekening. De kengetallen over de 

rekening 2012 verschijnen dus in 2014.  

 

De gepresenteerde kengetallen hebben de volgende betekenis: 

 Het schuldkengetal geeft het percentage schuld ten opzichte van de exploitatie weer en 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. 

 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. Dit kengetal kan worden vergeleken met vergelijkbare gemeenten. De vergelijkingscijfers 

worden echter pas later gepubliceerd door de VNG. 

 De debtratio geeft de verhouding tussen het vreemd vermogen en het totale vermogen in procenten weer. 

Er is een relatie met solvabiliteit dus als de debtratio hoger is, is de solvabiliteit lager (samen 100%); 
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 De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen (algemene en bestemmingsreserves) 

en het totaal vermogen in procenten. Er is geen objectieve maatstaf voor gemeenten voor de gewenste / 

benodigde hoogte van de solvabiliteit. 

Hoe lager het percentage, hoe hoger de financiële afhankelijkheid van derden (financiers). 

 

Ter vergelijking zijn ook de kengetallen over 2010 en 2011 gepresenteerd zodat het verloop zichtbaar is. 

Uit  het verloop kunnen we de volgende conclusies trekken: 

 De totale schuld is toegenomen; 

 De schuld per inwoner is toegenomen; 

De schuld bestaat voor een steeds groter deel uit vreemd vermogen terwijl het aandeel van het eigen 

vermogen kleiner wordt. 
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4.6 Verbonden partijen 
 

4.6.1 Algemeen 
 
Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke én financiële band heeft. Het 

bestuurlijke belang wordt vertegenwoordigd door het hebben van een zetel in het bestuur van de participatie 

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 onroerend goed 

voor bijzondere functies te beheren en in stand te houden, 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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4.6.2 Inventarisatie Verbonden Partijen  
 

Het bedrag in de kolom Nominale waarde per 31-12-2012 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 
31-12-2012 

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:  

€ 1.266.667 

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 
parkeer-
voorzieningen 

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 miljoen; 

Kapitaal- 
storting € 

1,45 miljoen 
Lening: € 
700.000;   

 

 
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 

10 
(10) 

NV Luchthaven 
Teuge  

Exploitatie van een luchthaven 
voor zakelijke en recreatieve 

AB 
25% 

EV     €  1.618.859 
VV     € 3.185.514 

€ 489.857 
 

Publiek belang: 
bevordering 
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Prog. 
(pro-
duct) 

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

 

Nominale 
waarde per 
31-12-2012 

Publiek belang 
en/of gegevens/ 

actualiteit 

 
 
 

burgerluchtvaart Resultaat   € 2.678.069 -/- 
(extra afschrijvingen in 2011) 

 mobiliteit en 
versterking 
regionale economie 
Actualiteit: in 2012 
herfinanciering en 
vaststelling 
businessplan. 
In 2012-2013 
onderzoek 
privatiseringmogelij
kheden. 
 

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 -/- 
 

€ 3.395.378  
Leningen:  

€ 9.136.495 
 

Publiek belang: 
huisvesting 
cultuurvoorzieninge
n, 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: 

€ 16.656.700 
 

Publiek belang: 
uitvoering 
gemeentelijke taak. 
 
 

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 
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Prog. 
(pro-
duct) 

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

 

Nominale 
waarde per 
31-12-2012 

Publiek belang 
en/of gegevens/ 

actualiteit 

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 miljoen 
VV     €    3.188,5 miljoen 

Resultaat € 229,4 miljoen   

€ 387.976 
Achtergesteld

e leningen: 
€ 544.536 

Publiek belang: 
borging van de 
infrastructuur van 
energievoorzieninge
n 
 

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 miljoen 

Resultaat   €     5.730     
 
 

€ 52   
(Brug)lening:  
€ 3.499.249 

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  miljoen 
VV     €       544,9  miljoen 

Resultaat  € 25,45 miljoen 

€ 52 
Renteloze 

lening: 
€ 2.134.381 

Publiek belang: 
borging financiële 
belangen gemeente. 
De renteloze lening 
wordt in 2016 
afgelost 

11 
(901) 

Publiek Belang  
Elektriciteitspro-
ductie 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 miljoen   
 

€ 3.880 Publiek belang: 
borging financiële 
belangen gemeente. 
Actualiteit: het EPZ-
belang 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 miljoen 
 

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 miljoen  
 

€ 52 Publiek belang: 
borging financiële 
belangen gemeente.  
 

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 
 

Prog. 
(pro-
duct) 

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

 

Nominale 
waarde per 
31-12-2012 

Publiek belang 
en/of gegevens/ 
actualiteit 

11 
(901) 
 

Bank Nederlandse 
Gemeenten  (BNG 
NV) 

Financiële diensten (onder 
andere kredietverlening, 
betalingsverkeer, advisering en 

AB 
< 5% 

EV     €       1.897 miljoen  
VV     €   136.563 miljoen. 
Resultaat  €  256 miljoen 

€ 730.782 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 
31-12-2012 

Publiek belang 
en/of gegevens/ 

actualiteit 

elektronisch bankieren)  
 
 

 

11 
(901) 
 

Vitens NV Productie en leverantie van 
(drink)water 

AB 
< 5% 

EV     €       402,6 miljoen  
VV     €    1.277,8 miljoen 
Resultaat  € 36,0 miljoen 

 
 

€ 282.600 
Lening:  

€ 1.114.316  

Publiek belang: 
borging infra-
structuur 
drinkwatervoorzieni
ng. 
 
 

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 miljoen 
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 
vastgoedgegevens. 

 
Toelichting: 

In het overzicht zijn de vermogens- en resultaatgegevens van de jaarrekeningen 2011 van de verbonden 

partijen meegenomen. Jaarrekeningen 2012 zijn bij het opstellen van de jaarrekening 2012 van de gemeente 

nog niet beschikbaar.  

 

Risico’s verbonden partijen  

Deelneming aan verbonden partijen kent risico’s. De financiële, bestuursorganisatorische en 

beleidsinhoudelijke risico’s worden in deze paragraaf onder de aandacht gebracht. 

 

A Financiële risico’s.  

Als de vennootschap waarin de gemeente een deelneming heeft failliet gaat, kan de gemeente haar 

ingebrachte aandelenkapitaal “kwijtraken”. 

Voor het geactiveerde deel van dat risicodragende aandelenkapitaal is het risico dat de gemeente middelen 

beschikbaar moet stellen voor afboeking van de boekwaarde van het aandelenkapitaal. Ook staat het begrote 

dividend op het spel.  

Uit de kolom “nominale waarde per 31-12-2012” blijkt dat de gemeente in totaal ruim € 9,5 miljoen 

risicodragend aandelenkapitaal in de diverse deelnemingen heeft. Daarvan is in het verleden ruwweg € 3,0 

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 in het door de gemeente geactiveerde 

aandelenkapitaal is € 6,0 miljoen voor alle deelnemingen. Het grootste deel van dat bedrag is twee 

vennootschappen, te weten de N.V. Maatschappelijk Vastgoed Deventer voor € 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 concernrisico’s. Het risico op verstrekte geldleningen en garanties 
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krijgt ook aandacht in de beleidsnota garanties en geldleningen (in het voorjaar van 2013 nemen Burgemeester 

en Wethouders daarover een besluit).  

Uit de kolom “nominale waarde per 31-12-2012” blijkt dat de gemeente per genoemde datum in totaal ruim € 

34 miljoen aan verstrekte leningen en ruim € 1,3 miljoenmiljoen aan verstrekte garanties aan verbonden 

partijen heeft uitstaan. De oorspronkelijke waarde van die leningen bedroeg globaal € 44 miljoen. In 2012 is er 

een lening bijgekomen van € 875.000 en is er totaal voor ruim € 1,8 miljoen afgelost. Van de € 34 miljoen heeft 

€ 25,7 miljoen betrekking op de NV Sportbedrijf Deventer en de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer, 

vennootschappen waarvan de gemeente 100% aandeelhouder is. De overige € 8,3 miljoen is verstrekt aan 

zeven andere verbonden partijen, waarvan aan Circulus € 2,1 miljoen en aan Enexis Holding € 3,5 miljoen Het 

totaalbedrag aan verleende garanties op geldleningen aan verbonden partijen van oorspronkelijk rond € 2,8 

miljoen is per 31 december 2011 gedaald tot € 1,3 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 aan 

de hand van de jaarstukken van verbonden partijen 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 vergelijkbaar zijn of parallel lopen, wordt als actiepunt in de nog vast te stellen beleidsnota 

verbonden partijen een monitoringinstrument op risico’s en weerstandvermogen per verbonden partij of 

homogene groep van verbonden partijen geformuleerd.  

Aan bovenstaande informatie en de hierna voor de vorming van een breder beeld van het financiële 

risicoprofiel per verbonden partij opgenomen specifieke informatie, 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. Als zich een situatie voordoet dat de belangen van de eigenaar/aandeelhouder en de opdrachtgever 

niet parallel lopen, komen de pro’s en contra’s vanuit beide invalshoeken volop bestuurlijk aan de orde. 

Daardoor is een integrale afweging en standpuntbepaling mogelijk. Dit is een procesmaatregel om dit type 

risico beheersbaar te houden. Een dergelijke procesmaatregel is ambtelijk ingevoerd: er is een scheiding tussen 

programmamanagement en advisering vanuit de deelnemingsrol en er is overall (systeem)toezicht vanuit 

concerncontrol. De maatregel houdt in dat stukken voor aandeelhoudersvergaderingen en vergaderingen van 

gemeenschappelijke 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 
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De afstand tussen de verbonden partij en de gemeente kan een beleidsinhoudelijk risico vormen. Als de 

verbonden partij de doelen van de gemeente niet realiseert, heeft de gemeente een probleem. Hoe groot dit 

is, hangt af van het belang van de taak die de verbonden partij 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. Beide 

beleidsnota’s zijn nog in bewerking en worden in het voorjaar van 2013 bestuurlijk vastgesteld. In afwachting 

hiervan hebben wij per verbonden partij c.q. homogene groep informatie opgenomen voor de 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 accountantsrapporten 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 gemeenschappelijke regeling nemen de gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Brummen, Epe, 

Lochem en Voorst deel. 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. De door 

het Rijk verplichte regionalisering van de brandweerzorg brengt de daarbij gebruikelijke risico’s. Ter beperking 

’daarvan 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 direct kwantitatief en kwalitatief te 

voldoen aan de wettelijke eisen. Binnen het regionaliseringproces worden afspraken gemaakt over bestaande 

verschillen 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%. 

 

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 van totaal € 1.266.667 per 31 december 2012. 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 Deventer Groenbedrijf. Gemeente, Sallcon en DGB werken aan 

plannen voor een vernieuwd toekomstperspectief. Financiële gevolgen en risico’s en daarbij behorend 
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weerstandvermogen, waaronder € 904.000 algemene reserve van DGB, zullen in beeld worden gebracht. Er is 

een helder en eenduidig beeld nodig van de omvang waarin het Rijk de bezuinigingen op de sociale 

werkvoorziening voortzet. Het wetsvoorstel voor de Wet werken naar vermogen is teruggedraaid. Als er 

helderheid is, 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 van € 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 

miljoen per 31 december 2012 nog steeds hoger dan het geactiveerde aandelenkapitaal ad € 454.000. 

Daarnaast is een via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland verkregen lening van € 700.000 

doorgeleend aan de NV. Een risico is dat in de toekomst 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. 

 

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%).  

Op basis van het vastgestelde businessplan luchthaven Teuge is in 2012 met de verkoop van agrarische 

gronden en de overdracht van het terrein Alberts aan de gemeente Voorst  de geldlening van de Deutsche Bank 

van € 1,4 miljoen afgelost. Per 1 september 2012 is door de NV Luchthaven Teuge een geldlening bij de 

Rabobank aangetrokken, zodat tegelijk de geldlening van € 1,425 miljoen aan de gemeente Apeldoorn kon 

worden terugbetaald. Ook de gemeentegaranties van de andere drie gemeente werden beëindigd. De 

Rabobanklening is tevens beschikbaar voor een nieuw havendienstgebouw en baanverlichting. De NV voorziet 

aldus in haar financiering vanuit een private bank. De inbreng van de vier deelnemende gemeenten in de NV 

beperkt zich dan tot de inbreng van het oorspronkelijke aandelenkapitaal. 
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In opdracht van de vier deelnemende gemeenten in de N.V. Luchthaven Teuge is in het najaar van 2012 een 

onderzoek gestart naar mogelijkheden tot participatie van private partners. In het onderzoek worden de 

wensen en criteria voor verzelfstandiging geïnventariseerd en onderzoekt een extern adviesbureau de 

interesse van private partijen. In december 2012 is een Letter of Interest beschikbaar gekomen. Aan de hand 

van de interesse besluiten de aandeelhoudende gemeenten of verzelfstandiging van het vliegveld in gang 

wordt gezet en onder welke voorwaarden. Ons college zal de gemeenteraad in dat proces betrekken. In 

september 2012 is Buck Consultants International in opdracht van B&W van Deventer gestart met het 

onderzoek naar het nut en de noodzaak van de luchthaven voor Deventer. Eind oktober was het rapport 

gereed. De gemeenteraad heeft het ter kennisname ontvangen. De onderzoekresultaten worden met de 

gemeenteraad besproken en zijn van waarde voor de afweging van participatie door private partners of 

verzelfstandiging van de luchthaven.   

 

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 van 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. Er is een helder en eenduidig beeld nodig van de omvang waarin het Rijk de 

bezuinigingen op de sociale werkvoorziening voortzet. Het wetsvoorstel voor de Wet werken naar vermogen is 

teruggedraaid. Als er helderheid is, 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  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 van  € 78.000 per jaar. Wij schatten de risico’s 

als beheersbaar in. Daarbij baseren we ons op het beeld tot nu toe: gestage positieve bedrijfsresultaten en 

dividenduitkeringen, de ontwikkeling van de actuele waarde van het bezit en een herwaarderingsreserve als 

transparante tegenhanger. Daarnaast zijn er goede verwachtingen.  

 

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 Vastgoed Deventer. Daarmee borgt de 
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gemeente deels 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. De gemeente loopt risico op het geactiveerde aandelenkapitaal ad € 3.000.000. de 

overige € 395.378 is in het verleden met eenmalige middelen afgedekt.  

Een tweede risico is het niet-tijdig of niet terugontvangen van de verstrekte leningen van ruim € 9 miljoen. Dat 

risico is 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 de 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 directie van de NV heeft in 

2012 tezamen met de accountant een risicoscan op het Sportbedrijf samengesteld. Die risicoscan wordt begin 

2013 voorzien van een plan met beheermaatregelen. Op basis daarvan zal de directie van de NV aan de 

aandeelhoudersvergadering een voorstel voorleggen om de hoogte van het weerstandvermogen te bepalen. 

Dat voorstel wordt tegelijk met de jaarrekening 2012 van de NV Sportbedrijf Deventer geagendeerd. 

De boekwaarde van de door de gemeente aan de vennootschap verstrekte leningen is afgerond € 16,7 miljoen. 

Dat is inclusief de aanvullende lening van € 875.000 die in 2012 is verstrekt voor de investering in 

wellnessvoorzieningen e.a. Als opdrachtgever / bijdrageverstrekker borgt de gemeente voor een deel de 

continuïteit van deze vennootschap. Een substantieel ander deel moet van de gebruikers 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 derden de 

overslagactiviteiten in eigen beheer gaan doen en 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. 

Actualiteit is dat besloten is tot onderzoek naar een fusie tussen Circulus en Berkelmilieu. 

 

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 
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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 

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 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 is 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 is 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. De terugbetaling is tot op (holding)niveau van Attero vastgelegd. 

 

19 - Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV, Verkoop Vennootschap BV, CBL (Cross Border Lease) 

Vennootschap BV en Claim Staat Vennootschap BV 

Deze vennootschappen 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 

een 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 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. 
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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 € 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.  



Gemeente Deventer – Jaarverslag 2012 150 
 

4.7 Grondbeleid 
 

4.7.1 Inleiding 
 
De grond- en vastgoedmarkt verkeert in zwaar weer. Deventer vormt daarop geen uitzondering. In deze 
paragraaf wordt een schets gegeven van de actuele situatie in Deventer.  
 
Allereerst wordt sterk ingezet op het nemen van beheersmaatregelen van de projecten die in ontwikkeling zijn. 
Zo worden de investeringen worden zoveel mogelijk afgestemd op te verwachten opbrengsten, worden 
flexibiliteit en kleinschaligheid in de plannen nagestreefd, wordt extra ingezet op afstemming tussen vraag en 
aanbod en worden werkzaamheden zo efficiënt mogelijk verricht, bv door bundeling van verkooporganisaties 
en aanbestedingen.    
  
Ondanks deze aanpak zien we een sterke vertraging van de verkopen van de gronden en staat de grondprijs 
sterk onder druk. Overigens zien we ook een positief effect van de huidige crisis. De aanbestedingen van de 
diverse werken vallen gunstig uit.  
 
Al jaren zien we de gecalculeerde resultaten van de grondexploitaties fors teruglopen. Verreweg het grootste 
deel kent nu een tekort in plaats van een positief resultaat. In die situatie is het treffen van een 
verliesvoorziening of het afwaarderen van de boekwaarde noodzakelijk geworden. Omwille van het 
beheersbaar houden zijn de diverse voorzieningen stapsgewijs getroffen. Begin 2012 was de totale omvang van 
deze voorzieningen € 43,7 miljoen. 
 
Bij het opstellen van de begroting 2013 heeft een globale verkenning plaatsgevonden naar de dit jaar te 
verwachten voorzieningen. Uit die verkenning bleek dat de resultaten van de gezamenlijke grondexploitaties 
bijna € 25 miljoen neerwaarts moesten worden bijgesteld. Voor de jaarrekening 2012 betekent dit dat er voor 
ruim € 17 miljoen aan noodzakelijk nieuw te treffen voorzieningen konden worden verwacht. Dit heeft er toe 
geleid dat er bij de begroting 2013 een algemene risicoreserve grondexploitaties is aangelegd van € 17,1 
miljoen.  
 
