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Voorwoord
De begroting 2010 is de laatste begroting van deze collegeperiode. Er is de afgelopen periode veel in
gang gezet en het nodige bereikt. De economische crisis gaan wij met de partners in de stad als een
uitdaging aan. De collegewisseling heeft geleid tot inbreng van het coalitieakkoord.
Het is niet de gewoonte om in een begroting budget te vragen voor nieuwe beleidsvoornemens.
Normaliter worden deze keuzes voor nieuwe beleidsvoornemens bij de voorjaarsnota gemaakt.
Echter, het niet vaststellen van de voorjaarsnota 2009, als gevolg van bestuurlijke omstandigheden,
heeft ertoe geleid dat deze begroting toch voorstellen omvat om voor een aantal nieuwe
beleidsvoornemens budget beschikbaar te stellen.
De economische crisis raakt ook de begroting van de gemeente Deventer. Een stijgende
werkloosheid, een reële krimp in de uitkering vanuit het rijk en dalende/vertraagde inkomsten uit
vastgoedprojecten zorgen voor een tekort in de begroting 2010 en de komende jaren. Bezuinigingen
zullen de komende jaren onvermijdelijk zijn. Ondanks deze economisch moeilijke tijden zijn wij van
mening dat de begroting 2010 ambitieuze maar realistische prestatie afspraken bevat.
Wij bieden u de programmabegroting 2010-2013 met genoegen aan.
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1. Bestuurlijke overwegingen
1.1

Begroting 2010: ambitie en daadkracht.