Tevens is, specifiek voor de bedrijventerreinen, een conjunctuurreserve ingesteld, bedoeld voor het opvangen 
van prijsschommelingen bij de verkoop van bedrijventerreinen. Het prijsniveau van de gronden staat overigens 
niet ter discussie. De ingestelde reserve is bedoeld om een extra impuls te kunnen geven aan de verkoop van 
gronden. Zeker bij de opstart van het bedrijventerrein langs de A1 kan dit noodzakelijk zijn.  
Bij vaststelling van de najaarsrapportage 2012 is besloten om de conjunctuurreserve bedrijventerreinen te 
voeden vanuit andere reserves. In 2012 met een bedrag van € 1,594 miljoen en in 2013 met een bedrag van € 
1,406 miljoen. Totaal een bedrag van € 3,0 miljoen. De intentie is deze reserve in totaal met € 10 miljoen te 
voeden. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de najaarsrapportage 2012 bladzijde 37. 
 
Nu, bij het opmaken van de jaarrekening kan worden geconstateerd dat de omvang van de algemene 
risicoreserve grondexploitaties voldoende is en behoeven er dus geen aanvullende middelen te worden 
vrijgemaakt. Nadat alle verliesvoorzieningen en afwaarderingen ten laste zijn gebracht van deze algemene 
risicoreserve resteert er nog een saldo van € 3,35 miljoen in 2013.  
 
Met deze omvangrijke maatregelen is ook een financiële keuze gemaakt over de gronden van Deventer NO. 
Niet langer wordt de waarde van deze gronden bepaald op basis van de ontwikkelingskansen als 
woningbouwlocatie, maar vind er een afwaardering plaats naar agrarische waarde. Hiermee is overigens geen 
definitieve keuze gemaakt over de toekomst van het gebied, maar wordt aangegeven dat een eventuele 
ontwikkeling niet binnen een periode van 10 jaar is te voorzien. 
 
Het feit dat deze algemene risicoreserve voldoende is gebleken is ook voor een belangrijk deel te danken aan 
een positievere resultaat voor het Bedrijventerrein A1. Op basis van de feitelijk gerealiseerde aanbestedingen 
konden de civieltechnische kosten sterk naar beneden worden bijgesteld.  
 
De woningbouwlocaties hebben ook sterk te maken met lagere grondopbrengsten. Deze zijn verwerkt in de 
nieuwste berekeningen, inclusief een tijdelijke korting van 15% op de vrije kavels.  
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Bij de begroting 2013 is in oktober 2012 een aanvullend risico gemeld van € 18 tot 20 miljoen. In de bij deze 
paragraaf gevoegde bijlage 2 zijn deze risico’s verder uitgewerkt. Daarin is gemeld dat de hoogte van de 
Algemene reserve grondexploitaties (Arg) voldoende weerstand bevat deze risico’s op te vangen. 
 
Een onderdeel van het risicoprofiel vormt de onzekerheid die zich nog voor doet rondom het lopende proces 
Herprogrammering woningbouwplannen. De waardering van de locaties heeft plaatsgevonden op basis van de 
bestaande besluitvorming ten aanzien van de planopzet. Wel heeft een aanpassing plaatsgevonden ten aanzien 
van de startmomenten en de fasering van de plannen, aangepast aan de huidige marktomstandigheden. 
In het tezamen met marktpartijen te doorlopen proces van herprogrammering zijn evenwel aanpassingen 
denkbaar die gevolgen kunnen hebben voor de resultaten van de grondexploitaties (zowel positief als 
negatief).  
 
 

4.7.2 De rol van het grondbeleid 
 
De visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn 
opgenomen in de begroting 

 
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.  
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 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.  
 
De uitwerking daarvan is drastisch gewijzigd als gevolg van de economische crisis en hierdoor fundamenteel 
gewijzigde verhoudingen in de vastgoedmarkt en de financiele sector. Inmiddels valt te constateren dat alle in 
Deventer opererende partijen op een of andere manier te lijden heeft van de crisis (dure grondposities, wens 
tot bouwproductie ed.) waardoor er een grote bereidheid is tot samenwerking. Dit heeft er toe geleid dat 
breed nagedacht wordt over andere vormen van financiering en verduurzaming van zowel nieuwe als 
bestaande woningen. In dat verband vindt ook met de drie woningbouwcorporaties in Deventer onderzoek 
plaats naar de mogelijkheden van alternatieve vormen van financiering die passen binnen de bestaande 
regelgeving van het Rijk. De gemeente weegt hierin zorgvuldig af in hoeverre een actief grondbeleid zich 
verhoudt met de druk op de gemeentelijke financiën. 
 
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.  
 
Ten behoeve van het opstellen van een nieuwe nota grondbeleid is in het najaar van 2012 met de raad van 
gedachten gewisseld (PMD 17 oktober) over deze overwegingen.  
 
 

4.7.3 De uitvoering van het grondbeleid 
 
Een aanduiding van de wijze waarop Deventer het grondbeleid uitvoert 
 
4.7.3.1 Algemeen 
In de praktijk is het actieve grondbeleid van de gemeente al opgeschoven naar een houding van ‘actief 
grondbeleid tenzij’.  



Gemeente Deventer – Jaarverslag 2012 152 
 

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.  
 
Het al dan niet actieve grondbeleid is (financieel gezien) ook 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 Crisis- en Herstelwet, vooral in relatie tot onteigening van 
de gronden. Deze biedt de mogelijkheid tot versnelde procedures en uitvoering te komen. 
 
De basale vraag over het actief of faciliterend grondbeleid is in de Deventer context niet meer zo relevant voor 
het realiseren van nieuwe grotere uitleggebieden. Daarvoor zijn in het verleden al voldoende gronden 
verworven. Momenteel speelt eerder de vraag welke gronden kunnen worden afgestoten omdat ze nimmer 
meer voor woningbouw of bedrijvigheid behoeven te worden aangewend. Voor de dorpen ligt dit iets 
genuanceerder, maar ook daar dient zich de vraag van aankoop van gronden minder vaak aan. 
Wel blijft het mogelijk en denkbaar dat het grondbeleid actief wordt ingezet voor het realiseren van opgaven 
binnen de bestaande bebouwing. Dat zal dan de uitkomst van een beslissingsproces zijn waarin de alternatieve 
ontwikkelingsvarianten zijn afgewogen.    
 
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 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.  
 
4.7.3.2 Waarderen van gronden 
Jaarlijks, bij het opmaken van de Jaarrekening, vindt er een beoordeling plaats van de waardering van de 
gronden en grondexploitaties. Basaal is de vraag in hoeverre de investeringen van het ‘grondbedrijf’ nog 
kunnen worden terugverdiend, uiteraard rekening houdende met al bestaande verliesvoorzieningen.  
 
Om inzicht in te krijgen in de vraag of de investeringen nog kunnen worden terugverdiend wordt een vierdeling 
gehanteerd in de gronden. 
 
In exploitatiegenomen gronden 
Ten eerste zijn dat de gronden die in exploitatie zijn genomen. Dat zijn projecten, zoals De Vijfhoek, 
Bedrijventerrein A1 en Havenkwartier (gedeeltelijk), waarvan de raad een grondexploitatie heeft vastgesteld 
en dus het besluit heeft genomen deze daadwerkelijk in ontwikkeling te nemen.  
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De waardering van deze gronden vindt plaats op basis van de grondexploitatie. Indien de grondexploitatie een 
tekort kent dient een verliesvoorziening te worden aangelegd of dient er een afwaardering van de boekwaarde 
plaats te vinden. Dat laatste is afhankelijk van de vraag in hoeverre er nog een reële kans bestaat dat de 
verliezen in de toekomst alsnog kunnen worden goedgemaakt. Is dat niet het geval dan dient er te worden 
afgewaardeerd.  
 
Nog te verkopen gronden 
Ten tweede zijn dat de nog te verkopen gronden uit reeds afgesloten complexen zoals bijvoorbeeld de 
woningbouwplannen in Lettele en Okkenbroek. Deze grondexploitaties zijn afgesloten omdat de meeste 
activiteiten zijn beëindigd. Slechts de verkoop van enkele bouwrijp gemaakte percelen resteert. In die situatie 
is het niet efficiënt een projectorganisatie te handhaven. Het resultaat van deze exploitaties wordt opgemaakt 
en de winst of het verlies genomen. De dan nog resterende boekwaarden worden ondergebracht in een 
complex en dienen te worden terugverdiend met de daadwerkelijke verkoop van die laatste kavels. 
De marktwaarde van de te verkopen percelen wordt jaarlijks getaxeerd. Indien de boekwaarde van alle nog te 
verkopen percelen hoger is dan de gezamenlijke marktwaarde dient ook hier een verliesvoorziening te worden 
aangelegd of dient er een afwaardering van de boekwaarde plaats te vinden. 
 
Nog niet in exploitatie genomen gronden 
De derde categorie betreft de zogenaamde nog niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG). Bijvoorbeeld 
Park Zandweerd is ondergebracht in deze categorie. Hierover heeft de raad al wel een voornemen 
uitgesproken de gronden in ontwikkeling te willen gaan brengen, maar nog geen grondexploitatie vastgesteld.  
De waardering van deze gronden vindt plaats op basis van een planeconomische verkenning of concept 
grondexploitatie. Ook hier geldt dat indien de planeconomische verkenning een tekort kent er een 
verliesvoorziening dient te worden aangelegd of een afwaardering van de boekwaarde dient plaats te vinden. 
 
Strategische of overige gronden 
Tenslotte zijn er de zogenaamde strategische of overige gronden. Bijvoorbeeld vallen de gronden in Deventer 
NO (na de afwaardering) onder deze categorie. Dat zijn gronden waarvoor nog geen concrete visie is 
vastgesteld over de toekomstige ontwikkeling. Deze gronden vallen niet onder het begrotingsproduct 11, 
grondexploitaties, maar zijn ondergebracht in het complex ‘nog te verkopen gronden’ binnen product 13, 
onroerende zaken buiten exploitatie.  
Deze gronden worden uitsluitend gewaardeerd op basis van de huidige bestemming, veelal een agrarische. 
Indien de boekwaarde de taxatiewaarde overstijgt dient de boekwaarde te worden afgewaardeerd naar de 
hoogte van de taxatiewaarde. 
 
Bij het opmaken van de Jaarrekening 2012 is een belangrijke vraag of de gronden kunnen worden 
ondergebracht in de categorie NIEGG of overige gronden. Indien er dus sprake is van een door de raad 
vastgesteld reëel en stellig voornemen dat de gronden in de nabije toekomst zullen worden bebouwd is sprake 
van een NIEGG. Naast een inhoudelijke visie over de wijze van ontwikkeling moet er ook al sprake zijn van een 
planning van de daadwerkelijke ontwikkeling. 
Voor het jaar 2012 zijn de BBV-richtlijnen nader aangescherpt, hetgeen er toe heeft geleid dat er een flinke 
verschuiving plaats heeft gevonden van NIEGG naar overige gronden. Deventer NO en Landeweert zijn daarvan 
de bekende voorbeelden. 
 
In de toelichting op de balans wordt een overzicht gegeven van de waardering van de gronden en de 
ontwikkelingen van de grondexploitaties. 
 
4.7.3.3 Uitgangspunten voor programmering van gronden met het voornemen tot ontwikkeling te brengen 

(IEGG en NIEGG) 
 
Woningbouwplannen 
De woningmarkt zit volledig op slot. Er vindt nauwelijks verhuizing plaats. Voor de sector betekent geen bouw, 
geen verkoop en dus geen resultaat. Tegelijk bestaan tussen de bedrijven nog steeds veel schotten; de 
vastgoedsector intern gericht. Iedereen wacht op elkaar of kijkt naar Den Haag. 
Daar komt nog bij dat de recente maatregelen van het kabinet de marktwerking nog verder verstoren en er nu 
een patstelling is ontstaan waarbij woningbouwcorporaties ook naar Den Haag kijken en er niets gebeurt. 
 



Gemeente Deventer – Jaarverslag 2012 154 
 

Om die reden is ruim een jaar geleden in Deventer het platform Wonen opgericht. Dit is een samenwerking 
tussen ontwikkelaars, bouwers, financiele instellingen, corporaties, makelaars en gemeente. Doel is te komen 
tot beweging in de lokale woningmarkt. Dit in de overtuiging dat hierdoor meerdere doelen tegelijk gediend 
kunnen worden: 

 Mensen komen in de woning die bij hen past. 

 Beperking van het vraagstuk van de verliezen op grondposities 

 Werk en dus werkgelegenheid voor de bouwsector 

 In algemene zin economische bedrijvigheid. 
 
In die zin is het van grote waarde dat partijen in Deventer hun verantwoordelijkheid oppakken en zoeken naar 
gezamenlijke oplossingen. Juist in een tijd nu alle seinen op rood lijken te staan. Maar omgekeerd is dit wellicht 
ook het moment om nieuwe wegen in te slaan en oplossingen op tafel te krijgen die anders onmogelijk bleken. 
De gemeente Deventer wil hierin haar verantwoordelijkheid nemen en maximaal de mogelijkheden 
onderzoeken voor zover de gemeentelijke overheid hierin een rol kan en wil vervullen. 
 
Daarnaast is in het bestuurlijk overleg met de woningbouwcorporaties afgesproken dat in nauwe 
samenwerking met die corporaties suggesties zullen worden uitgewerkt om tot vernieuwende oplossingen te 
komen voor de (vastgelopen) financiering van de huurwoningmarkt. 
 
In overleg met partners zal dit in het eerste halfjaar 2013 voortvarend ter hand worden genomen. 
 
In 2013 zal een evaluatie van de Woonvisie plaatsvinden waarin de bestaande uitgangspunten zullen worden 
herijkt. Het accent daarvan zal in de huidige tijd niet op de kwantitatieve opgave liggen, maar veel meer liggen 
bij de kwalitatieve vraaganalyse en de daaruit voortkomende accenten. Neemt niet weg dat een aanpassing 
van de prognose van de aantallen te bouwen woningen logisch is. 
Vooruitlopend op de uitkomsten daarvan wordt pragmatisch rekening gehouden met de volgende netto  
woningbouwproductie in de gemeente Deventer (= gebouwd minus gesloopt). 
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Het betreft hier de netto productie. In 2013 en 2014 is de productie wat lager ingeschat als gevolg van de 
voorgenomen sloop in de herstructureringsgebieden. In 2016 t/m 2018 ligt de productie juist weer wat hoger 
ter compensatie van de eerdere sloop.  
 
Vanuit het principe van een voorzichtig grondbeleid wordt voor de eerste vijf jaar rekening gehouden dat er in 
de gemeentelijke complexen niet meer dan ongeveer 125 woningen per jaar kunnen worden toegevoegd. Na 
2017 wordt er rekening gehouden met enige versnelling. 
 
Niet alleen het aantal door de markt op te nemen woningen staat onder druk, er is ook een sterke verschuiving 
waarneembaar van de duurdere koopsectoren naar de goedkopere koop- en huurwoningen. De verkoop van 
kavels voor vrijstaande woningen is nagenoeg helemaal tot stilstand gekomen.  
Dit heeft ook sterke gevolgen voor de grondexploitaties. Met uitzondering van de vrije kavels en de sociale 
huurwoningen worden de grondprijzen residueel berekend. Dat gebeurt door het vaststellen van een 
grondquote. Een dalende vrij op naam prijs van de woningen leidt automatisch tot een naar verhouding sterke 
daling van de grondprijzen.  
 
Beide effecten, vertraging in de uitgifte en verlaging van de grondopbrengsten, zijn inmiddels in de 
grondexploitaties verwerkt.  
Een bijzondere situatie geldt voor de grondprijzen van de vrije kavels. Ook deze staan in toenemende mate 
onder druk. Eind 2012, begin 2013 ligt de verkoop daarvan praktisch stil. Reden waarom het college van b&w 
op 12 februari 2013 heeft besloten tijdelijk een korting op de kavelprijzen te geven van 15% gedurende een 
periode van een jaar. Dit geldt voor de Lettele, Okkenbroek, De Vijfhoek, Eikendal en Wijtenhorst/Douweler 
Leide.  
Voorzichtigheidshalve is in de grondexploitaties van de desbetreffende complexen er vanuit gegaan dat deze 
korting noodzakelijk is gedurende een periode van vijf jaar. Hierin anticipeert de berekening dus op de situatie 
dat het college de tijdelijke periode telkens zal verlengen. 
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Overigens staat de parameter voor de opbrengststijging op nul en is er dus sprake van een bevroren grondprijs, 
waarvan de eerste vijf jaar met nog eens 15% korting. 
  
De parameter voor de kostenstijging staat op 2. Dit betekent dat in de grondexploitaties rekening is gehouden 
met een jaarlijkse stijging van de kosten van 2%.  
De 2% aan de kostenkant lijkt gezien de huidige ontwikkelingen op de markt (werkhonger) wat hoog. Daar staat 
tegenover dat de inflatie momenteel hoger is dan 2%. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe wordt het 
onverstandig geacht om met de huidige (wellicht) tijdelijke aanbestedingsresultaten rekening te houden. 
Mogelijke nieuwe aanbestedingsvoordelen zijn in de huidige tijd welkome buffers voor het risico van steeds 
weer opnieuw tegenvallende grondverkopen.  
 
De totstandkoming van ramingen aan de lastenkant zijn per project verschillend. Voor zover er recente 
ramingen zijn opgesteld vormen deze het uitgangspunt. Deze ramingen hebben dan een prijspeil (2013) waarin 
de marktsituatie verwerkt is.  
 
Overige plannen 
De herziening van het bestemmingsplan voor het Bedrijventerrein aan de A1 is nog onderwerp van beroep bij 
de Raad van State. Juist ten behoeve van deze procedure beschikken we over recente prognoses met 
betrekking tot de vraag naar bedrijventerreinen. Of in de huidige markt deze prognoses adequaat zijn is 
moeilijk in te schatten. De daadwerkelijke activiteiten voor de verkoop zijn gestart en leveren een 
bevredigende hoeveelheid belangstelling op. Tot heden zien we geen reden om de programmering van de 
uitgiftesnelheid bij te stellen. 
Wel wordt enige druk op de prijzen gezien. Bij het opstellen van de begroting 2013 is ten behoeve van de 
nodige flexibiliteit daartoe de zogenaamde conjunctuurreserve bedrijventerreinen ingesteld. 
Natuurlijk worden risico’s gezien bij de exploitatie van een dergelijk groot plan. Verderop in deze paragraaf 
wordt hier nader op ingegaan. 
 
Al eerder moesten wij u melden dat de verkoop van de overige verspreid liggende percelen uit het complex 
‘nog te verkopen gronden’ slechts moeizaam verloopt. Toch staat de verkoop niet stil en is een aanpassing van 
de kaders met betrekking tot deze verkoop, zoals bestemming, niet noodzakelijk.  
 
Een uitzondering geldt de strook langs de as binnenstad-Colmschate, in het bijzonder de zone nabij de Scheg. 
De ontwikkeling en verkoopbaarheid van deze voor sport en leisure bedoelde gronden is opnieuw niet 
succesvol. Eerdere perspectieven blijken niet te kunnen worden waargemaakt. Een nadere bezinning over de 
doelstellingen van deze zone is gewenst. Daarbij is het vanuit het perspectief van het grondbeleid niet zinvol en 
zeker ook niet gewenst een nieuw masterplan te laten maken. Eerder is flexibiliteit gewenst waardoor de 
kansen uit de markt goed kunnen worden benut. Het volstaat om in de in 2013 op te stellen gemeentelijke 
structuurvisie een algemeen kader op te stellen die de betekenis en gedachte (brede) functie van het gebied 
nader duiden. 
Een ontwikkeling op basis van strakke ruimtelijke kaders maakt de verkoopbaarheid van de percelen op 
voorhand praktisch onmogelijk. 
 
De uitgangspunten voor de diverse grondexploitaties voor de niet-woningbouwcomplexen zijn gelijk aan de 
uitgangspunten voor de woningbouwcomplexen. Dat wil zeggen dat rekening is gehouden met een parameter 
voor opbrengstenstijging van 0% en voor kostenstijging van 2%. Hetgeen wij hiervoor opmerkten over 
meevallende aanbestedingen geldt ook voor de niet-woningbouwcomplexen. 
 
4.7.3.4 Uitgangspunten voor de overige gronden  
 
Gronden die niet binnen afzienbare tijd tot ontwikkeling zullen worden gebracht zijn ondergebracht in product 
13. Dat wil zeggen dat deze gronden worden beheerd conform hun huidige bestemmingen. Veelal betreft het 
hier gronden die buiten, maar wel grenzend aan, de bebouwde kommen zijn gelegen. De bestemming is veelal 
agrarisch en soms landschappelijk. Via langlopende beheersovereenkomsten wordt zo efficiënt mogelijk 
beheerd. De jaarlijkse opbrengsten die hieruit gegenereerd wordt kunnen echter de jaarlijkse lasten (rente over 
de boekwaarden) niet compenseren.  
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4.7.4 Financiële positie 
 
Algemeen 
Gezien de grote financiële risico’s die zijn verbonden aan de ontwikkeling van de gronden heeft de waardering 
een stevig effect op de totale gemeentelijke begroting. Al jaren is er sprake van het treffen van omvangrijke 
nieuwe voorzieningen. Om die reden heeft er al bij het opstellen van de begroting 2013 een globale verkenning 
plaatsgevonden naar de dit jaar te verwachten voorzieningen. Dat heeft er toe geleid dat er een algemene 
risicoreserve grondexploitaties is aangelegd van € 17,1 miljoen.  
 
Bij het opmaken van de jaarrekening wordt geconstateerd dat de omvang daarvan voldoende is en behoeven 
er dus geen aanvullende middelen te worden vrijgemaakt. Nadat alle verliesvoorzieningen en afwaarderingen 
ten laste zijn gebracht van deze algemene risicoreserve resteert er nog een saldo van € 3,35 miljoen. Deze 
middelen kunnen worden ingezet ten behoeve van het weerstandvermogen van de grondexploitaties.  
 
Hiervoor geldt nog wel het voorbehoud ten aanzien van de uitkomsten van het proces Herprogrammering 
woningbouwlocaties. De waardering van de locaties heeft plaatsgevonden op basis van de bestaande 
besluitvorming ten aanzien van de planopzet. Wel heeft een aanpassing plaatsgevonden ten aanzien van de 
startmomenten en de fasering van de plannen, aangepast aan de huidige marktomstandigheden. 
In het kader van het proces Herprogrammering  zijn evenwel aanpassingen denkbaar die natuurlijk gevolgen 
(positief en negatief) kunnen hebben voor de resultaten van de grondexploitaties.  
 
Op 18 januari 2013 heeft het college van B&W een besluit genomen over  de waardering van gronden en 
grondexploitaties. Besloten is om in totaal voor een bedrag van € 2,22 miljoen aanvullende en nieuwe 
verliesvoorzieningen te treffen en om voor € 2,18 miljoen rente toe te voegen aan de bestaande voorzieningen. 
Tevens is besloten om een aantal complexen af te waarderen, hiervoor is voor een bedrag van € 17,0 miljoen 
bestaande verliesvoorzieningen omgezet in afwaarderingen en is daarnaast nog een aanvullende afwaardering 
gedaan van € 14,3 miljoen. 
 
Verliesvoorziening voorraad gronden en afwaarderingen 
Bij de jaarrekening 2012 zijn diverse verliesvoorzieningen getroffen en afwaarderingen gedaan. In 
onderstaande tabel zijn alle voorzieningen in beeld gebracht. 
 

Totaaloverzicht verliesvoorzieningen en afwaarderingen 2012 (bedragen in €). 
Project Verlies-

voorziening 
per 31-12-

2011 

Rente-
toevoeging 

2012 

Aanvullende 
verlies-

voorziening 
2012 

Omzettingen van 
verlies-

voorziening naar 
afwaardering 

Verlies-
voorziening 
per 31-12-

2012 

Aanvullende 
afwaardering in 

2012 

Landeweert 3.575.000 178.750 - 3.753.750 - 557.000 

Eikendal 2.090.000 104.500 64.500 - 2.259.000 4.810.000 

De Scheg 3.940.000 197.000 474.000 - 4.611.000 - 

Sluiskwartier - - - - - 174.000 

Dev NO/Linderveld 11.600.000 580.000 - 12.180.000 - 6.655.000 

Bedrijvenpark A1 17.405.000 870.250 - 6.847.250 - 11.428.000 - 

Bedrijventerrein Lettele 400.000 20.000 - 148.000 - 272.000 - 

Nieuwe Markt 1.055.000 52.750 - 1.107.750 - 419.000 

WC Keizerslanden 329.000 16.450 9.550 - 355.000 - 

Groot 
Bergweide/Havenkwartier 

3.300.000 165.000 149.000 - 3.614.000 - 

Wijtenhorst Douwelerleide - - 2.332.000 - 2.332.000 - 

Steenbrugge - - 834.000 - 834.000 - 

Grachtengordel - - 147.000 - 147.000 - 

Hagenvoorde - - - - - 244.000 

Afgesloten complexen - - - - - 901.000 

Spijkvoorderenk - - 763.000 - 763.000 - 

Totaal 43.694.000 2.184.700 - 2.222.200 17.041.500 26.615.000 13.760.000 
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Landeweert 
In voorgaande jaren zijn deze gronden gewaardeerd rekening houdende met de voorgenomen ontwikkeling als 
woningbouwlocatie. In het kader van het proces herprogrammering woningbouw tekent zich af dat deze 
locatie niet meer binnen afzienbare tijd in ontwikkeling gebracht zal gaan worden. De besluitvorming hierover 
dient nog plaats te vinden (voorjaar 2013) maar in de begroting 2013 is dit al eerder gemeld.  
De raad kan dan ook nu nog geen zogenaamd reëel en stellig voornemen uitspreken over de ontwikkeling van 
het gebied. Op grond van de nieuwe BBV richtlijnen is het daarom noodzakelijk geworden deze gronden af te 
waarderen naar de huidige agrarische en landelijke bestemmingen. Gezien de onzekerheden rondom deze 
locatie wordt voorgesteld niet meer te volstaan met het nemen van een aanvullende verliesvoorziening, maar 
alle gronden af te waarderen naar de agrarische waarde.  
 
Eikendal 
De situatie in Eikendal is bekend. Dit exclusieve plan is extreem getroffen door de situatie op de woningmarkt. 
Er wordt momenteel gestudeerd op aanpassingen van het plan die de verkoopbaarheid zouden kunnen 
stimuleren. Er moet worden gewaakt voor al te optimistische verwachtingen van onze sturingsmogelijkheden.  
Reden waarom wordt voorgesteld  de aanvullende afwaardering ad € 4,81 miljoen niet in de vorm van een 
verliesvoorziening op te nemen, maar daadwerkelijk op de boekwaarde af te boeken. De huidige verwachting is 
dat dit bedrag nimmer meer zal kunnen worden goedgemaakt. In financiële termen is er sprake van een 
duurzame afwaardering omdat we geen kansen meer zien deze ooit terug te verdienen. 
Nog altijd blijft er een kleine kans aanwezig dat de markt voor de luxere woningen alsnog aantrekt. Om die 
reden wordt niet voorgesteld de bestaande verliesvoorziening ad € 2,19 miljoen definitief af te waarderen, 
maar te handhaven als voorziening. 
Ook in Eikendal is rekening gehouden met een tijdelijke korting op de kavelprijzen.  
Begin 2013 loopt nog een discussie over een beperkte wijziging in de opzet van het plan. Mogelijk heeft dit een 
effect op de grondexploitatie. Dat is evenwel niet verwerkt in deze berekeningen. 
 
Rondom De Scheg 
Ook deze gronden hebben sterk te maken met de huidige economische situatie, vergelijkbaar met hetgeen is 
gesteld bij de gronden naast het politiekantoor. De meerjarenbegroting is om die reden aangepast in tempo 
van uitgifte en in hoogte van de opbrengsten. 
 
Sluiskwartier: 
De uitgangspunten voor Sluiskwartier zijn niet aangepast. Betreft een kleine correctie ten aanzien van de WOZ 
taxatie. Bij de jaarrekening 2011 zijn de gronden al afgewaardeerd naar de huidige marktwaarden.  
 
Deventer NO 
In voorgaande jaren zijn deze gronden gewaardeerd rekening houdende met de voorgenomen ontwikkeling als 
woningbouwlocatie. In het kader van het proces herprogrammering woningbouw tekent zich af dat deze 
locatie niet meer binnen afzienbare tijd in ontwikkeling gebracht zullen gaan worden. De besluitvorming 
hierover dient nog plaats te vinden (voorjaar 2013) maar in de begroting 2013 is dit al eerder gemeld.  
De raad kan dan ook nu nog geen zogenaamd reëel en stellig voornemen uitspreken over de ontwikkeling van 
het gebied. Op grond van de nieuwe BBV richtlijnen is het daarom noodzakelijk geworden deze gronden af te 
waarderen naar de huidige agrarische en landelijke bestemmingen. Gezien de grote mate van onzekerheden 
rondom beide locaties wordt voorgesteld niet meer te volstaan met het nemen van een aanvullende 
verliesvoorziening, maar alle gronden af te waarderen naar de agrarische waarde. 
De taxatie van de gronden in Deventer NO pakt bijna € 2 miljoen hoger uit dan voorgaande jaren. Dit wordt 
vooral veroorzaakt doordat nu alle gronden binnen het gebied zijn meegenomen. De oppervlakte is daardoor 
met 18 ha gestegen tot 142 ha. Het betreft gronden die wel onder dezelfde boekwaarde vallen maar waarvan 
in het verleden is geredeneerd dat deze niet voor de ontwikkeling Deventer NO in aanmerking zouden komen. 
Feitelijk is de vertreksituatie voor alle gronden in het gebied nu gelijk geworden. De tweede wijziging betreft 
een iets andere systematiek van de waardering. De panden zijn via de WOZ-taxatie opgenomen, de gronden via 
een externe taxatie.  
Voor Deventer NO betekent dit een afwaardering van € 12,185 + € 6,655 = € 18,84 miljoen, waarvan € 12,185 
miljoen te dekken uit de bestaande verliesvoorziening.  
In een latere fase zullen beslissingen dienen te worden genomen over eventuele afstoten dan wel aanhouden 
van deze gronden.  
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Bedrijventerrein A1 
In 2012 is besloten om bij het Bedrijventerrein A1 een vrijval van de voorziening van afgrond € 7 miljoen te 
laten plaatsvinden.  
In het oostelijke plandeel zijn de realisatiekosten verlaagd.  Dit plandeel is inmiddels al volledig aanbesteed 
waardoor de opgenomen bedragen dus feitelijke zijn. Voor het westelijke plandeel  is niet gerekend met lagere 
realisatiekosten en dus niet vooruitgelopen op eventuele aanbestedingsvoordelen. 
Ondanks deze verlaging van de verliesvoorziening blijven we de gehele grondexploitatie vanuit het 
voorzichtigheidsprincipe benaderen. Zo zijn de gemeentelijke plankosten op een gedegen manier bepaald, 
gebaseerd op de Deventer plankostenscan. Deze gemeentelijke plankostenscan maakt gebruik van normen en 
houdt rekening met complexiteit van het project, de nog uit te voeren werkzaamheden, de looptijd, de 
politieke en publieke belangstelling, type ontwikkeling, etc. Hiermee ontstaat een gefundeerd beeld van de nog 
te maken plankosten. 
 
Vanuit hetzelfde voorzichtigheidsprincipe worden ook de opbrengsten benaderd.  
De uitgifteprijzen zijn begin 2012 getaxeerd door een externe makelaar met bepaalde bandbreedtes. De 
gemeente hanteert daarvan de gemiddelde waarden maar rekent met een opbrengstenstijging van 0%. Er 
wordt dus geen rekening gehouden met een toekomstige prijsstijging. 
Tegelijkertijd kennen wij een tijdelijke incentive in de vorm van een pionierskorting. Hiermee kan de verkoop 
tijdens de opstartfase worden gestimuleerd. Dit wordt gefinancierd vanuit de conjunctuurreserve. 
 
De fasering van de verkoop is gebaseerd op de bedrijventerreinenvisie/ Stec-rapport. Wij hebben het 
vertrouwen dat het daarin genoemde tempo van uitgifte inderdaad gerealiseerd kan gaan worden. Met de A1-
locatie ontstaat er eindelijk het aanbod van moderne bedrijfskavels die jaren niet voorhanden was in Deventer. 
 De verkoop van grond is bij de start eind 2012 voorspoedig verlopen. In korte tijd is 2,6 ha op het A1 
Bedrijvenpark verkocht en wordt er onderhandeld met andere geïnteresseerden. Daarnaast is grond op 
bestaande bedrijventerreinen verkocht (o.a. Westfalenstraat). 
 
Tenslotte wordt opgemerkt dat in 2012 de onderhandelingen over de aanvullende aankoop van gronden, 
gelegen in het oostelijke plandeel (ca. 9 ha) en in westelijk plandeel (ca 2 ha) in een vergevorderd stadium zijn 
gekomen. Deze verwerving maakt het mogelijk om meer efficiënt en grotere kavels te kunnen aanbieden. Wij 
gaan er vanuit dat deze gronden daadwerkelijk verworven gaan worden.  
 
Nieuwe Markt 
Momenteel is dit plan in afwachting van het onderzoek een hotel onder te brengen in de voormalige 
Hegiusschool. Voor de Nieuwe Markt is geen stellig en reëel voornemen uitgesproken dat deze in de nabije 
toekomst zal worden bebouwd of ontwikkeld. Om die reden is er geen sprake meer van niet in exploitatie 
genomen gronden, maar zijn deze gronden overgeboekt naar product 13 (materiële vaste activa op de balans). 
Voor deze gronden is geen verliesvoorzieningen getroffen maar is een duurzame waardecorrectie 
(afwaardering) op zijn plaats. 
 
Groot Bergweide 
Het resultaat van Groot Bergweide exclusief Havenkwartier is gering nadeliger geworden. Dat heeft een vooral 
relatie met de vertraagde uitgifte van de gronden aan de Westfalenstraat. Het resultaat van Groot Bergweide is 
€ 6,9 miljoen. 
Het Havenkwartier kent een nadeel van € 3,6 miljoen. Dit is een gering slechter resultaat, vooral veroorzaakt 
door bijgestelde opbrengsten uit de verkoop van bestaande panden. 
Het Havenkwartier is onderdeel van het totale complex Bergweide waardoor er nog steeds een voordelig saldo 
van € 3,3 miljoen aanwezig is. 
 
Over een deel van het Havenkwartier is nog geen besluit genomen deze ook daadwerkelijk in ontwikkeling te 
nemen. Om die reden is dit deel meegenomen in de waardering van de gronden. Gerelateerd aan de WOZ 
waarden van dat gebied ontstaat een tekort van € 3,6 miljoen. Daarvoor is een afzonderlijke verliesvoorziening 
getroffen, met een aanvulling dit jaar.  
 
Wijtenhorst Douweler Leide 
Hoewel de voortgang van dit project bovengemiddeld mag worden genoemd is toch ook hier sprake van een 
niet meer sluitende grondexploitatie. De oorzaak is grotendeels een door de markt noodzakelijk geworden 
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lagere vrij op naamprijzen van de woningen. De grondprijzen zijn daaraan gekoppeld en hoewel dus redelijk 
conform de planning gebouwd wordt worden er lagere prijzen per kavel gerealiseerd.  
De tweede oorzaak is de stagnerende verkoop van de vrije kavels. In februari 2013 is daarom besloten de 
grondprijzen tijdelijk met 15% te verlagen. De besluitvorming geldt in principe voor het jaar 2013, maar in de 
grondexploitatie is er mee rekening gehouden dat de korting gedurende een periode van 5 jaar noodzakelijk zal 
zijn.  
 
Steenbrugge 
Feitelijk zijn het dezelfde factoren die het nu maken dat Steenbrugge niet langer een positief eindresultaat 
oplevert. De fasering is flink aangepast en de prijzen zijn bijgesteld. In de huidige mjb wordt er vanuit gegaan 
dat de eerste verkopen in Steenbrugge in 2015 gaan plaatsvinden.  Omdat daardoor een zekere concurrentie 
wordt gezien met andere plannen is het tempo van bouwen in de eerste vijf jaar substantieel omlaag 
bijgesteld. 
In Steenbrugge speelt daarnaast de bijzondere omstandigheid dat een deel van de opbrengst voor de 
gemeentelijke grondexploitatie niet door rechtstreekse verkopen zal plaatsvinden maar door het innen van de 
een exploitatiebijdrage van een particuliere medeontwikkelaar. De grexwetgeving stelt een grens aan de 
omvang van deze bijdrage, de zogenaamde macro-aftopping. De langere looptijd van het plan zorgt daardoor 
voor een lagere exploitatiebijdrage. 
In deze exploitatieberekening is geen rekening gehouden met een korting op de vrije kavelprijzen.  
 