In deze begroting is het nieuwe Collegeakkoord “de blik vooruit” verwerkt. Er is de afgelopen periode
veel in gang gezet en/of gerealiseerd. Echter we zien ook de bedreigingen van de mondiale
economische crisis op ons afkomen. We brengen nieuwe accenten aan op het gebied van
communicatie en participatie, jongeren en alcohol, onderwijs en klimaatbeleid. De herstructurering van
Rivierenwijk, Keizerslanden en Voorstad Oost raakt veel inwoners van Deventer, dat verdient veel
aandacht. De economische crisis bedreigt bedrijven en arbeidsplaatsen. Het college wil daarom met
éxtra maatregelen de lokale arbeidsmarkt stimuleren. Nu de bestaande plannen voor de huisvesting
van bibliotheek en ambtenaren van tafel zijn, zullen we werken aan nieuwe oplossingen. Ook daar zal
het college voortvarend te werk gaan, en vooral sámen met de inwoners van Deventer. We richten de
blik vooruit!
Wij gaan daarom niet passief wachten op wat elders besloten wordt. Een aantal speerpunten en
prioriteiten vragen op korte termijn aandacht. We noemen hierbij:
 Communicatie. Inwoners van Deventer hebben er recht op om vooraf te weten of er sprake is
van meedenken, meebeslissen of zelfs meedoen. De „participatieladder‟ is hiervoor het
instrument. Daarbij horen substantieel meer tijd en middelen voor communicatie, want mensen
betrekken bij het maken van beleid vergt meer dan alleen technische deskundigheid, het vraagt
ook veel communicatievaardigheden van raad, B&W en ambtelijke organisatie
 Referendumverordening. De eerder ontwikkelde participatieladder zal nog deze raadsperiode
door de raad worden vastgesteld. Dit jaar wordt een referendumverordening voorbereid als
uitwerking van het onderdeel „raadplegen‟ zoals in de participatieladder is opgenomen.
 Herstructurering. Wij willen vaart maken met de herstructurering in Rivierenwijk, Keizerslanden
en Voorstad Oost. Het is belangrijk dat er zo snel mogelijk nieuwe woningen gebouwd gaan
worden. Gemeente en woningcorporaties moeten zo goed mogelijk gebruik maken van de kansen
die rijk en provincie bieden bij het bestrijden van de economische crisis. Zonder uitstekende
basisscholen kan de herstructurering geen succes worden. Aandacht hiervoor hoeft niet te
wachten op bouwactiviteiten. De afspraken met corporaties over de sociale programma‟s worden
daarom verlengd op dezelfde voet als voorheen. Hierbinnen moeten we wel kijken naar
mogelijkheden om in samenspraak met bewoners resultaten te verbeteren en behaalde
successen ook na de herstructurering vast te houden. Om de plannen kracht bij te zetten
reserveert het college hier ook de middelen voor.
 Economische crisis. De huidige economische recessie vraagt om een actieve gemeente die
samen met bedrijfsleven en onderwijs een krachtig vervolg geeft aan de al ingezette aanpak. De
gerichte, snelle en tijdelijke maatregelen zijn voornamelijk gericht op het dempen van de effecten
van de recessie op de lokale arbeidsmarkt en op het vergroten van scholingsmogelijkheden voor
mensen die zich oriënteren op de arbeidsmarkt. We willen een stevig investeringsprogramma, dat
niet alleen geld inzet, maar ook probeert regels te stroomlijnen en gemeentelijke procedures te
verkorten. Daardoor vallen drempels weg en wordt er eerder geïnvesteerd. We gaan praten met
Saxion en het ROC over de „verlengde leercarrière‟, studenten die langer doorleren komen later
én beter gekwalificeerd op de arbeidsmarkt. Bovendien kijken we ook naar andere maatregelen
om jeugdwerkloosheid te bestrijden.
 Klimaatbeleid. We gaan een extra inspanning leveren om het energiegebruik in de gemeente
terug te dringen. Van de in de Meerjarenbegroting opgenomen stijging van de OZB met 3% zetten
we 2% (€ 340.000) in voor de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. We geven het
zo vorm dat ook particuliere woningbezitters de voordelen hiervan kunnen ervaren, en werken
waar mogelijk samen met o.a. de woningcorporaties. Daarnaast krijgt de reductie van het gebruik
van fossiele energie aandacht, via de inzet van de klimaatmakelaar samen met het bedrijfsleven.
De gemeente geeft waar mogelijk het goede voorbeeld.
 Woonlasten worden lager. De gemeente zal in 2010 de woonlastenstijging beperken conform
afspraken tussen VNG en rijk. Tegenover een stijging van de OZB met 3% (ca € 510.000) staat
een daling van de afvalstoffenheffing met ruim 7% (ca € 760.000). Inwoners van Deventer betalen
dus per saldo in 2010 minder woonlasten.
 Koopzondagen. In deze begroting stellen wij geen besluiten voor tot uitbreiding van het aantal
koopzondagen ten opzichte van het aantal van 2009. We zullen de raad voorstellen onderzoek te
doen naar de opvattingen en houding van zelfstandige winkeliers in Deventer over
zondagopenstelling en naar de economische en sociale gevolgen.
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Onderwijs, Brede School. Binnen de bestaande plannen voor brede scholen bekijken we hoe we
de plannen verder kunnen verbreden naar een echte wisselwerking met de wijk.
De nieuwe wijkvoorzieningencentra in Keizerslanden en Rivierenwijk bieden kansen om het
bestaande concept uit te breiden, maar dat gaan we ook in de andere wijken stimuleren. Vestiging
in een gezamenlijk gebouw is niet noodzakelijk om met de gewenste samenwerking rond sport,
kunst en cultuur te starten. Wel willen we snel beginnen de ontwikkelingen in het onderwijs en het
accommodatiebeleid op elkaar af te stemmen.
Jongeren en alcohol. Wij willen jongeren beschermen tegen blijvende schade in hun
ontwikkeling door te vroeg alcoholgebruik. Daarom bereidt de gemeente zich goed voor op de
overgang van taken van de Voedsel- en Warenautoriteit naar de gemeenten die gepland is in
2010, zodanig dat geen gat valt in de handhaving van de bepalingen van de Drank- en
Horecawet, vooral die van toezicht op leeftijdsgrenzen. De handhavingscapaciteit hiervoor wordt
uitgebreid.
Zandbelterbrug. De stort van grond in de Linderveldplas gaat niet door. Toch lijkt een nieuwe
brug over het Overijssels kanaal bij de Zandbelt nodig. Na overleg met de meest betrokkenen en
op basis van de uitgevoerde verkeersanalyse zullen wij een voorstel aan de raad doen.
Ontwikkeling binnenstad. Wij hanteren als leidraad voor ontwikkelingen de Visie Binnenstad
Zuid, waarvan we de uitwerking dit najaar voorleggen aan de raad. We zullen prioriteit geven aan
de herhuisvesting van de bibliotheek en ook starten met de planvoorbereiding voor Hegius Film &
Theater. Het raadsvoorstel voor het Huis van Deventer is ingetrokken, maar de noodzaak voor
huisvesting van ambtenaren blijft. Nog dit najaar stellen wij een nieuw plan van aanpak op. De
planvoorbereiding voor de ontwikkeling Zandpoort-Sluiskwartier gaan we voortvarend afronden.
Naast wonen zullen vooral kantoren en een parkeergarage daarvan deel uit maken. Lege pleinen
vragen om een goede parkeeroplossing. We leggen de raad deelonderzoeken voor over de
Noordenbergpoortgarage, het parkeren rond Grote Kerkhof/Nieuwe Markt/Stromarkt, de
parkeergarage Muggeplein, het parkeren op de Worp, en de grote ringgarage
Sluiskwartier/Zandpoort. Deze laatste is met spoed nodig, o.a. om de sloop van de
Wilhelminabruggarage uiterlijk 2012 mogelijk te maken. De raad zal binnenkort ook kunnen
besluiten over de realisatie van een parkeerverwijssysteem, en over de fietsparkeervoorzieningen
in de binnenstad.