In de bijlage over de risico’s wordt specifiek ingegaan op het project Steenbrugge (en Park Zandweerd) omdat 
naar verwachting het juist dit project is waarvan de uiteindelijke exploitatieresultaten  kunnen worden 
beïnvloed door het proces van herprogrammering.  
 
Grachtengordel 
Dit al lang draaiende project verkeert in de afrondende fase. Daarin worden de laatste complexe delen 
aangepakt. De in het verleden gemaakte afspraken blijken in de huidige tijd niet allemaal voor 100% 
uitvoerbaar te zijn. Voor het eerst krijgt ook dit project te maken met een licht negatief exploitatieresultaat.  
 
Hagenvoorde 
Voor deze locaties geldt dat woningbouw niet realistisch is. Het betreft een bosperceel. Afstoten kan hier wel 
worden overwogen. Vanuit het grondbeleid is het aanhouden van deze gronden niet gewenst. 
Om dit te kunnen doen is een afwaardering naar de verkrijgingsprijs van Hagenvoorde noodzakelijk. 
 
Afgesloten complexen 
In sommige situaties worden grondexploitaties afgesloten voordat alle gronden zijn verkocht. Ook bij deze 
gronden moet de vraag worden beantwoord in hoeverre de boekwaarde van deze gronden nog kan worden 
terugverdiend. De taxatiewaarde is lager dan de boekwaarde van deze gronden, daarom is er afgewaardeerd. 
 
Spijkvoorderenk 
Ook het resultaat van dit plan is € 5,5 miljoen neerwaarts bijgesteld. Het verhaal is identiek aan de Wijtenhorst. 
De verkopen lijken goed te verlopen, maar de opbrengsten per kavel vallen door de lagere vrij-op-naamprijzen 
tegen. De verkoop van de vrije kavels staat volledig stil. 
Na het doorvoeren van de tijdelijke korting op de vrije kavelprijzen is ook deze exploitatie niet meer sluitend, 
maar is een tekort van bijna € 0,8 miljoen ontstaan. 
 
De dekking van het totaal aan aanvullende en nieuwe verliesvoorzieningen en afwaarderingen heeft plaats 
gevonden via een putting uit de risicoreserve grondexploitaties. In bijlage 1 wordt een specificatie verstrekt van 
het verloop van de risicoreserve grondexploitaties 
 
Balanspositie 
 
Onderhanden werken: balanspositie 
De boekwaarde van de onderhanden werken bedraagt per ultimo 2012: € 85,9 miljoen. Dit bestaat voor € 77,2 
miljoen uit in exploitatie genomen projecten en voor € 8,7 miljoen uit nog niet in exploitatie genomen 
projecten. Voor een specificatie verwijzen we naar de toelichting op de balans 2012. 
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De balanspositie van de gronden tbv beheer onroerend goed buiten exploitatie: 
Binnen product 13 zijn gronden en panden in bezit. Het gaat hier om erfpachtgronden, agrarische gronden en 
stedelijke panden.  
 
De balanswaarde per ultimo 2012 (x € 1,0 miljoen) geeft het volgende beeld: 
 

Boekwaarde 1-1-2012 31-12-2012 

Panden en gronden  7,496   23,8 

Erfpachtgronden  4,169    4,197 

Agrarische gronden  0,120    0,120 

Nog te verkopen gronden  5,038     3,048 

   

Totaal  16,823  31,165 

 
Toelichting van de belangrijkste mutaties in 2012: 
Panden en gronden: Restant boekwaarden voor de gebieden Deventer Noord-Oost, Nieuwe markt, 
Landeweert, Sluiskwartier en Hagevoorde (uit product 11) € 15.780.000 
 
Positie reserves 
Bij de vastgoedprojecten en onroerend goed buiten exploitaties zijn de volgende reserves betrokken: 

 Algemene Reserve Grondexploitaties (ARG) 

 Reserve Onroerende zaken (OZ) 
 
De reserves vinden hun basis in het buffermotief en maken onderdeel uit van het weerstandsvermogen van de 
grondexploitaties (product 11), zijnde de ARG en van onroerend goed buiten exploitatie (product 13), zijnde de 
reserve OZ.  
Het weerstandsvermogen in de algemene reserve grondexploitaties (ARG) is bepaald op minimaal 5 en 
maximaal 10 procent berekend over het gemiddeld geïnvesteerd vermogen van de nog niet in exploitatie zijnde 
en in exploitatie zijnde grondexploitaties in de eerstvolgende 5 jaar, waar aan de orde gecorrigeerd met de 
getroffen verliesvoorzieningen, alsmede het gemiddeld geïnvesteerd vermogen in de eerstvolgende 5 jaar van 
de strategische verwervingen, gecorrigeerd met de stille reserve in het strategisch bezit. 
Het weerstandsvermogen in de algemene reserve onroerende zaken is bepaald op 2 maal het 
exploitatieresultaat op stedelijk onroerend goed met een maximum van € 1 miljoen.  Het doel van deze reserve 
is te zorgen voor egalisatie van risico’s uit hoofde van de bedrijfsvoering van onroerende zaken buiten de 
exploitatie. 
 
Algemene reserve grondexploitaties 
Deze reserve kent per eind 2012 een boekwaarde van € 9,99 miljoen. 
Het verloop over 2012 is als volgt: 
 

Algemene reserve grondexploitaties (bedragen in €) 

Boekwaarde 1-1-2012  2.442.852 

Bij: rente 122.143  

Bij: vermeerderingen  122.143 

Aanvulling saldo ARG tot 5% 8.184.000  

Totaal vermeerderingen  8.184.000 

Af: verminderingen   

Beleidsadvisering/broedkamergelden -750.000  

Totaal verminderingen  -750.000 

Boekwaarde 31-12-2012  9.998.995 

 
Financiële kansen en risico’s in relatie tot weerstandsvermogen 
De netto boekwaarde binnen de reserve ARG moet gezien worden als het aanwezige weerstandsvermogen 
voor de grondexploitaties binnen product 11.  
De gemiddelde boekwaarde over de komende 5 jaar van de grondexploitaties bedraagt per ultimo 2012 € 
87,65 miljoen. De ARG ad € 9,99 miljoen vertegenwoordigt per eind 2012 dus 11,4% van de gemiddelde 
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boekwaarde. Dit ligt boven het plafond van 10%. Op basis van een inschatting van de huidige risico’s stellen wij 
vast dat de omvang van de algemene reserve grondexploitatie op dit moment gesteld moet worden op 11,4%. 
 
Het meerjarenperspectief van de ARG wordt bij de Voorjaarsnota 2013 geactualiseerd op basis van de 
Projectenrapportage 2013.  
 
Reserve Onroerende zaken 
Deze reserve kent per eind 2012 een boekwaarde van € 1,6 miljoen. 
Het verloop over 2012 is als volgt: 
 

 Reserve onroerende zaken (bedragen in €)     

      

Boekwaarde 1-1-2012   1.403.416 

Bij: rente 0   

Bij: Vermeerderingen     

Verkoop Collegietuin wijziging 63 37.418   

Lange Zandstraat 80 wijziging 10 10.000   

Londenstraat (opbrengst erfpacht) wijziging 31 121.773   

Verkoop grond Moerakkerdwarsstraat 4 wijziging 165 20.000   

Verkoop ondergrond Nijmegensestraat wijziging 83 58.918   

Totaal vermeerderingen   248.109 

Af: Verminderingen     

Afwaardering kavels Snippeling wijziging 171 najaarsmarap -390.000   

Bundeling vastgoed najaarsmarap wijziging 175 -175.000   

Londenstraat 16 kapitaallasten wijziging 180 -98.000   

Resultaatbepaling product 13 -763.592   

Gebouwaanpassing van Hetenstraat 59 wijziging 100 -80.000   

Totaal verminderingen   -1.506.592 

      

Subtotaal   144.933 

      

Bij: Veiling benzineverkooppunt Zutphenseweg wijziging 171 1.480.000   

(dit bedrag valt gedurende 15 jaar vrij ten gunste van de 
exploitatie) 

    

      

Boekwaarde 31-12-2012   1.624.933 

 

Onroerend goed buiten exploitatie 
Als weerstandsvermogen geldt hier de reserve OZ en stille reserves op de panden. 
 
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 2012 ongeveer € 14,9 miljoen  
De stille reserve (€ 14,9 miljoen) en de boekwaarde van de reserve OZ (€ 1,6 miljoen)  samen leiden tot een 
weerstandsvermogen voor het onroerend goed buiten exploitatie (product 13) per eind 2012 van € 16,5 
miljoen.  
 
De hoogte van dit weerstandvermogen moet beoordeeld worden in relatie tot de risico’s en genomen 
besluiten. Voor de risico’s verwijzen we naar bijlage 2. 
 
Achtervang voor het risico bij strategische verwervingen  
De reserve OZ vormt samen met de stille reserve van product 13 weerstandvermogen voor risico’s in 
strategisch bezit van product 13 (vastgesteld in spelregels financieel beheer vastgoed). De boekwaarde van 
strategische verwervingen binnen product 13 is nihil. 
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Bouwclaims 
Momenteel wordt er een beleid gevoerd waarin zeer terughoudend wordt omgegaan met het aangaan van 
nieuwe bouwclaims (nee tenzij). Bouwclaims trekken te veel een wissel op de toekomst en moeten om die 
reden alleen worden aangegaan indien er zeer duidelijke en zakelijke gronden aan ten grondslag liggen.  
Daarom ook dient het beleid rondom het aangaan van afspraken omtrent het toewijzen en honoreren van 
bouwclaims volstrekt transparant te zijn. Om die reden is er een speciaal onderhandelingsprotocol opgesteld.  
Bouwclaims worden nauwgezet geregistreerd op een speciaal daarvoor aangelegde lijst. Deze lijst wordt 
jaarlijks als bijlage toegevoegd aan de Projectenrapportage.  
 
Aan- en verkopen 
Het college is ruim gemandateerd voor diverse aan- en verkopen, zowel in het kader van een grondexploitatie 
als daarop vooruitlopend. Omwille van een grote transparantie wordt er jaarlijks achteraf verslag gedaan van 
de aan- en verkopen. Ook deze lijst wordt als bijlage toegevoegd aan de Projectenrapportage. 
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4.8 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 

 

Verbeteringen in de objectieve en subjectieve veiligheid en de fysieke kwaliteit van de leefomgeving worden 

gevolgd via de monitor leefbaarheid (http://leefbaarometer.geodan.nl/leefbaarheidskaarten). Daaruit blijkt dat 

Deventer als geheel positief scoort, maar het ommeland beter. Daarmee wijkt Deventer niet af van de andere 

grote steden en wordt de opgaande lijn voortgezet. Binnen Deventer scoort de Rivierwijk matig. Daar staat 

tegenover dat men in delen van Colmschate en  Schalkhaar zeer positief oordeelt. 

Verder blijkt uit het definitieve rapport over de derde periode van het grotestedenbeleid dat de integrale 

benadering door gemeenten tot aantoonbare resultaten heeft geleid:  

 Het inkomens- en opleidingsniveau is in de GSB-steden meer toegenomen dan in andere steden. 

 De huizenprijzen zijn in de GSB-steden meer gestegen dan in andere steden.  

 In alle Nederlandse steden zijn de objectieve en subjectieve veiligheid tussen 2002 en 2008 sterk 

verbeterd.  

 De werkgelegenheid is in de GSB-steden niet meer toegenomen dan elders. 

 De arbeidsparticipatie is in de GSB-steden minder toegenomen dan in andere steden, en de totale 

werkloosheid is er niet meer afgenomen. 

Op de laatste twee punten scoort Deventer licht beter dan de andere grote steden. 

 

Onlangs is het laatste deel van de Brede Doel Uitkering Sociale Integratie en veiligheid afgerekend. Het is het 

deel inburgering. Omdat een deel van de afgesproken prestaties niet is gerealiseerd, moeten Deventer een 

deel terugbetalen. Daarbij past de aantekening dat Deventer hoog heeft ingezet met het aantal te leveren 

inburgeringstrajecten. 

 

Het laatst gesloten regeerakkoord lijkt het grote gemeenten mogelijk te maken om integraal beleid te voeren. 

Decentralisaties worden voortvarend voortgezet, specifieke uitkeringen worden verminderd en algemene 

doeluitkeringen worden (toekomstig) naar het gemeentefonds overgeheveld. De gemeente als eerste overheid 

staat niet meer ter discussie.  Helaas gaat dit gepaard met bezuinigingen, waardoor de gemeente voor een 

moeilijke opgave staat.  

De noodzaak tot bezuinigingen beïnvloedt ook de agenda wonen en leefbaarheid die met de vorige minister is 

afgesproken. Er komt vooralsnog geen nieuw geld voor stedelijke vernieuwing in de periode na 2014. In 

tegendeel: door de bijdrage van de woningbouwcorporaties aan het Rijkstekort en de moeilijkheid voor 

starters een hypotheek te krijgen, is het investeringsvermogen vrijwel afwezig. Daarbij komt dat door de 

economische crisis er bij bedrijven nauwelijks geld is om de problematiek van leegstaande kantoren en winkels 

aan te pakken. 

Wel is met het huidige kabinet te praten over het wegnemen van belemmerende regelgeving, al of niet in een 

proeftuinopzet, en wordt kennisuitwisseling gestimuleerd. Daarbij ligt de prioriteit bij nieuwe verdienmodellen, 

betere relaties met de woningbouwcorporaties, natuurlijke wijkvernieuwing en nieuw opdrachtgeverschap. 

 

Binnen de G32 is in 2012 veel energie gestoken in het beïnvloeden van het nieuwe kabinetsbeleid. Er is een 

eigen manifest opgesteld (kracht van de stad) en de jaarlijkse bijeenkomst met (de nieuwe) kamerleden na 

http://leefbaarometer.geodan.nl/leefbaarheidskaarten
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Prinsjesdag is gehouden. Verder is gereageerd op de voornemens van het nieuwe kabinet, enkele keren met 

succes (bijv. afschaffing BTW compensatiefonds). Er is nu veel aandacht voor de drie decentralisatieoperaties, 

de uitvoering van de digitale stedelijke agenda (waarvan Deventer de trekker is) en de herziening van de 

indicatoren van het gemeentefonds. Daarnaast wordt volop kennis uitgewisseld om te voorkomen dat het wiel 

vele malen opnieuw wordt uitgevonden. In de ontwikkeling en uitwisseling van kennis speelt platform 31 (in 

2012 ontstaan) en KISS een ondersteunende rol. 

Bestuurlijk heeft Deventer in de pijlers economie, fysiek en sociaal deelgenomen, in het Algemeen Bestuur en 

in de financiële werkgroep. Burgemeester Heidema is voorzitter van de VNG commissie Wonen en Ruimte en 

Wethouder Swart is vice-voorzitter van de fysieke pijler van de G32.  

Een nieuwe ontwikkeling is dat steden elkaar steeds meer gaan vinden op gedeelde problemen waarmee men 

gezamenlijk aan de slag wil. Dit leidt tot wisselende netwerkorganisaties waar niet alle G32 leden bij betrokken 

zijn. Vanuit het bewustzijn dat steden niet meer compleet kunnen zijn, zoeken ze aanvulling bij andere steden. 

In dat kader verkent Deventer samen met Zwolle de mogelijkheden. 

 

Ook Europa is een thema dat binnen de G32 is opgepakt. Er is een gezamenlijk bidbook opgesteld in het kader 

van de nieuwe 7-jarige periode van de Europese structuurfondsen, waarvan  de inhoud nu in de vier 

lansdeeloverleggen worden ingebracht. Deventer levert inbreng in het landsdeel Oost. Daarbij loopt Deventer 

tegen het probleem aan dat steden in de structuurfondsen geen afzonderlijke status hebben gekregen en dat 

de provincie Overijssel op stedelijke netwerken in plaats van op steden wil inzetten. Verder is het beschikbare 

budget vergeleken met de huidige periode bijna gehalveerd en is het thema innovatie alles overheersend. Wat 

betreft de uitvoering  van de projecten waarvoor Europese subsidie is toegezegd, loopt Deventer op schema. 
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4.9 Investeringen 
 

4.9.1 Inleiding 
 

De gemeente heeft in 2012 veel geld en energie geïnvesteerd in zowel de ruimtelijk fysieke projecten energie, 

waterbeheer, ICT en onderwijshuisvesting als in projecten op het gebied van maatschappelijk welzijn, 

veiligheid, milieu en de publieke dienstverlening. Een illustratie van de ambitie die Deventer heeft om te zorgen 

voor een structureel goed, veilig, efficiënt, duurzaam en milieubewust leef-, woon-, werk- en verblijfmilieu voor 

haar inwoners en passanten. Het realiseren van betreffende voorzieningen en een structureel voortbestaan 

daarvan, leggen beslag op schaarse middelen op de middellange en lange planningshorizon. Om tegemoet te 

komen aan de wensen van de inwoner en het bestuur zijn keuzes gemaakt. Keuzes die vanwege een veelheid 

aan economische, politieke en maatschappelijke belangen en een complex aan regelgevingen vaak moeilijk zijn 

te maken. 

In de begroting 2012-2015 is, mede op basis van de ‘spelregels gemeentelijke investeringsplanning’, een 

meerjarig overzicht van uit te voeren investeringsprojecten opgesteld. In meerjarenperspectief is financiële 

dekking beschikbaar voor alle investeringsprojecten. Door faseringsverschillen van de investeringsprojecten 

kan op bepaalde momenten een nadelig saldo in de Reserve Gemeentelijke Investeringen (RGI) ontstaan. Om 

te voldoen aan de regels van het BBV (negatieve reserves zijn niet toegestaan) kan tijdelijk een beroep worden 

gedaan op een bestemmingsreserve bijvoorbeeld de  vermogensreserve. Als de economie en de 

grondexploitatie aantrekken, zal de bestemmingsreserve weer worden gevoed met de omvang van de 

onttrokken middelen. In 2012 is voor dit doel niet aan de bestemmingsreserve onttrokken. 

In deze paragraaf wordt per programma en product een integraal beeld gepresenteerd van de gerealiseerde 

investeringsuitgaven in 2012. Tevens worden de significante afwijkingen tussen de begrote en gerealiseerde 

bedragen kort toegelicht. 

 

 

4.9.2 Wat zijn investeringen en wat niet? 
 

Onder investeren wordt verstaan het vastleggen van vermogen in een object waarvan het nut zich over 

meerdere jaren uitstrekt.  

 

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) worden investeringen 

onderscheiden in: 

 investeringen met economisch nut; 

 investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. 

Investeringen hebben economisch nut indien ze verhandelbaar zijn (er een markt voor is) en/of indien ze 

bijdragen aan het genereren van middelen. Investeringen in water, wegen en pleinen kunnen worden gezien 

als investeringen in de openbare ruimte met een meerjarig maatschappelijk nut. Inhoudelijk wordt het verschil 

tussen deze twee soorten investeringen nader toegelicht in de richtlijn activeren en afschrijven (2008). 

 

Een ruimere definitie die binnen de gemeente Deventer gehanteerd wordt luidt als volgt; 

 

“Het gaat om investeringen met economisch of maatschappelijk nut in de fysiekruimtelijke, de economische of 

sociale pijler waarop afgeschreven kan worden, dan wel investeringen waarop niet mag worden afgeschreven 

maar die wel een fysieke drager hebben, zoals monumentenrestauratie of locatieontwikkeling.” 

 

De financiële spelregels van de gemeente Deventer hebben twee investeringsstromen: 
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Figuur 1. Investeringsstromingen 

 

De twee investeringstromingen vormen samen de investeringsvolume 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 het hoofdstuk gemeentelijke investeringsplanning van dit jaarverslag 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.  

 

Hierna worden zowel de autonome- als de going concern investeringen, die (deels) in 2012 zijn gerealiseerd 

gepresenteerd en nader toegelicht. 

 

 

4.9.3 Welke investeringen zijn in 2012 gerealiseerd? 
 

Autonome investeringen 
 

Categorie 

(bedragen x € 1.000) 

Progr. Product Begroting na 

wijziging 

2012 

Rekening 

2012 

Project Baarlerhoek 

Afmeervoorziening Pothoofdkade  

Restauratie Lage Wellekade 

3 

3 

3 

28 

38 

38 

717 

832 

364 

65 

549 

54 

Vervanging vallen Hanzebrug 

Parkeerverwijssysteem 

Aanschaf handhelds 

Rijwielstalling Op de Keizer 

3 

3 

3 

3 

38 

23 

23 

23 

1.045 

40 

32 

43 

1.045 

18 

21 

- 

Verkeersplan Keizerslanden 3 23 2.097 1.892 

     

Kunstgras korfbalveld Rielerenk 

Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen 

3 

4 

241 

44 

150 

301 

154 

-13 

Baarlerhoek (voorbereiding) 5 1 85 85 

Autonome investeringen 
- Uitbreidingsinvesteringen 
- Herontwikkelingsinvesteringen 

Going concern investeringen 
- Vervangingsinvesteringen 
- Overige investeringen 

Gemeentelijke investeringen 
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Categorie 

(bedragen x € 1.000) 

Progr. Product Begroting na 

wijziging 

2012 

Rekening 

2012 

Volkshuisvesting – woonwagens 

Ontwikkeling Stationsomgeving 

(voorbereiding) 

5 

5 

3 

26 

245 

849 

146 

670 

     

As binnenstad-Colmschate 5 26 3.599 2.415 

Siemelinksweg 5 26 1.210 220 

Zandbeldbrug 

Tunnel Rivierenwijk - wielerbaan 

Dorpsstraat Diepenveen 

Basisschool De Vijf-er 

Renovatie Rubensstraat 6 en 

Hagenpoortschool 

5 

5 

5 

9 

9 

26 

26 

26 

211 

211 

251 

1.212 

0 

1.786 

662 

154 

1.014 

131 

1.832 

701 

WVC Borgele 9 211 193 85 

     

Nieuwbouw kindcentrum Rivierenwijk 9 211 70 229 

1e inrichting Evangelische en Islamitische 

basisschool 

9 211 110 101 

Installaties evenemententerrein Roland 

Holstlaan 

Voorbereiding nieuwbouw Leeuwenkuil 

Rolkasten Stadsarchief en 

Atheneumbibliotheek 

10 

10 

10 

9 

230 

231 

110 

3.038 

200 

125 

5 

138 

     

Intelligent scannen  11 994 67 68 

     

Totaal € 19.223 € 11.819  

 

Toelichting van afwijkingen die groter zijn dan 10 procent 

Hieronder worden kort de significante afwijkingen (> 10%) nader toegelicht; 

 Het project Baarlerhoek (product 28) schuift voor een groot deel (€ 652.000) door naar 2013. Het budget is 

daarvoor overgeheveld.  

 De afrekening van de afmeervoorziening aan de Pothoofdkade (product 38) zal in 2013 plaatsvinden. Om 

deze reden zijn nog niet alle kosten in 2012 afgewikkeld. Het gaat om € 283.000. 

 Voor het product betaald parkeren (23) zal de afrekening van handhelds en het parkeerverwijssysteem 

(PRIS) in 2013 worden afgewikkeld. De rijwielstalling Op de Keizer is in zijn geheel doorgeschoven naar 

2013. 

 De realisatie van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen is doorgeschoven naar 2013. Het budget ad. € 

300.000 is daarvoor overgeheveld. 

 In 2012 zijn er bij product 3 volkshuisvesting in totaal 2 woonwagens aangeschaft 

(Diezestraat/Snipperlingsdijk en Keizerspad). Het restant bedrag voor realisatie van een 2
e
 wagen aan het 

Keizerspad zal in 2013 worden gerealiseerd. 

 Het project ontwikkeling Stationsomgeving (product 26) is vanwege uitloop van de ontwerpfase vertraagd 

en loopt daardoor door in 2013. Het budget van € 179.000 is overgeheveld. 

 Het project As binnenstad Colmschate (Amstellaan) loopt voor € 1.184.000 door in 2013. Door 

faillissement van de aannemer ontstaat onderuitputting op het krediet. 

 Het project Siemelinksweg is afgerond. Het resterende krediet ad. € 990.000 heeft betrekking op de 

vooruitbetaling van provinciale gelden als mogelijke inzet voor het bedrijvenpark A1 voor zover dit valt 

onder de Poort van Salland Oost. Budget wordt overgeheveld. 
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 Zowel het project Zandbeltbrug als de tunnel Rivierenwijk (wielerbaan) lopen door in 2013 (zie 

najaarsrapportage 2012). Het restant budget wordt overgeheveld voor in totaal circa € 300.000 naar 2013. 

 Bij het product 211 huisvesting onderwijs is de ingeschatte fasering van het voorbereidingskrediet niet 

conform planning verlopen. Dit heeft tot gevolg dat dit voor een bedrag van € 108.000 doorschuift naar 

2013. De overschrijding ad. € 159.000 van de geprognosticeerde kosten voor nieuwbouw van het 

kindcentrum Rivierenwijk is eveneens een gevolg van afwijkingen in de fasering van de 

voorbereidingskosten. 

 De voorbereiding van de nieuwbouw Leeuwenkuil is vertraagd doordat de aanschaf van het vastgoed 

(Viking Filmtheater) in afwijking van de planning in 2013 plaats zal vinden. De geprognosticeerde kosten, 

circa. € 3 miljoen, zullen daardoor in 2013 worden gemaakt en verantwoord.  

 Voor product 231 stadsarchief en atheneumbibliotheek zijn de kosten voor rolkasten ruim € 60.000 lager 

uitgevallen dan geprognosticeerd. 

 

Going concern investeringen 
 

Categorie 

(bedragen x € 1.000) 

Programma Product Begroting 2012 

na wijziging 

Rekening 

2012 

Divers apparatuur brandweer 

MJOP Brinkgreverweg 

Vervanging elektrische installatie markt 

GRP riolen 

Prins Bernhardsluis 

Herinrichting sportpark Zandweerd 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

500 

20 

27 

32 

38 

241 

949 

142 

90 

2.485 

4.446 

576 

367 

52 

97 

2.826 

2.774 

87 

Vervangingsinvesteringen ICT 

Verbouwingskosten tijdelijke huisvesting 

Nieuwbouw Stadhuiskwartier 

11 

11 

11 

994 

994 

994 

913 

872 

5.868 

835 

205 

4.401 

Totaal € 16.341 € 11.676 

 

Toelichting van afwijkingen die groter zijn dan 10 procent 

De gerealiseerde going concern investeringen vertonen in 2012 ten opzichte van de begroting de volgende 

afwijkingen; 

 De onderschrijding van de kosten bij de brandweer met € 582.000 komt doordat een aantal investeringen 

is ondergebracht in regionale inkooptrajecten. Deze hebben een langere doorlooptijd. Het gaat onder 

andere om de aankoop van ademluchtapparatuur. De realisatie wordt verwacht in de periode maart-mei 

2013. Daarnaast is een deel van de revitalisering niet in 2012 uitgevoerd terwijl de kosten wel in 2012 

waren geprognosticeerd. Realisatie zal in 2013 plaatsvinden. 

 De kosten voor onderhoud aan de Brinkgreverweg (product 20) is in 2012 waren € 90.000 lager dan 

verwacht. Het project is afgesloten. 

 De gepresenteerde overschrijding van € 341.000 voor de GRP werkzaamheden aan riolen is niet juist. Bij de 

behandeling van de begroting 2013 is besloten de bezuinigingstaakstelling bij vertraging van de 

investeringen op het product 32 rioleringen gefaseerd in te voeren. Deze besluitvorming heeft niet geleid 

tot een verhoging van de begroting 2012 van € 340.000 terwijl dat wel had gemoeten. Op basis van dit 

gegeven is het resultaat nihil. 

 In 2012 is voor de renovatie van de Prins Bernhardsluis een foutief bedrag begroot. Het werkelijke restant 

van dit project is € 528.000. De verwachting is dat dit  bedrag in 2013 wordt besteed.  Het budget wordt 

overgeheveld. 

 De herinrichting van sportpark Zandweerd (product 241) loopt door in 2013 in verband met langere 

doorlooptijd om overeenstemming te krijgen met de verenigingen. Het restant budget ad. € 489.000 wordt 

overgeheveld. 
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 De verbouwingskosten voor de tijdelijke huisvesting van het ambtelijk apparaat is deels gerealiseerd in 

2012. Het restant ad. € 667.000 blijft beschikbaar voor realisatie in 2013 en wordt overgeheveld. 

 Dit zelfde geldt voor de geprognosticeerde kosten bij het project nieuwbouw Stadhuiskwartier gepland 

voor 2012. Het restant van € 1.467.000 blijft in 2013 beschikbaar voor de realisatie van het project en 

wordt overgeheveld. 
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4.10 Rechtmatigheid 
 

4.10.1 Inleiding 
 
In deze paragraaf wordt verantwoording afgelegd over het “in control” zijn en daarin worden de uitkomsten 
van de interne getrouwheids- en rechtmatigheidcontroles te betrekken.  
 
Met betrekking tot de rechtmatigheid is in het BBV geregeld dat de accountant in het kader van de 
jaarrekening de controle daarop verricht en vervolgens in zijn verklaring daarover een oordeel opneemt.  Met 
name het afleggen van verantwoording is een taak die eigenlijk niet bij de rol van de accountant hoort te liggen 
maar bij het college.  
Derhalve is besloten om ingaande het boekjaar 2011 een verklaring door het college op te laten stellen met 
betrekking tot de rechtmatigheid  die vervolgens door de accountant wordt beoordeelt.   
Deze rechtmatigheidverklaring is ook een belangrijke trigger voor de verhoging van het controlebewustzijn en 
kan anderzijds als ‘aanjaaginstrument’ gebruikt worden om de inbedding van de interne financiële beheersing 
in de lijn nog meer gestalte te geven. 
 
 

4.10.2 Uitgangspunten van de raad 
 
Gelet op bovenstaande heeft de Raad ten behoeve van de reikwijdte van de accountantscontrole 2012 
onderstaande rechtmatigheidnormen vast m.b.t. de goedkeurings- en rapportagetolerantie vastgesteld: 
 
Goedkeuringstolerantie 
Deloitte Accountants wordt conform het gestelde in de Controleverordening (art. 213 GW) opgedragen een 
goedkeuringtolerantie van 1% van de totale lasten (exclusief mutaties aan reserves) bij het bepalen van het 
uiteindelijk oordeel aan te houden. De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van fouten in de 
jaarrekening of onzekerheden in de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, 
zonder dat de bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers kan worden 
beïnvloed. De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming, de strekking van de af te geven 
accountantsverklaring. Ten aanzien van onzekerheden bedraagt deze tolerantie maximaal 3%.  
 
Rapporteringtolerantie 
Naast de goedkeuringtoleranties wordt onderkend de rapporteringtolerantie. De rapporteringtolerantie(s) is 
een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen voortvloeiend uit de goedkeuringtolerantie. Bij 
overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het verslag van bevindingen. De rapportagetolerantie, 
bepalend voor het al dan niet rapporteren van een fout of onzekerheid wordt vastgesteld op 10% van de 
goedkeuringstolerantie. Een lagere rapporteringtolerantie leidt in beginsel niet tot aanvullende 
controlewerkzaamheden, maar wel tot een uitgebreidere rapportage van bevindingen. De 
rapporteringtolerantie kan worden vastgesteld op een percentage of op een maatschappelijk relevant geacht 
absoluut bedrag. De rapporteringtoleranties kunnen zich ook verder toespitsen op die elementen die de raad 
specifiek nader terug wil zien, zonder dat dit de controletoleranties zelf beïnvloedt.  
 
De uitgevoerde rechtmatigheidcontroles zijn bepaald aan de hand van drie criteria: 
1. Voorwaardencriterium; zijn baten, lasten en balansmutaties conform geldende wet- en regelgeving tot 

stand gekomen 
2. Begrotingscriterium: Zijn de financiële beheershandelingen tot stand gekomen binnen de grenzen van de 

geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’s. 
3. Misbruik en oneigenlijk gebruik: Zijn zodanige maatregelen getroffen dat voorkomen wordt dat derden 

misbruik of oneigenlijk gebruik maken van overheidsgelden.  
 
Ten aanzien van het voorwaardencriterium vindt over boekjaar 2012 een toets plaats naar hoogte, duur, recht 
en bevoegdheden van financiële beheershandelingen evenals naar de facultatieve aspecten algemeen, 
termijnbepalingen, administratieve handelingen en bewijsstukken bij de vaststelling van het normenkader 
2012.  
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Collegebesluiten worden alleen betrokken bij de rechtmatigheidtoets voor zover ze een noodzakelijke 
uitwerking zijn van rijks- of gemeentelijke regelgeving en betrekking hebben op financiële beheershandelingen. 

 
Op 7 november 2012 heeft de raad het normenkader 2012 vastgesteld. 

 
Goedkeurings- en rapportagetolerantie 
Deloitte Accountants wordt conform het gestelde in de Controleverordening (art. 213 GW) opgedragen een 
goedkeuringtolerantie van 1% van de totale lasten (in rekening 2012 € 2,87 miljoen exclusief mutaties in 
reserves) bij het bepalen van het uiteindelijk oordeel aan te houden. De goedkeuringstolerantie is het bedrag 
dat de som van fouten in de jaarrekening of onzekerheden in de controle aangeeft, die in een jaarrekening 
maximaal mogen voorkomen, zonder dat de bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door 
de gebruikers kan worden beïnvloed. De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming, de 
strekking van de af te geven accountantsverklaring. Ten aanzien van onzekerheden bedraagt deze tolerantie 
maximaal 3% (in rekening 2012 € 8,63 miljoen).  

 
Naast de goedkeuringtoleranties wordt onderkend de rapporteringtolerantie. De rapporteringtolerantie(s) is 
een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen voortvloeiend uit de goedkeuringtolerantie. Bij 
overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het verslag van bevindingen. De rapportage-
tolerantie, bepalend voor het al dan niet rapporteren van een fout of onzekerheid wordt vastgesteld op 10% 
van de goedkeuringstolerantie (in jaarrekening 2012 ruim € 287.000). Een lagere rapporteringtolerantie leidt in 
beginsel niet tot aanvullende controlewerkzaamheden, maar wel tot een uitgebreidere rapportage van 
bevindingen. De rapporteringstolerantie kan worden vastgesteld op een percentage of op een maatschappelijk 
relevant geacht absoluut bedrag. De rapporteringstoleranties kunnen zich ook verder toespitsen op die 
elementen die de raad specifiek nader terug wil zien, zonder dat dit de controletoleranties zelf beïnvloedt. 
 
 

4.10.3 (Verbijzonderde) Interne Controles 2012 
 
Het door het college vastgestelde auditjaarplan 2012 is conform uitgevoerd. Bij al deze processen is conform 
controleprogramma’s en/of checklisten per proces geïnvesteerd in de rechtmatigheidtoets op basis van het 
normenkader vwb het voorwaardencriterium en het M & O criterium. De bevindingen, conclusies, 
aanbevelingen en zo nodig verbeteracties zijn per proces vastgelegd. worden bewaakt middels tweejaarlijkse 
voortgangsrapportages. Deze rapportages worden verstrekt aan Deloitte Accountants BV ten behoeve van de 
interim- en jaarrekeningcontrole 2012.  
Tevens worden deze rapportage verstrekt aan de directie en in samenvattende vorm aan het college.  
Conform de financiële verordening (art. 212 GW) en de verordening onderzoeken doelmatigheid en 
doeltreffendheid (art 213a GW) informeert het college middels een memo de raad (via de auditcommissie) 
over deze voortgangsrapportage. 
 
Het overgrote deel van de (verbijzonderde) interne controles geeft een beeld dat volgens de geldende kaders 
en richtlijnen is gewerkt. Met name het versterken van de controle op de naleving van de (Europese) 
aanbestedingsvoorschriften (gemeentebrede onderzoeken, bewustwording in de lijn en aanscherpen van de 
controleprogramma’s) en het actualiseren en uitvoeren van de Algemene Subsidieverordening heeft geleid tot 
verbeteringen op het gebied van rechtmatig handelen. 
 