Door beschikbaarheid van extra middelen uit locatie-ontwikkeling zijn aan het bestaande
investeringsprogramma een aantal concrete korte termijn investeringen toegevoegd die ook snel
uitgevoerd kunnen worden
1.2

Lijnen voor Deventer naar de toekomst.

Deventer is met de Toekomstvisie Deventer 2030 een proces gestart om zich te oriënteren op het
toekomstperspectief van Deventer. Deventenaren uit alle geledingen van de bevolking hebben samen
een wensbeeld gemaakt voor het jaar 2030. Op 1 juli 2009 heeft de raad de keuzen naar voren
gebracht. Belangrijke lijnen in de toekomstvisie zijn onder andere:







Het beter gaan benutten van het potentieel van de IJssel voor recreatieve, culturele,
natuurlijke/duurzame en economische doeleinden; in de visie op 2030 speelt de rivier een centrale
rol;
Het nog verder gaan benutten van de historische binnenstad en het groene buitengebied als
decor voor vernieuwende culturele evenementen maar ook als "asset" waarmee we
kennisintensieve, hoogwaardige bedrijven en werkgelegenheid naar Deventer kunnen halen en
binden;
Het cultureel klimaat met een internationale inslag dat we moeten verbinden aan kenniswerkers
en creatieve geesten om vernieuwende en duurzame oplossingen te kunnen realiseren;
Het ruimte verschaffen aan ondernemerschap en vakmanschap, omdat dit de motor is van onze
economie, van waaruit ook het werk wordt gegenereerd voor inwoners van het Deventer van nu
en straks.
Het koesteren en verder uitbouwen van ons vermogen tot samenwerken in publieke/private
netwerken op grote en kleine schaal, omdat dit als werkwijze een antwoord lijkt te bieden op de
uitdagingen die voor ons liggen;