Verbijzonderde interne controle op het proces van Europese aanbestedingen. 
De conclusie van de verbijzonderde interne controle Europese aanbestedingen is dat in totaal  
€ 2.448.613 onrechtmatig is aanbesteed. Uit een totaal bestand van € 136.518.266 (260 crediteuren met een 
inkoopvolume van groter dan € 50.000) zijn alle posten gecontroleerd. In totaal zijn er 12 posten met een EU 
aanbestedingsfout met een waarde van € 2.448.613. 
 
Ten aanzien van misbruik en oneigenlijk gebruik kent de gemeente Deventer niet expliciet een beleidsnota. Wel 
zijn op de desbetreffende beleidsmatige onderdelen en in gemeentelijke regelingen de relevante aspecten 
opgenomen. Door het toepassen van (verbijzonderde) interne controles en de toepassing van de principes 
functiescheiding en integriteit zijn ook in 2012 in de diverse processen de randvoorwaarden voor het uitsluiten 
van risico’s inzake misbruik en oneigenlijk gebruik ingevuld.  
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De conclusie is dat de gemeente Deventer beschikt over een gedegen verbijzonderde interne controle dat de 
accountant voldoende inzicht biedt om een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid te geven.  
 
Verantwoording door het college  
Op basis van de uitgevoerde (verbijzonderde) interne controles en de interimcontrole van de accountant zijn er 
wel bevindingen geconstateerd die tot verbeteracties leiden, maar deze blijven onder de 
goedkeuringstoleranties die de raad heeft vastgesteld.  
 
Vooruitblik 
De gedane verbeteracties en aanbevelingen van de accountant t.b.v. de interne (financiële) beheersing en de 
doorontwikkeling van de verbijzonderde interne controle zullen voortvarend worden opgepakt door de 
organisatie.  
 
 

4.10.4 Bevindingen ten aanzien van de rechtmatigheidcriteria 
 
Begrotingscriterium  
Bij de rechtmatigheidcontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. De 
begrotingsrechtmatigheid wordt omschreven als:  
“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, 
dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee 
samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die 
door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de 
begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, alsmede het 
begrotingsjaar van belang zijn.” 
 
Waar zijn de normen voor het begrotingscriterium vastgelegd?  
Met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium wordt getoetst of het budgetrecht van de 
gemeenteraad is gerespecteerd. De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn op hoofdlijnen 
door de wetgever bepaald (artikel 189, 190 en 191 van de Gemeentewet) en worden door de gemeenteraad 
zelf nader ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de begroting en via de verordening op het 
financieel beheer ex artikel 212 van de Gemeentewet.  
Het formuleren van concrete en duidelijke spelregels tussen de gemeenteraad en het college met betrekking 
tot het begrotingscriterium voorkomt discussie achteraf over bijvoorbeeld de weging van bevindingen uit de 
accountantscontrole.  
De door de raad gestelde kaders zijn bepalend voor de invulling van het budgetbeheer door het college. Het 
systeem van budgetbeheer en –bewaking moet waarborgen dat de baten en de lasten binnen de begroting 
blijven en dat belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld aan de 
gemeenteraad, zodat deze tijdig (binnen het begrotingsjaar) een besluit kan nemen.  
 
Begrotings- en investeringskredietoverschrijdingen 
Begrotingsafwijkingen en -overschrijdingen (beleidsmatig en/of financieel) behoeven autorisatie door de 
gemeenteraad. In de regel zullen begrotingswijzigingen vooraf door het college aan de raad worden voorgelegd 
ter autorisatie. Hiermee wordt toestemming gevraagd voor het te realiseren beleid en voor de besteding van 
het benodigde bedrag. Slechts indien de omstandigheden een autorisatie vooraf niet mogelijk maken zal 
achteraf een begrotingswijziging moeten worden voorgelegd. Indien de raad ermee instemt,  wordt de 
besteding alsnog geautoriseerd en is deze rechtmatig. Begrotingswijzigingen moeten volgens de Gemeentewet 
tijdens het jaar zelf nog aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 
 
Indien een wijziging niet meer in het jaar zelf is voorgelegd zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt 
genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal 
(begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de gemeenteraad vallen. De toelichting van het 
Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten (BAPG) zegt hierover:  
Strikt genomen gaat het hier om onrechtmatige uitgaven (ook wel begrotingsonrechtmatigheid genoemd), 
omdat de overschrijding strijd oplevert met artikel 189, vierde lid van de Gemeentewet. Volgens artikel 28, 
eerste lid van het Besluit comptabiliteitsvoorschriften9 dienen deze overschrijdingen (en onderschrijdingen) 
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goed herkenbaar in de jaarrekening te worden opgenomen. Door het vaststellen van de rekening door de raad 
waarin die uitgaven wel zijn opgenomen worden de desbetreffende uitgaven alsnog geautoriseerd.  
Het gaat om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad 
uitgezette beleid is gebleven. Het is in zijn algemeenheid niet de bedoeling dat de accountant deze 
overschrijdingen betrekt bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring kan worden 
gegeven. Wel moet de accountant in het verslag van bevindingen de bedragen, waarvan het college in de 
jaarrekening heeft aangegeven dat ze nog dienen te worden geautoriseerd, aan de orde stellen. De accountant 
dient in dat kader in ieder geval aan te geven of het overzicht ex artikel 28, eerste lid, van het Besluit 
comptabiliteitsvoorschriften 1995 volledig is of niet.  
Begrotingsoverschrijdingen binnen bestaand beleid worden door de accountant dus niet in de overweging, om 
al of niet tot een goedkeurende verklaring te geven, betrokken. Het wel of niet vaststellen van de rekening 
door de Raad heeft overigens geen invloed op de strekking van de rechtmatigheidverklaring van de accountant. 
De verklaring wordt immers afgegeven bij de door het College van B&W opgemaakte jaarrekening. 
 
Onttrekken of doteren aan bestemmingsreserves 
Onderdeel van de (al dan niet herziene) gemeentelijke begroting vormen ook de mutaties in de 
bestemmingsreserves. Hierover is in de in de hoofdlijnennotitie resultaatbestemmen van maart 2007 van de 
Commissie-BBV (www.commissiebbv.nl) onder andere opgenomen:  
“In de rekening kunnen de toevoegingen en onttrekkingen aan elk van de bestemmingsreserves worden 
verwerkt tot maximaal het bedrag dat via de begroting(swijzigingen) door de raad is goedgekeurd voor de 
betreffende bestemmingsreserve. Verder kunnen er raadsbesluiten zijn die inhouden dat specifiek benoemde 
saldi, bijvoorbeeld een overschot het product Afvalverwerking, ook nog in het lopende begrotingsjaar ten 
gunste of ten laste van een specifieke egaliserende bestemmingsreserve mogen worden gebracht.  
Het gerealiseerde resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening wordt in de eindbalans 
afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen. In het volgende jaar kan de raad vervolgens 
besluiten over de bestemming van het resultaat vorig boekjaar”. 
 
Mutaties in de reserves die niet door een voor 31 december van het verslagjaar genomen raadsbesluit zijn 
gedekt, zijn dus in strijd met de Gemeentewet en het BBV. Dit zijn derhalve onrechtmatigheden met betrekking 
tot externe regelgeving en wegen derhalve mee bij de oordeelsvorming inzake zowel getrouwheid als 
rechtmatigheid in de accountantsverklaring.  
 
Verschillende typen begrotingsoverschrijdingen 
De algemene lijn is dus dat begrotingsoverschrijdingen die binnen de beleidskaders van de raad passen niet 
meegewogen worden in het accountantsoordeel. Toch is het toetsen van begrotingsrechtmatigheid 
ingewikkelder dan het wellicht op het eerste gezicht lijkt. Er kunnen zeven verschillende 
begrotingsoverschrijdingen worden onderscheiden. In onderstaand overzicht wordt aangegeven wat naar de 
mening van het PRPG de consequentie van betreffende overschrijding moet zijn voor het accountantsoordeel. 
 

Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen 
tenminste de volgende “soorten” begrotingsafwijkingen 
worden onderkend: 

Onrechtmatig, maar telt niet 
mee voor het oordeel 

Onrechtmatig en telt mee 
voor het oordeel 

Kostenoverschrijdingen betreffende  
activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid 
en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot 
begrotingsaanpassing heeft ingediend.  
Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de 
praktijk aantoonbaar ruimer  
geïnterpreteerd dan in regelgeving  
(subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd.  

 X 

Kostenoverschrijdingen die passen  
binnen het bestaande beleid, maar  
waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die 
ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: 
de  
verwachte kostenoverschrijding op  
jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, 
maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing 

 X 
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Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen 
tenminste de volgende “soorten” begrotingsafwijkingen 
worden onderkend: 

Onrechtmatig, maar telt niet 
mee voor het oordeel 

Onrechtmatig en telt mee 
voor het oordeel 

ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals 
afgesproken met de raad.  

Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels 
worden gecompenseerd door direct gerelateerde 
opbrengsten,  
bijvoorbeeld via subsidies of  
kostendekkende omzet.  

X  

Kostenoverschrijdingen bij open einde 
(subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open 
karakter in het kader van het opmaken van de 
jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) 
overschrijding.  

X  

Kostenoverschrijdingen die worden  
gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct 
gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra 
inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen.  

 X 

Kostenoverschrijdingen betreffende  
activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten 
worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader 
onderzoek van de  
subsidieverstrekker, belastingdienst of een 
toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belasting-
naheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om 
interpretatieverschillen bij de  
uitleg van wet- en regelgeving die na het 
verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan 
geen rechtmatigheidgevolgen 
voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er 
voor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in 
de jaarrekening  
worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor 
het lopende jaar.  
- geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar  
  
- geconstateerd na verantwoordingsjaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

Kostenoverschrijdingen op activeerbare  
activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen 
voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijving- 
en financieringslasten in het jaar  
zelf of pas in de volgende jaren.  
- jaar van investeren     
- afschrijving- en financieringslasten in latere jaren 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 

4.10.5 Bevindingen ten aanzien van het begrotingscriterium 
 
Programma’s/kredieten/reserves 
Wij hebben de jaarrekening 2012 op programmaniveau, voor kredieten en puttingen en stortingen in/uit 
reserves beoordeeld op overschrijdingen. Hierui zijn geen onrechtmatigheden gebleken. 
 
I. Lasten Programma’s 
Alleen de lastenkant is in de toets betrokken. Bij een viertal programma’s (1, 3, 5 en 7) zijn de kosten 
overschreden.  
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   Bedragen x € 1.000 Begroting na wijziging 
2012 

Jaarrekening 2012 Begrotings- 
afwijking 

    Lasten Lasten   

Nr. Omschrijving Programma:       

1. Bestuur en bestuur  16.111 16.141 30 

2. Openbare orde en veiligheid 11.158 10.885 -273 

3. Leefomgeving 45.688 46.452 764 

4. Milieu 19.516 17.547 -1.969 

5. Ruimtelijke ontwikkeling 8.476 8.793 317 

6. Herstructurering en vastgoed 55.828 22.545 -33.283 

7. Inkomensvoorziening en 
arbeidsmarkt 

76.099 76.176 77 

8. Meedoen 42.361 40.501 -1.860 

9. Jeugd en Onderwijs 23.711 21.222 -2.489 

10. Economie Kunst en Cultuur 20.320 19.917 -403 

11. Algemene dekkingsmiddelen 11.080 7.448 3.632 

 
Programma 1 Burger en Bestuur 
De overschrijding van de lasten met € 30.000 heeft te maken met de aanvullende storting van  
€ 191.000 in de voorziening Pensioenen wethouders. De aanvullende storting was noodzakelijk in verband met 
een aanpassing van de wettelijke rekenrente.  
 
Programma 3 Leefomgeving 
Tot op heden heeft de gemeente de beleidslijn gevolgd dat voor de uitgaven voor betreffende projecten eerst 
de provinciale subsidies worden ingezet en als laatste de eigen middelen.  
Het inzetten van subsidiegeld als bate mag echter niet vooruit  lopen op de voortgang van de uitvoering van 
het totale project. Er is immers een kans, dat het project niet, niet goed of niet volledig wordt gerealiseerd en 
de gemeente bij de afrekening niet de volledige subsidie zal ontvangen. De uitgaven in enig jaar zijn daarom 
toegeschreven aan subsidies en aan eigen middelen naar rato van het gerealiseerde aandeel in de totale 
projectdekking. Dit betekent dat voor het project Hanzebrug/sluis een hogere bijdrage van € 1 miljoen aan de 
investering ten laste van het programma komt. In 2013 zal dit weer worden hersteld.  
 
Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling 
De overschrijding van de lasten wordt veroorzaakt door meer kosten voor het verstrekken van 
omgevingsvergunningen. Deze hogere lasten worden gekt door hogere opbrengsten leges 
omgevingsvergunning. 
 
Programma 7 Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt 
De hogere lasten betreft een hogere subsidie ad. € 149.000 aan het WSW-bedrijf Sallcon. Deze hogere subsidie 
wordt gedekt door de hogere rijksbijdrage.  
 
II Kredieten  
Naast de programma’s is ook van de kredieten beoordeeld of overschrijding gevolgen heeft voor de uitkomst bij 
een afsluiting van het krediet. Op sommige kredieten zijn de lasten in de rekening hoger dan in de begroting is 
geraamd. Bij een overschrijding van meer dan € 50.000 volgt hieronder een korte verklaring.  
 
Programma 3 Leefomgeving 

 Kredieten riolering 
In het kader van Kwestie van Kiezen 2011 is besloten dat riolering kon bijdragen aan de bezuinigingen door 
enkele investeringen uit te stellen, zodat de kapitaalslasten minder snel oplopen. Via de voorjaarsnota 
2012 is besloten deze bezuiniging voor 2012 nog niet door te voeren. De kapitaallasten zijn toen wel 
geraamd maar niet de daarbij behorende investeringen ad. € 340.000. 
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 Dorpsstraat Diepenveen 
Het raming in 2012 is overschreden met € 130.000. De overschrijding wordt gedekt door een hogere 
putting uit de reserve gemeentebrede investeringen. Deze overschrijding past binnen het totaal krediet. 

 
Programma 9 Jeugd en Onderwijs 

 Voorbereidingskrediet Kindcentrum Rivierenwijk 
De raming is overschreden met € 150.000. Deze overschrijding past binnen het totaal krediet. 

 
Programma 11 Algemene dekkingsmiddelen 

 krediet agio/disagio geldlening 
In augustus 2012 is een vaste geldlening afgesloten van € 20 miljoen (€ 15 mln. en € 5 mln.) bij een Duitse 
verzekeringsmaatschappij. Hiervoor is een bedrag van € 171.478,= in rekening gebracht voor bemiddeling 
door Maple Bank en AFS (geldmakelaar). Dit bedrag is verrekend met de hoofdsom zodat een lager bedrag 
dan de € 20 mln. is ontvangen (€ 20 mln. minus € 171.478 is afgerond € 19,8 mln.).De rente wordt 
berekend over € 20 mln. zodat er een disagio ontstaan is. Dit was bekend bij het afsluiten van de 
geldlening. Uitgangspunt was het disagio in één maal ten laste van het renteresultaat brengen. Nadere 
bestudering van de regels wees uit dat het disagio kan worden afgeschreven in hetzelfde aantal termijnen 
als de geldlening dat wil zeggen in 20 jaar.  
Op dat moment was het niet meer mogelijk om een begrotingswijziging te maken. Er is wel een mutatie 
aangemaakt in de vaste activa om de geldlening in 20 jaar af te kunnen schrijven. De kosten van rente en 
afschrijving komen 20 jaar lang ten laste van het renteresultaat. 

 
III Reserves 
Ten aanzien van een aantal reserves zijn hogere puttingen of stortingen opgenomen dan geraamd. Bij de 
egaliserende reserves is dit conform de regel die hoort bij deze reserves. Bij de overige reserves lichten we toe 
of de hogere putting of storting rechtmatig is. We vermelden hier de bedragen boven de € 25.000. 
 
Bij een aantal reserves is meer geput dan in 2012 was geraamd. Dit is bij een aantal reserves veroorzaakt door 
een wijziging van de bestendige interne regel van de afgelopen jaren om eerst de provinciale subsidie als 
dekking in te zetten en daarna de eigen middelen. 
 
De accountant heeft aangegeven, dat los van de subsidievoorwaarden ook strak rekening is te houden met de 
BBV-regelgeving rondom de samenstelling van de jaarrekening. De BBV-regelgeving geeft aan dat in dit kader 
rekening is te houden met de volgende algemene basisbeginselen: 

 Voorzichtigheidsbeginsel: bij de opstelling van de jaarrekening moet voorzichtigheid worden betracht; 

 Matchingprincipe: bij de balanswaardering en bepaling van het resultaat, de kosten- en 
opbrengstentoerekening moeten plaatsvinden naar de periode. 

 
De accountant heeft derhalve aangegeven, dat het inzetten van subsidiegeld als bate niet vooruit mag lopen op 
de voortgang van de uitvoering van het totale project. Er is immers een kans, dat het project niet, niet goed of 
niet volledig wordt gerealiseerd en de gemeente bij de afrekening niet de volledige subsidie zal ontvangen. 
 
Putting uit de reserve gemeentebrede investeringen 
In verband met de bovenstaande regel wordt in 2012 voor € 1.012.000 meer geput uit de reserve 
gemeentebrede investeringen. In 2013 wordt dit weer hersteld. 
 
Putting uit Reserve 1/3 regeling sport 
Een bedrag van € 29.956,- is onttrokken aan de reserve 1/3 regeling sport. In 2012 zijn diverse in het verleden 
toegekende projectsubsidies in het kader van de 1/3-regeling sport thans definitief afgerekend. Het betreft 
onder andere werkzaamheden kleedkamers Sv Colmschate 33, tennisclub Colmschate en Jeu de bouleclub 
Karra. De putting uit de reserve was in 2012 niet begroot, maar de onttrekking blijft in totaal wel binnen de in 
eerdere jaren aangegeven uitgaven voor deze projecten. 
 