Naast de inspirerende visie op het Deventer van 2030 beraden wij ons ook op de wijze waarop deze
in de toekomst verder uitvoering gegeven zou kunnen worden. Wij verwachten in de toekomst een
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steeds verder toenemende mate van vervlechting van publieke en private belangen, waarbij het voor
de overheid, dus ook de gemeente, steeds uitdagender zal worden om het primaat van de politiek
over de volle breedte overeind te houden. Reeds nu tekenen zich al tendensen af waarbij de
verantwoordelijkheid noodzakelijkerwijs wordt gedeeld of zelfs verlegd naar andere sferen in het
private domein. Ook onze burgers verwachten een open houding en ruimte voor hun inbreng. De
participatieladder geeft daarvoor enkele handvaten.Het is duidelijk dat het voor de hogere treden op
die ladder (co-productie, zelfbestuur) nog zoeken zal worden hoe dat in de toekomst vorm te geven.
De raad wil inzet om ter verhoging van het op komstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen in
maart 2010 in ieder geval in te zetten op een communicatiecampagne.
De Toekomstvisie Deventer 2030 is geen einddoel. Wij hebben dit wensbeeld van Deventer anno
2030 zoals tot stand gekomen in nauwe samenspraak tussen burgers, bedrijven, instellingen en de
gemeente Deventer als richtinggevende bouwstenen in het vizier bij verdere beleidsontwikkeling op de
(middel)lange termijn en overleg met onze strategische partners. Samen met Deventer instellingen,
bewoners en bedrijven werken we in 2010 aan een aantal lokale beleidstrajecten. Ook zijn we aan het
onderzoeken op welke wijze wij de leefbaarheid in wijken willen vergroten door ernstige overlast tegen
te gaan en sociale stijging te bevorderen.
In navolging van de Tweede Deventer Klimaattop zijn de lokale mogelijkheden verkend om een
bijdrage te leveren aan de mondiale opgave om de uitstoot van CO 2 terug te dringen, vooral door het
verduurzamen van bouw- en bedrijfsprocessen. Energiebesparing en alternatieve vormen van
energieopwekking zijn ook ambities van het regionale bedrijfsleven. De economische crisis biedt in dit
opzicht ook kansen. De tijd is aangebroken om concrete investeringen in duurzaamheidsmaatregelen
te voeren. Hierbij gaat het naast nieuwbouw ook om bijvoorbeeld isolatie van bestaande
woningvoorraad en scholen. Dit komt ook ten goede aan locale ondernemers. Via klimaatplan,
strategische economische visie en innovatie-agenda zal aan de doelstelling om een klimaatneutrale
gemeente te worden, uitwerking worden gegeven. Hierop vooruitlopend zullen deze doelen nog deze
bestuursperiode omgezet worden in de oprichting van het Duurzaam Dienstenbedrijf Deventer,
waarbinnen alle initiatieven (van Steenbrugge tot zonnecellen) worden georganiseerd. In dat kader zal
dit najaar de aanbesteding plaatsvinden van het plaatsen van zonnecellen op de daken van de
gemeentelijke gebouwen.
1.3

Bestuurlijke omgeving.

De rol van de gemeente verschuift steeds meer in de richting van bepalen naar sturen, regisseren en
faciliteren. Dat vraagt om goed inspelen op de „kracht van stad en platteland‟. Vertrouwen en
samenwerking zijn hierbij sleutelbegrippen. De grondhouding van ons „veranderend bestuur‟ is
transparant, aanspreekbaar, rechtvaardig en slagvaardig.
Bij de totstandkoming van beleid wordt dan ook steeds vaker gekeken wat de mogelijkheden zijn om
de regeldruk voor burgers, instellingen en bedrijven te verminderen en de publieke dienstverlening te
verbeteren, vooral ook door „vertrouwen‟ centraal te stellen. Uitgangspunt daarbij is dat toetsing vooraf
aan de hand van regels het laatste instrument dient te zijn om gewenst beleid te realiseren. De
dienstverlening voor “burgers en bedrijven centraal” die we nastreven krijgt hiermee verder vorm. Dit
doen wij ook door invoering van het klantcontactcentrum, telefoonteam, invoeren 014570 nummer,
loketten op afspraak, stroomlijning digitale dienstverlening. Hiervoor zijn voor 2010 en 2011 middelen
beschikbaar gesteld.
Bij minder en andere regels hoort ook een andere vorm van besturen. Bij de gemeentelijke rol in de
samenleving past “besturen zonder schotten”. Een stap in deze richting is dat we nog deze
collegeperiode willen komen met een aanpak voor integraal handhavingsbeleid waarmee we ook de
toezichtlasten voor in het bijzonder bedrijven willen terugdringen.
Daarmee is Deventer aan het doorpakken op deze veranderende rol van de overheid, waarin de
gemeente meer verantwoordelijkheid krijgt om sociaal maatschappelijke problemen vanuit lokale
invalshoeken te benaderen en samen met partners in de stad en op het platteland tot oplossingen te
komen. Het rijk versterkt de autonomie en regierol (eerste overheid), stimuleert samenwerking tussen
overheid en externe partners en creëert door decentralisatie, deregulering, ontschotting en
budgetoverhevelingen hiervoor de randvoorwaarden en maakt internationale samenwerking
aantrekkelijker. Tegelijkertijd confronteert het rijk ons ook met mogelijke bezuinigingen. Ook de
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provincie die beschikt over ruime investeringsmogelijkheden en deze o.a. meerjarig via Essentgelden
en boegbeelden inzet, is een belangrijke partner voor Deventer in deze.
Vanuit deze optiek ziet de gemeente het als haar taak de financiële stabiliteit te stimuleren. Dit houdt
niet alleen in het op orde hebben van het eigen huishoudboekje van Deventer, maar ook in overleg
met bedrijfsleven, woningbouwcorporaties en onderwijs- en zorginstellingen komen tot een pakket aan
stimulerende maatregelen. Wij maken ons sterk om hier met de genoemde partijen (onder meer in het
kader van de kopgroep economische crisis) tot werkende oplossingen te komen.
In dit geheel spelen de verschillende overheden een cruciale rol. In een poging de nationale economie
te stimuleren worden we als gemeentebestuur het ene moment benaderd om „lijstjes‟ in te dienen om
anticyclische investeringen mee mogelijk te maken. Het andere moment worden we geconfronteerd
met berichten om samen met provincies financieel bij te dragen aan de nationale investeringen en
bezuinigingen vanaf 2011 die worden voorbereid. Het is voor ons schaken op veel borden
tegelijkertijd.
Het schaakspel speelt zich bovendien af in een dynamische omgeving:
 Het is niet bekend hoe lang de economische malaise gaat duren en hoe groot de impact zal
zijn. Wel is duidelijk dat ook onze gemeente met de gevolgen wordt geconfronteerd. Ondanks
signalen van verbetering, is in het tweede halfjaar 2009 en eerste halfjaar 2010 naar
verwachting nog een teruggang te verwachten in het lokale bedrijfsleven. Daarom brengen wij
in samenwerking met de partners in de gemeente de consequenties in kaart om passende
maatregelen te kunnen nemen. Met het oog hierop heeft de raad op 1 juli 2009 extra middelen
beschikbaar gesteld en heeft het college een stevig investeringsprogramma in voorbereiding.
 Het is duidelijk dat de verkoop van de Essentaandelen door zal gaan. De omvang van de
extra investeringsruimte die dat voor Deventer tot gevolg heeft is in de gemeentelijke
investeringsplanning van deze begroting verwerkt. Daarnaast is de provincie Overijssel bezig
met een omvangrijk eigen investeringprogramma voor de lange termijn waarvan ook Deventer
kan profiteren. Wij brengen de mogelijkheden hiertoe al in beeld en zijn in gesprek met het
provinciebestuur. Onzekere factor hierbij is hoe de financiële positie van de provincie er op de
lange termijn uit zal zien, vanwege de te nemen maatregelen door de rijksoverheid en - in het
verlengde hiervan- de mate waarin de gemeente investeringsbesluiten in voorbereiding gaat
nemen zonder dat definitief bekend is in welke mate er gerekend kan worden op extra
provinciale bijdragen.
Flinke bezuinigingen op komst
Het is duidelijk dat het rijk vanaf 2011 met flinke bezuinigingen zal komen die de gemeente op velerlei
terrein zal raken. Niet alleen korting op het gemeentefonds, maar ook (een nog grotere) korting op het
provinciefonds zal een groot effect hebben op de gemeentebegroting. Voor de jaren 2010 en 2011
kunnen we de gevolgen in de eigen begroting oplossen. Wij zullen er echter niet aan ontkomen nu al
voorbereidende maatregelen te treffen om bezuinigingen vanaf 2012 op te kunnen vangen. De
aanpak moet wel voorkomen dat - als de rijksoverheid over een jaar met concrete voorstellen komt wij opnieuw moeten nadenken over de invulling.
1.4

Beleidsontwikkeling met prioriteit.