Putting uit Reserve overlopende uitgaven 
De gemeente Deventer heeft in 2009 een bedrag van € 800.000 ontvangen voor voorbeeldprojecten 
wijkeconomie. Van dit bedrag is € 100.000 voor het ondernemershuis gereserveerd.  
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In 2011 is een bedrag van € 50.000 geput uit de reserve overlopende uitgaven. Dit is in 2012 wederom 
gebeurd. Deze putting was per abuis niet begroot, maar geraamd als overige inkomsten goederen en diensten.  
 
Putting uit Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat 

 Extra afschrijving 
In 2012 is € 352.652 meer geput uit de reserve huisvesting voor dekking van de extra afschrijving 
stadskantoor, dan oorspronkelijk in jaarschijf 2012 geraamd. Bij besluitvorming van het project SHK (maart 
2012) is besloten de extra afschrijving van het stadskantoor te dekken uit de reserve huisvesting. De 
reserve was hiervoor voldoende hoog, echter in 2012 oorspronkelijk nog niet geheel op het juiste niveau 
om de gehele extra afschrijving te dekken. Het restant is tijdelijk geraamd op een stelpost geplaatst. Bij de 
NJM 2012 zijn er extra middelen toegevoegd aan de reserve huisvesting, waardoor er in 2012 voldoende 
ruimte in de reserve huisvesting was om de extra afschrijving te dekken.  

 Sloopkosten 
De sloopkosten in het project stadhuiskwartier worden geactiveerd en afgeschreven. Deze werkwijze is 
conform de richtlijn activeren en afschrijven. Vanwege gewijzigde BBV regelgeving mogen sloopkosten niet 
meer afgeschreven worden, wat betekent dat ze rechtstreeks ten laste van de exploitatie worden 
gebracht. Om de gewijzigde situatie geen effect te laten hebben op de kapitaallasten en de hoogte van het 
krediet, wordt de bouwvoorbereidingsrente, die ten laste komt van de exploitatie, tot de hoogte van de 
sloopkosten ten laste van krediet gebracht. Per saldo wordt voldaan aan geldende regelgeving en heeft de 
beschreven wijziging geen exploitatie effect en/of effect in het krediet. In 2012 is € 221.133 meer geput uit 
de reserve huisvesting voor dekking van de sloopkosten.  

 
Storting in reserve huisvesting 
In 2012 is er € 94.647 meer gestort, omdat de bouwvoorbereidingrente ten laste van het krediet wordt 
gebracht.  Dit bedrag is weer gedekt uit de reserve huisvesting 
 
Storting in risicoreserve grondexploitaties 
In 2012 is een risicovoorziening grondexploitaties gevormd. De accountant heeft aangegeven, dat dit geen 
voorziening betreft maar een reserve. De voorziening ad € 732.000 is daarom gestort in de reserve risico’s 
grondexploitaties. 
 
Storting in Reserve Mind 
Het krediet fietsbrug N 348 wordt mede gedekt uit bijdragen van derden en uit de reserve Mind. De bijdragen 
van derden zijn definitief en hebben een voordeel van € 133.000. Dit bedrag is gestort in de reserve Mind.  
 
Storting in de Reserve herstructurering 

 MJOP herstructurering 
In de Zomerrapportage 2013 is een voorziening MJOP herstructurering gevormd. De accountant heeft 
aangegeven, dat dit geen voorziening betreft maar een reserve. De voorziening ad € 367.000 is daarom 
gestort in de reserve herstructurering. 

 Bijdrage woningbouwvereniging 
Door woningbouwvereniging Rentree is op basis van eerdere afspraken een bedrag ad € 147.000 gestort 
voor het sociaal programma herstructurering Rivierenwijk. Abusievelijk was dit niet in de begroting 
opgenomen. 

 
Storting in de Reserve re-integratie 
De afrekening met Sallcon voor het jaar 2011 heeft een voordelige uitkomst van € 143.000. Deze bijdrage 
kwam destijds ten laste van de re-integratiebudgetten. Dit betekent, dat het voordeel nu wordt gestort in de 
reserve Re-integratie.  
 

Storting in de reserve ISV – bodem 

De rijksbijdrage ISV is in 2012 vrijgevallen vanuit de post vooruitvangen subsidies. Er bestaat echter geen 

terugbetalingsregeling meer. De middelen zijn, conform het raadsbesluit d.d. 2 december 2009, bedoeld voor 

bodemsaneringsprojecten. Dit bedrag (€ 280.000) is gestort in de reserve ISV-bodem. 
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Storting in de reserve ISV – geluid 

De rijksbijdrage ISV is in 2012 vrijgevallen vanuit de post vooruitvangen subsidies. Er bestaat echter geen 

terugbetalingsregeling meer. De middelen zijn, conform het raadsbesluit d.d. 2 december 2009, bedoeld voor 

geluidsaneringsprojecten. Dit bedrag (€ 379.000) is gestort in de reserve ISV-geluid. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 - Risicoreserve grondexploitaties 
 
Bij de najaarsrapportage is een risicoreserve grondexploitaties ingesteld van in totaal € 17,1 miljoen (waarvan 
3,3 miljoen gestort wordt in 2013) omdat uit voorlopige verkenningen van een aantal grotere grondexploitaties 
kon worden afgeleid dat rekening gehouden moest worden met het treffen van verliesvoorzieningen of 
afwaarderingen in deze omvang. Deze algemene voorziening tekorten grondexploitaties is ingezet als dekking 
voor de aanvullende of nieuwe verliesvoorzieningen en afwaarderingen in 2012. 
 
De omvang van de risicoreserve was voldoende. Na aftrek van de aanvullende verliesvoorzieningen en 
waarderingen resteert € 3,35 miljoen in 2013.  
 
Het restant van de risicoreserve grondexploitaties ad. € 3,35 miljoen valt niet vrij en blijft gezien de 
omstandigheden als risicoreserve grondexploitaties gehandhaafd. Voor het opvangen van nadelige uitkomsten 
grondexploitatie is daarnaast aanwezig de algemene reserve grondexploitatie van € 9,936 miljoen op 31 
december 2012 en de conjunctuurreserve bedrijventerreinen ad € 3,0 miljoen (in 2012 is € 1,594 miljoen 
gestort en in 2013 wordt het restant van € 1,406 miljoen gestort conform de najaarsrapportage 2012).  
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Bijlage 2 - Risico’s verbonden aan grondexploitaties 
 
In voorgaande is beschreven welke formele voorzieningen en afwaarderingen noodzakelijk zijn, afgeleid uit de 
resultaten van de actueel berekende grondexploitaties. Het betreffen voorgeschreven handelingen, gebaseerd 
op een financieel voorzichtig grondbeleid.  
Toch zijn het berekeningen met één uitkomst per grondexploitaties. Een goede beheersing van een 
grondexploitatie gaat echter niet uit van die ene berekende uitkomst, maar van een bandbreedte. Immers 
naast die uitkomst staan nog risico’s en kansen. Risico’s van bijvoorbeeld nog slechtere voortgang van de 
verkopen  dan ooit eerder gedacht (bv Eikendal) of kansen op bijvoorbeeld een aanbestedingsvoordeel (bv 
Bedrijventerrein A1).   
Dat wordt zowel per project als op het niveau van de ARG bekeken. Het systeem van risicomanagement is, 
sterk ingegeven door de tijdsgeest, onderwerp van constante doorontwikkeling.  
 
Ten behoeve van het opstellen van de begroting 2013 zijn een aantal bestaande grondexploitaties  (mjb’s) 
opnieuw doorgerekend met aangepaste cijfers voor grondprijzen en planning. Dat leidde tot het aanleggen van 
een algemene risicoreserve grondexploitaties van € 17,1 mln. In de bovenstaande subparagraaf 3 Waardering 
gronden en grondexploitaties is al beschreven welk bedrag daarvan daadwerkelijk dient te worden aangewend 
bij het opmaken deze jaarrekening.   
Ook is bij de begroting 2013 melding gemaakt van een aanvullend risico van nogmaals een kleine € 20 mln. 
Tijdens de informatieve bijeenkomst van 17 maart 2013 is dit bedrag (€ 18,3 mln) nader gespecificeerd.  
 
Dit bedrag van € 18,3 mln betrof geen zogenaamde gewogen risico op basis waarvan het benodigde 
weerstandvermogen kan worden berekend. Voor het opstellen van deze jaarrekening is dat wel gebeurd.  
Daarbij is als volgt te werk gegaan. Van alle projecten zijn de risico’s en kansen benoemd. Van beiden is 
vervolgens de kans van optreden bepaald. Vermenigvuldigd levert dat de gewogen kansen en risico’s op. Als 
laatste stap zijn vervolgens de kansen en de risico’s tegen elkaar weggestreept (gesaldeerd). Dat levert de 
hoogte van het gewogen risico waarvoor voldoende weerstandvermogen (omvang ARG) aanwezig moet zijn.  
 
Daar waar negatieve resultaten van de grondexploitaties leiden tot het treffen van voorzieningen moet bij de 
risico’s worden bezien of er voldoende weerstand aanwezig is om het saldo van de risico’s en de kansen op te 
vangen. Het betreft hier gewogen risico’s en kansen. Des te groter de kans van optreden des te groter het risico 
of de kans.  
Het eind 2012 berekende saldo tussen de gewogen risico’s en kansen bedraagt € 9,9 mln.  
 
Er moet voldoende weerstandvermogen aanwezig zijn om deze risico’s op te vangen. Daartoe wordt gekeken 
naar de gemiddelde omvang van de ARG gedurende de eerste vijf jaar. Op grond van de spelregels financieel 
beheer bedraagt de omvang van de ARG 10 % van de boekwaarde. Voor de komende 5 jaar is deze gemiddeld € 
8,8 mln. 
Einde 2012 heeft de ARG feitelijk een omvang van € 9,99 mln, zijnde 11,4% van de gemiddelde boekwaarde 
over de komende 5 jaar. Dit komt overeen met het benodigde weerstandvermogen op basis van de huidige 
inschatting van de risico’s. Om die reden stellen wij vast dat de omvang van de ARG, in afwijking van de 
spelregels financieel beheer dient te worden vastgesteld op 11,4% van de gemiddelde boekwaarde over de 
komende 5 jaar. 
 
De algemene reserve grondexploitatie heeft einde 2012 een saldo van € 9,99 miljoen dit is 11,4% van de 
gemiddelde boekwaarde over de komende 5 jaar. Op basis van een inschatting van de huidige risico’s stellen 
wij vast dat de omvang van de algemene reserve grondexploitatie op dit moment gesteld moet worden op 
11,4%. 
  
Binnen de vastgoedprojecten wordt onderscheid gemaakt tussen de generieke risico’s en de projectspecifieke 
risico’s. De generieke risico’s zijn (grotendeels) invloeden van buitenaf, zoals marktinvloeden of 
prijsontwikkelingen. Daarvoor worden via een algemene lijn inschattingen gemaakt die uiteraard wel 
doorvertaald worden in de projecten. In deze paragraaf staan deze generieke risico’s beschreven. 
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De projectspecifieke risico’s worden beschreven in de Projectenrapportage. De beheersing daarvan vindt 
binnen de projecten zelf plaats. In deze paragraaf wordt daar niet verder op ingegaan tenzij er sprake is van 
een omvangrijke of bijzondere situatie.  
 
Generieke risico’s in woningbouwprojecten 

In januari 2013 is een nieuwe inventarisatie gemaakt van de risico’s die op meerdere woningbouwprojecten 

met een vastgoedexploitatie slaan. Daarbij is nadrukkelijk gekeken naar de aard en omvang van het project en 

specifieke projectkenmerken. Geconstateerd is dat er een aantal risico’s benoemd kunnen worden die op een 

specifieke groep van projecten van toepassing zijn. Deze risico’s worden benoemd als “Generieke” risico’s en 

worden daarom in deze paragraaf gezamenlijk beschreven en wordt daarvan het financieel effect 

gepresenteerd. 

 

De inventarisatie en doorrekening van het financieel effect daarvan wordt gebruikt voor het invullen van de 

gemeentelijke “risico-database” en maakt onderdeel uit van de jaarlijkse projectenrapportage. Basis voor het 

berekenen  van de financiële effect vormen de mjb’s, behorende bij deze jaarrekening . De effecten, op 

contante waarde per 1-1-2013, worden steeds hieraan gerelateerd. 
 
Voor de komende 5 jaar worden de volgende gewogen risico’s ten opzichte van de mjb’s 2013 gezien:  

 Een 25% lager tempo van uitgifte van bouwrijpe grond in de woningbouwplannen (excl. Steenbrugge). De 
kans dat dit gebeurt is te stellen op 50% 

 Een 10% (extra) verminderde opbrengst van de vrije kavels in de woningbouwplannen (excl. Steenbrugge). 
De kans dat dit gebeurt is te stellen op 50% 

 Een 30% lager tempo van uitgifte van bouwrijpe grond in de overige plannen. De kans dat dit gebeurt 
varieert tussen 10 en 50% 

 Een 20% verlaging van de opbrengsten van de gronden in de overige gronden. De kans dat dit gebeurt 
varieert tussen 10 en 50%  

 Een afwaardering van de boekwaarde van Steenbrugge naar agrarische waarde ad € 3,3 mln. 
De omvang van het totale gewogen risico bedraagt € 7,1 mln. 
 
Voor de komende 5 jaar worden de volgende gewogen kansen ten opzichte van de mjb’s 2013 gezien: 

 Er vind geen kostenstijging plaats (parameter voor kostenstijging 0% ipv 2%). De kans dat dit gebeurt is te 
stellen op 50% 

 Een 10% hoger tempo van uitgifte van bouwrijpe grond in de woningbouwplannen. De kans dat dit gebeurt 
is te stellen op 50%  

 Een afname van de civieltechnische kosten als gevolg van de marktomstandigheden in alle plannen. De 
kans dat dit gebeurt is te stellen op 50% (3 jaar) 

De omvang van de totale gewogen kans bedraagt € 3,2 mln. 
 
De totale omvang van de projectspecifieke risico’s waarvoor binnen de Arg een weerstandvermogen aanwezig 
moet zijn bedraagt € 6,0 mln.  
 
Bedrijventerrein A1 
Het risicoprofiel ten opzichte van de Mjb 2013 van het Bedrijventerrein A1 is relatief bescheiden in relatie tot 
de omvang van de exploitatie. De verklaring van deze gunstige ontwikkelingen moet vooral gezocht worden bij 
de aanbestedingsvoordelen en als gevolg daarvan bij de berekening van de exploitatiebijdrage.  
 

Steenbrugge en Park Zandweerd 

Een aantal malen is gewezen op het proces Herprogrammering woningbouwplannen. De uitkomsten daarvan 

kunnen effect hebben op alle woningbouwplannen. Op dit moment is met geen mogelijkheid te voorspellen 

wat de financiële gevolgen voor de gemeentelijke grondexploitaties zullen gaan worden. Wel ligt het voor de 

hand dat het effect kan hebben op de grondexploitaties van Steenbrugge en Park Zandweerd. Beide plannen 

zijn in de mjb 2013 doorgerekend op basis van de laatste besluitvorming, de huidige plannen dus.  

In het risicoprofiel is rekening gehouden met een kans dat de resultaten van beide grondexploitaties 

neerwaarts moeten worden bijgesteld. Overigens is voor Steenbrugge als maximaal risico benoemd dat er een 
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volledige afwaardering naar agrarische waarde voor de hand moet plaatsvinden. Het verschil tussen 

boekwaarde en de agrarische waarde is ca. € 6,7 mln. De kans dat zich dit voordoet is gesteld op 50%. 
 

Voor Park Zandweerd is de situatie niet helemaal vergelijkbaar. Het bestaande Torenplan is in de actuele markt 

niet haalbaar, maar er worden nog steeds kansen gezien dat er toch weer een moment komt dat een dergelijk 

plan voor deze unieke situatie weer haalbaar is. De huidige mjb gaat om die reden uit van een geleidelijke 

invulling, te starten in 2015. Op die wijze kent het plan nog een positief exploitatieresultaat van € 4,2 mln.  

Een aannemelijk risico is wel dat het plan pas twee jaar later kan starten. In dat geval zal het eindresultaat met 

ca € 0,8 mln afnemen tot een positief eindresultaat van € 3,5 mln. 

 

Maar het is ook denkbaar dat het proces van herprogrammering leidt tot een besluitvorming waarbij het 

Torenplan zal worden vervangen door een meer algemene opzet met meer grondgebonden woningen. In dat 

geval lijkt een positief eindresultaat niet helemaal haalbaar. Een algemene berekening met een gemengd 

programma geeft een tekort van € 1,0 mln te zien. Een afname dus van € 5,2 mln tov de huidige mjb 2013. Ook 

de kans hierop is niet hoger dan 50% ingeschat. 

 
 
Samenvattend: 

Voor de eerste 5 jaar worden in totaal € 7,1 + € 6,0 = € 13,1 mln gewogen risico’s ten opzichte van de mjb’s 

2013 gezien. Daar staan ook gewogen kansen tegenover ter hoogte van € 3,2 mln. Per saldo is een weerstand 

tegen deze risico’s nodig van € 9,9 mln.  

Daarvoor dient te worden gekeken of de omvang van de Arg voldoende is. Als omvang wordt in de huidige 

conjunctuur een omvang van 10% aangehouden over de totale gemiddelde boekwaarde over de eerste vijf 

jaar. Die bedraagt ca. € 8,8 mln.  

 

De algemene reserve grondexploitatie heeft einde 2012 een saldo van € 9,99 miljoen dit is 11,4% van de 

gemiddelde boekwaarde over de komende 5 jaar. Op basis van een inschatting van de huidige risico’s stellen 

wij vast dat de omvang van de algemene reserve grondexploitatie op dit moment gesteld moet worden op 

11,4%. 

  



Gemeente Deventer – Jaarverslag 2012 184 
 

Bijlage 3 - Kaders bedrijfsvoering 
 

De volgende beleidskaders voor de interne bedrijfsvoering zijn van toepassing per 31-12-2012. Daarbij is 

aangeven wanneer het kader is vastgesteld en door welk orgaan. 
 