De doorwerking van de in de Voorjaarsnota voorgestelde besluiten van vooral de autonome
ontwikkelingen is in deze begroting verwerkt evenals de doorwerking van de meicirculaire van het
ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarbij verwacht de gemeente Deventer de uitgaven voor de
komende twee jaar nog op peil te kunnen houden, maar zullen er wel voorbereidingen getroffen
moeten worden voor de naderende bezuinigingen in 2012. De bezuinigingen zullen enerzijds gericht
zijn op de financiële gemeentelijke situatie in het algemeen en anderzijds op het opvangen van de
effecten van rijksmaatregelen in de diverse begrotingsprogramma‟s.
In deze begroting nemen we een grote investeringsimpuls op van € 158 miljoen in de periode tot
2012. De dekking hiervan komt niet alleen uit onze eigen middelen (winsten grondbedrijf, gemeentelijk
deel essentgelden) maar ook uit middelen van andere overheden zoals:
 Provinciale essentgelden. De provincie biedt aan de opbrengst van de verkoop van Essentaandelen van de Overijsselse gemeenten te verdubbelen voor zover deze worden besteed
aan projecten die ook een provinciaal belang dienen. De provincie heeft aangegeven dat er
geen discussie is over het provinciale belang als het project past onder een boegbeeld.
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Boegbeelden. De provincie Overijssel, de regio Stedendriehoek en de gemeente Deventer
hebben in april 2008 afspraken gemaakt over vijf “boegbeelden”, zoals bedoeld in het
Coalitieakkoord 2007-2011 van de provincie Overijssel. Deze afspraken zijn vastgelegd in de
“Strategische Agenda Stedendriehoek”. Formeel gaat het om afspraken met het stedelijk
netwerk Stedendriehoek, materieel gaat het vooral om projecten in Deventer met een
regionale uitstraling. Boegbeeldprojecten hebben strategische betekenis voor alle partijen en
hebben prioriteit bij de inzet van middelen van provincie tenminste gedurende de
collegeperiode van GS.
Overijssel maakt al sinds 1995 afspraken met de vijf grote steden in de provincie, aanvullend
op het grotestedenbeleid van het rijk. Het convenant over de derde tranche (2005-2010) loopt
dit jaar af. GS heeft besloten “het stedenbeleid vanaf 2010 te richten op de drie stedelijke
netwerken en daarbij de bestaande boegbeeldprojecten en programma‟s te actualiseren en
aan te vullen met afspraken op het vlak van sociale en culturele infrastructuur.” In het
statenvoorstel, waar PS op 1 juli mee heeft ingestemd, worden voor de Stedendriehoek c.q.
Deventer concrete mogelijkheden voor actualisering van de boegbeelden genoemd.
Op basis van het investeringsprogramma “Investeren in Overijssel” kunnen middelen
toebedeeld worden aan de uitvoering van concrete boegbeeldprojecten. Op 1 juli 2009
hebben provinciale staten het voorstel “Investeren in Overijssel”vastgesteld. Het gaat in totaal
om € 2.375 miljoen voor de periode 2009 t/m 2025. Het programma betreft een breed scala
aan projecten

Een deel van die investeringsopgave moet overigens nog voorzien worden van onderbouwing en
voorstellen tot nadere uitwerking. Op basis van deze bestuursopdrachten en plannen van aanpak kan
ook meer inzicht worden gegeven in de maakbaarheid en fasering van de investeringsplanning.
Daarnaast zijn er een aantal lopende ontwikkelingen die onze prioriteit hebben:
 Voorkomen van stagnatie van de aanpak van investeringsprojecten door capaciteitsproblemen op
het gebied van ruimtelijke ordening. Hiervoor doen wij in deze begroting voorstellen om dit op te
lossen.
 Ordening en prioritering van subsidie-aanvragen op basis van het recent vastgestelde meerjaren
subsidiekader. Lopende en nieuwe aanvragen zullen langs betreffende criteria worden behandeld.
 De Toekomstvisie Deventer 2030 is op 1 juli 2009 vastgesteld. Hieruit wordt (mede ter
voorbereiding op de nieuwe bestuursperiode) gewerkt aan de doorontwikkeling van de
strategische toekomstagenda tot een (middel)lange termijn beleidsagenda voor de komende
collegeperiode, uit te brengen na de collegevorming in 2010
 De gevolgen van de economische recessie voor wat betreft de toename van het aantal burgers
die een beroep moeten doen op de WWB is nog onzeker en daarmee ook op het budget. Tegelijk
zien we een stijging in aanvragen van zowel Wmo als gemeentelijk armoedebeleid ( inclusief
BAD). Om in de pas te blijven lopen met de afspraken met betrekking tot afhandeltermijnen en
vastgelegde prestaties zal er druk komen te liggen op het ambtelijk apparaat. Tegelijk zal nog
invulling gegeven moeten worden aan de beoogde efficiency tussen gemeente en UWV vanwege
lagere uitvoeringskosten door ketensamenwerking tussen UWV en gemeenten.
 De ontwikkeling naar de integrale dienstverlening aan jongeren vindt plaats in een omgeving met
bestaand lokaal en regionaal beleid. Zo heeft de raad onlangs haar visie op leerplicht en voortijdig
schoolverlaten vastgesteld en zal er aangesloten moeten worden op de regionale ontwikkelingen
binnen het Schoolverlatersoffensief en leerplicht. Daarnaast vindt er afstemming plaats met het
beleid in het kader van de Wet Investering Jongeren, het participatiebudget de Wajong en het
project aanpak jeugdwerkloosheid. De vervolgfases zijn gericht op de uitvoering van de integrale
samenwerking werkbedrijf, werk en inkomen, onderwijs en wmo
 Verder zal de inzet in 2010 zich richten op een flink aantal projecten. We noemen hierbij Ruimte
voor de Rivier dat in 2010 tot een inrichtingsplan van een nevengeul bij de IJssel moet leiden en
het landschapontwikkelingsplan. Daarnaast staat er een fors aantal relatief grote ruimtelijke
ontwikkelingen op stapel zoals centrumgebied Borgele, de herontwikkeling van de St.
Jozeflocatie, het T en D terrein (Voorstad Oost), de Stationsomgeving, de Rembrandtkade en het
aangrenzende gebied van Zandweerd (nieuwbouw en herinrichting sportpark). Voor al deze
gebieden zullen (in samenspraak met initiatiefnemers en bevolking) integraal ruimtelijke plannen
moeten worden vastgesteld, als basis voor de daadwerkelijke uitvoering. Daarnaast zullen
lopende projecten als bedrijvenpark A1, Steenbrugge, Havenkwartier, Sluiskwartier, woningbouw
Schalkhaar met kracht voortgezet worden alsmede de herstructurering van Rivierenwijk en
Keizerslanden, de verdubbeling van de Siemelinksweg en de aanleg van de oostelijke ontsluiting.
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1.5

Volgend zal ook de verantwoording plaats vinden voor de lopende GSB-periode tot en met 2009
en de overgang naar een nieuw stedenbeleid vanaf 2010.
Economische crisis in lokaal perspectief.

Omdat de problematiek zo veelomvattend is, kunnen en moeten we dit als gemeente niet alleen doen.
Daarom is in april 2009 besloten tot de instelling van een Kopgroep economische crisis bestaande uit
de wethouder economische zaken, voorzitters van de Deventer Kring van Werkgevers, Midden en
Kleinbedrijf en Platform Techniek evenals directeuren van Rabobank Salland, Solis, Saxion, Rentree
Wonen, Woonbedrijf Ieder1 en de gemeente.
In de Kopgroep komen alle locale geluiden en initiatieven samen en van daaruit worden voorstellen
gedaan om zo gezamenlijk de gevolgen van de crisis te verzachten. Doel is vooral inzicht en overzicht
houden; regie waar nodig en een aantal gerichte korte termijn maatregelen in gang zetten. Daarnaast
werkt Deventer ook in regionaal verband samen met lokale partners op gebied van arbeidsmarktbeleid
(RPA).
Op 1 juli 2009 is een palet aan maatregelen aan de raad voorgelegd dat sociale, economische en
fysieke maatregelen omvat. Het tegengaan van de economische crisis vraagt daadkracht en ingrepen
over de volle breedte. Hiervoor is voor 2009 een eerste bedrag van € 500.000 beschikbaar gesteld.
Hieruit zijn inmiddels een noodfonds evenementen, instelling van een ondernemerssteunpunt (inkoop
van opleiding, coaching, subsidieadvies) en de financiering van het ondernemershuis gerealiseerd. De
duur van de economische crisis vraagt aanhoudende regie om te waarborgen dat adequate
maatregelen genomen kunnen worden om met name de bestaande werkgelegenheid te behouden en
bouwproductie te stimuleren. Maar ook te zorgen dat juist in deze tijd burgers die aan de kant staan
kansen krijgen en niet nog verder van het perspectief op een baan af raken.
 De sociale maatregelen zijn gericht op baanopeningen en het creëren van leerling bouwplaatsen.
 De economische maatregelen zijn gericht op het invloed uitoefenen op de economie. Dit kan door
directe steun dan wel door het stimuleren van activiteiten waar een spin-off effect van uitgaat en
die leiden tot meer of nieuwe bedrijvigheid.
 De fysieke maatregelen omvatten stimulering van overheidsinvesteringen, versnelling van
procedures, investeringen in duurzaamheid (zowel als stimuleringsbijdrage als het zelf op de
markt zetten van werk) en werken aan garantieregelingen voor kopers van nieuwbouwwoningen.
In