Personeel en organisatie 

 Visiedocument Klant Centraal gemeente Deventer, 2004 

 Werken naar resultaat, 2004, College van B&W 

 Missie en visie organisatie gemeente Deventer, 2005, College van B&W 

 Verzuim en re-integratiebeleid, 2005, Directie 

 Nota leeftijdsbewust personeelsbeleid, 2007, College van B&W 

 Agressiebeleid, 2007, Directie 

 Beloningsbeleid, 2007, College van B&W 

 Welzijn en gezonde organisatie, 2007, Directie 

 Gedragsprotocol integriteit, 2008, College van B&W 

 Agressieprotocol gemeentebreed, 2008, Directie 

 Regie op verzuim, 2008-2010, Directie 

 Organisatieverordening en directiestatuut, 2009, Raad 

 HR visie en -programma, 2010, Directie 

 Kadernota Inhuur externen, 2010, College van B&W 

 Sociaal statuut, 2010, College van B&W 

 Fuwasystematiek 2010, College van B&W 

 Dubbelslag sturing- en organisatiefilosofie, 2011, College van B&W 

 Arbeidsvoorwaardenregeling Deventer, 2013, College van B&W 

 

Informatie en automatisering 

 Informatiebeveiligingsplan, 2009 

 Geo beleidsplan, 2010 

 I-visie, 2012 

 Archiefverordening 2010, Raad 

 Besluit Informatiebeheer 2010, College van B&W 

 PDC (product Diensten Catalogus) 

 Service Level Agreement 

 

Financiën 

 Budgethoudersregeling, 2001, College van B&W 

 Rentebeleid, 2005, College van B&W 

 Spelregels gemeentelijke investeringsplanning, 2006, Raad 

 Bedrijfsvoering in control, 2006 

 Nota weerstandvermogen, 2007, Raad 

 Richtlijn activeren en afschrijven, 2008, Raad 

 Beleid reserves en voorzieningen, 2009, Raad 

 Treasurystatuut, 2009, Raad 

 Verbonden partijen, 2012, Raad 

 Leningen en garanties, 2012, College van B&W, Raad volgt in 2013. 

 

Communicatie 

 Huisstijl, 2007  
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 Schrijfwijzer, 2007  

 Mediamix, 2007, College van B&W  

 Participatieladder, 2007 

 Visie interne communicatie, 2008, Directie 

 Oog voor Deventer, communicatie, 2009, Directie  

 Digitale bekendmakingen, 2010, College van B&W 

 Startnotitie Interactief werken 2011, College van B&W 

 

Juridische Zaken en Inkoop 

 Inkoop en aanbestedingsbeleid ’Deventer Inkoopmanschap’, 2009, College van B&W 

 Juridisch kwaliteitsplan ’Met Recht Sterk in Verbinden’, 2009, Directie. 
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Bijlage 4 - Geldende beleidskaders per programma 
 
1. Burger en bestuur  

 Nota termijnafspraken bezwaarschriftenbehandeling (2004) 

 nota tussenrapportage termijnen (april 2005). 

 Managementinformatie 2007 burgerzaken 

 Meerjarenbeeld vraag naar “Burgerzaken”- producten 2008-2011. 

 Legesverordening. 

 Communicatiebeleidsplan (2000) 

 Klant centraal (RMW) 2002 

 Ingericht op de burger (Publieke Dienstverlening) 2001. 

 100.000 loketten (Publieke Dienstverlening) 2005. 

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

 Nulmeting kwaliteit publieke dienstverlening (2007). 

 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: 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) 

 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 
 
2. Openbare orde en veiligheid  

 Meerjaren veiligheidsbeleid “ Veiligheid in uitvoering” 2010-2014 

 Voortgangsrapportage Veiligheid 2011 

 Diverse beleidsnota’s als visie huiselijk geweld, beleidslijn BIBOB, Hooligans in beeld. 

 Beleidsplan brandweer Deventer 2009 – 2012 

 Oefenbeleidsplan brandweer 2011 - 2015 

 Meerjarenperspectief Veiligheidsregio IJsselland 2014 

 Regionaal crisisplan 
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3. Leefomgeving  

 Toekomstvisie 2030 

 Middenlange-termijn 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) 

 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 
 
4. Milieu en duurzaamheid  

 Visie Duurzaam Deventer, koersdocument voor periode 2009-2014 

 Deventer klimaatplan 

 Ecologische visie 

 Afval 2030 

 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid (okt. 2011). 

 Afvalplan 2009-2014 (2009). 

 Visie op externe veiligheid (2007). 

 Actieplan Luchtkwaliteit en Regionale Samenwerkingsafspraak Luchtkwaliteit (2008). 

 Verdeelbesluit Bodemsanering 2005-2009 en verder (2010). 

 Convenant Nanov (geluidschermen langs spoor). 

 Verdeelbesluit geluidsanering (2010). 

 Toekomstvisie Deventer 2030 (juni 2009). 

 Middellange termijn beleidsagenda Deventer (juni 2010). 
 
5. Ruimtelijke ontwikkeling 

 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) 

 Welstandsnota (2011) 

 Nota Hoofdwegenstructuur, Herijking nota Hoofdwegenstructuur (2007) 

 Uitvoeringsplan Parkeerbeleid (2007) 

 Fietsbeleidsplan (2011)  
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 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) 
 
6. Herstructurering en vastgoed  

 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) 
 
7. Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt  

 Beleidsvisie Iedereen Actief (april 2011) 

 Uitvoeringskader Iedereen Actief! 2013 (december 2012) 
 

8. Meedoen  

 Werkwijze decentralisatie Awbz, functie begeleiding, 2013 en verder 

 Werkwijze kanteling WMO 2014 

 Eindevaluatie nazorg ex-gedetineerden 

 Evaluatie krachtige regie en samenwerking op personen met meervoudige problemen 

 Notitie vrijwilligers- en mantelzorgbeleid 

 Sportnota Deventer Vitaal 2009 - 2012 

 Beleidsplan Meedoen 

 Visie AWBZ 

 Naar de bron van het sociale domein (kanteling) 
 
9. Jeugd en onderwijs  

 Statuten van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs 

 Masterplan IHP 2011 – 2017 

 Visie hoger onderwijs 

 Nota zwerfjongeren 

 Visie van wieg naar werk 2.0 

 Nota VVE en wet OKE (inclusief verordening inkoop kindplekken en kwaliteitseisen bij de ontwikkeling  
naar integrale kindcentra) 

 Jeugd in Beeld 

 Inrichtingsplan CJG 

 Plan van aanpak transitie jeugdzorg 

 Bestuursafspraak VVE 

 Visie brede school nieuwe stijl 
 
10. Economie, kunst en cultuur  

 Toekomstvisie Deventer 2030 (juni 2009) 

 Middellange termijn Beleidsagenda (juni 2011) 

 Bedrijventerreinvisie, vastgesteld mei 2011 
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 Structuurvisie Detailhandel, vastgesteld april 2010 

 Horecabeleidsplan, vastgesteld juli 2009 

 Inrichtingplan terrassen, vastgesteld februari 2011 

 Kantorenonderzoek, vastgesteld 2009 en actualisering 2011 

 Economische verkenning 2010 

 Investeren in Cultuur 2007 

 Culturele Agenda voor de Toekomst (DOC, 2011) 

 Koersdocument Ruimtelijk Erfgoed 2011 (onder voorbehoud) 
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Bijlage 5 - Overzicht programma’s en producten 
 

Programma Product 
nr. 

Productnaam  Burgemeester of Wethouder 

1. Burger en bestuur 

 41 Dienstverlening Bouwen en Wonen M. Swart 

 104 Regie op gemeentebrede strategische 
programma’s 

A. Heidema, M. Swart,           M. 
de Jager-Stegeman 
J. Pierey  en R. Hartogh-Heys 

 226 Internationaal beleid A. Heidema 

 304 Belasting en verzekering R. Hartogh-Heys 

 305 Burgerzaken A. Heidema 

 310 Juridische zaken A. Heidema 

 331  Lijkbezorginggemeentewege A. Heidema 

 350 Raad A. Heidema 

 355 Burgemeester en wethouders A. Heidema 

2. Openbare orde en veiligheid 

 303 Openbare orde en veiligheid A. Heidema 

 356 Stadstoezicht A. Heidema 

 500 Basis brandweerzorg A. Heidema 

 501 Preventie A. Heidema 

 502 Regio en rampenbestrijding A. Heidema 

3. Leefomgeving 

 20 Straten, wegen en pleinen M. de Jager-Stegeman 

 21 Straatreiniging M. de Jager-Stegeman 

 22 Openbare verlichting M. de Jager-Stegeman 

 23 Betaald parkeren M. Swart 

 25 Haven en waterwegen R. Hartogh-Heys 

 26 Uitvoering verkeer- en vervoerbeleid M. Swart 

 28  Groen, natuur en recreatie M. de Jager-Stegeman 

 30 Openbare speelgelegenheden M. de Jager-Stegeman 

 32 Riolering en waterhuishouding Beheer: M. de Jager-Stegeman 
Beleid: J. Pierey 

 33 Begraafplaatsen M. de Jager-Stegeman 

 34 Verkeerstechniek M. de Jager-Stegeman 

 38 Civieltechnische kunstwerken M. de Jager-Stegeman 

 241 Buitensport accommodaties M. de Jager-Stegeman 

4. Milieu en duurzaamheid 

 31 Verwijdering huishoudelijk afval J. Pierey 

 36 Bodem J. Pierey 

 37 Geluid J. Pierey 

 44 Duurzaamheid J. Pierey 

 45 Milieu J. Pierey 

5. Ruimtelijke ontwikkeling 

 1 Ruimtelijke ontwikkeling M. Swart 

 2 Bouw- en woningtoezicht M. Swart 

 3 Volkshuisvesting M. Swart 

 46 Verkeer en vervoerbeleid M. Swart 

6. Herstructurering en vastgoed 

 4 Herstructurering J. Pierey 

 11 Grondexploitaties J. Pierey 

 13 Onroerend goed buiten exploitatie J. Pierey 

7. Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt 

 401 Inkomen J. Pierey 

 405 Re-integratie J. Pierey 

8. Meedoen 

 200 Algemeen maatschappelijke werk M. de Jager-Stegeman 

 201 Maatschappelijke opvang en M. de Jager-Stegeman 
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Programma Product 
nr. 

Productnaam  Burgemeester of Wethouder 

verslavingszorg 

 202 Volksgezondheid M. de Jager-Stegeman 

 203 Wmo individuele verstrekkingen M. de Jager-Stegeman 

 204 Wmo overige M. de Jager-Stegeman 

 220 Inburgering en educatie M. de Jager-Stegeman 

 221 Buurtwerk M. de Jager-Stegeman 

 222 Wijkaanpak A. Heidema, M. Swart, M. de 
Jager-Stegeman 
J. Pierey  en R. Hartogh-Heys 

 223 Ouderenbeleid M. de Jager-Stegeman 

 224 Minderhedenbeleid M. de Jager-Stegeman 

 225 Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid M. de Jager-Stegeman 

 227 Wet inburgering uitvoering M. de Jager-Stegeman 

 240 Sportbeleid M. de Jager-Stegeman 

 242 Armoedebeleid participatie M. de Jager-Stegeman 

 406 Financiële regeling schuldhulpverlening T/m 31-12-2012: J. Pierey 
M.i.v 1-1-2013: M. de Jager-
Stegeman 

9. Jeugd en onderwijs 

 210 Openbaar primair onderwijs M. Swart 

 211 Huisvesting onderwijs M. Swart 

 212 Lokaal onderwijsbeleid (incl. leerplicht) M. Swart 

 213 Leerlingenzaken M. Swart 

 216 Kind- en jeugdbeleid M. Swart 

10. Economie, kunst en cultuur 

 5 Monumentenzorg R. Hartogh-Heys 

 9 Evenementenbeleid R. Hartogh-Heys 

 10 Sociaal economisch beleid R. Hartogh-Heys 

 27 Markten R. Hartogh-Heys 

 230 Cultuur R. Hartogh-Heys 

 231 Stadsarchief en athenaeumbibliotheek R. Hartogh-Heys 

 232 Musea R. Hartogh-Heys 

 233 Bibliotheekwerk R. Hartogh-Heys 

11. Algemene dekkingsmiddelen 

 306 Communicatie A. Heidema 

 900 Reserves en voorzieningen R. Hartogh-Heys 

 901 Beleggingen R. Hartogh-Heys 

 902 Financiering R. Hartogh-Heys 

 903 Onroerende zaakbelasting R. Hartogh-Heys 

 904 Overige belastingen R. Hartogh-Heys 

 905 Algemene uitkering R. Hartogh-Heys 

 907 Onvoorziene lasten R. Hartogh-Heys 

 908 Algemene lasten en baten R. Hartogh-Heys 

 993 Calculatieverschil RS R. Hartogh-Heys 

 994 Calculatieverschil BV R. Hartogh-Heys 

 997 Calculatieverschil BRW R. Hartogh-Heys 
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Bijlage 6 - Over te hevelen budgetten 
 
Programma Product Omschrijving Over te 

hevelen Lasten 
Over te 

hevelen Baten 
Over te 
hevelen 
reserve 

            
1 104 PV panelen  200.000   200.000 

1 104 Salland communicatie 39.567   32.100 

1 104 Kwartiermakersfase TKI 40.000 40.000   

1 355 B&W neveninkomsten 999   999 

    Subtotaal programma 1: 280.566 40.000 233.099 

            

2 303 Huiselijk geweld 60.000     

    Subtotaal programma 2: 60.000 0 0 

            

3 26 Dorpsstraat Diepenveen 190.287     

3 38 Afkoop beheer en onderhoud 290.640 290.640   

3 241 Voorzieningenpark Zandweerd 500.000   500.000 

3 241 Fysieke aanpassing Sportaccommodaties 65.000   65.000 

3 241 Trainingsproblematiek Rielerenk 114.000 114.000   

    Subtotaal programma 3: 1.159.927 404.640 565.000 

            

4 31 Ondergrondse containers 400.000   400.000 

4 36 Bodemsaneringsprojecten ISV 2 420.902   420.902 

4 36 Bodemsaneringsprojecten ISV 3 189.319     

4 36 Bommenregeling NGE * 810.355     

4 37 Geluidsaneringsprojecten ISV2  112.012   112.012 

4 37 Geluidsaneringsprojecten ISV3  42.968     

4 45 SLOK subsidie tbv ecologie 60.000 60.000   

4 45 Pmjp projecten 24.874 24.874   

4 45 Luchtkwaliteit 50.000 50.000   

    Subtotaal programma 4: 2.110.430 134.874 932.914 

            

5 1 Intentie-overeenkomsten 119.592 119.592   

5 1 T&D terrein 165.126   165.126 

5 1 structuurvisie Zonneparken 16.595     

5 1 Leader platteland 81.972   81.972 

    Subtotaal programma 5: 383.285 119.592 247.098 

            

6 11 binnenstadsprojecten 216.097   216.097 

    Subtotaal programma 6: 216.097 0 216.097 

            

7 405 Techniek onder 1 dak 100.000 50.000 50.000 

    Subtotaal programma 7: 100.000 50.000 50.000 
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8 201 Regiekamer 22.808 22.808   

8 201 Nazorg ex gedetineerden 81.298     

8 204 Wonen Zorg en welzijn 30.550 30.550   

8 222 Wijkaanpak wijk2 achterstandsbuurten 73.997   73.997 

8 222 Dorpsontwikkelingsplannen 63.311 63.311   

8 240 Sportactiviteiten risicojongeren 20.000 20.000   

    Subtotaal programma 8 : 291.964 136.669 73.997 

            

9 216 VVE + schakelklassen *** 1.200.983 1.200.983   

9 216 VVE extra 631.795 631.795   

    Subtotaal programma 9: 1.832.778 1.832.778 0 

            

10 10 Winkelstraatmanagement 30.000 30.000   

10 230** Cultureel erfgoed 164.665 164.665   

10 5 Veldonderzoek St Jurriensgasthuis 31.000   26.000 

10 230 Viking *** 2.934.000 2.880.000   

10 233 Nieuwbouw bibliotheek 167.328   73.000 

10 233 Inrichting bibliotheek en informatiecentrum 
Bathmen 

225.000   225.000 

    Subtotaal programma 10: 3.551.993 3.074.665 324.000 

            

11 306 centrale webredactie 15.000   15.000 

11 992 maatwerkafspraken charter Rijk 56.332 56.332   

11 992 pilot gebiedsgericht werken 93.651     

11 994 parkeerverplichting stadhuiskwartier 930.000 930.000   

11 994 digitaal reserveringssysteem catering 15.000     

11 994 DDDW digitalisering backscanning 46.992   46.992 

11 994 Het nieuwe werken 95.700   45.700 

11 994 BI tool 19.146   19.146 

11 994 BI tool inrichten gegevensmagazijn 18.875   18.875 

11 994 basisregistratie grootsch topografie 34.750     

11 994 onderhoud locatie Kolkmansweg 100.000     

11 908 Nationaal actieplan sport en bewegen 152.000     

11 908 Transitiekosten RUD 97.000     

11 908 Frictiekosten Kwestie van Kiezen 125.000     

11 908 Uitvoeringskosten inburgering   79.000   

11 994 Reorganisatie budget 87.354     

    Subtotaal programma 11: 1.886.800 1.065.332 145.713 

            

    Totaal Exploitatie: 11.873.840 6.858.550 2.787.918 

          2.227.372 

*) dit betreft een aanvulling op de door B&W op 19 februari vastgestelde lijst met overhevelingen.  

**) in het overzicht van de B&W nota in het kader van overhevelingen was deze post abusievelijk aan product 5 
toegewezen.  Het juiste product moet zijn product 230. Beide producten zijn onderdeel van programma 10. 

***) het bedrag zoals opgenomen in het overzicht van de B&W nota in het kader van overhevelingen is gecorrigeerd 
bij het opstellen van de jaarrekening. 
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Aanvulling programma 8. Betreft het wijzigen van de begroting 2013 zodat uitgaven kunnen worden gedaan 
in het kader van de wijkaanpak. Het geld beschikbaar voor  wijkaanpak is in 2012 gestort in de reserve wijkaanpak. 

      Lasten   Reserve 

8 222 Wijkaanpak 321.362   321.362 

  



Gemeente Deventer – Jaarverslag 2012 195 
 

Bijlage 7 - Gebruikte 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 
GPK  Gehandicapten parkeerkaart 
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 
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RZB  Roerende zaakbelasting 
SAB  Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek 
SR  Social return 
SVN  Stimuleringsfonds volkshuisvesting Nederland 
UvW  Unie van waterschappen 
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 

 


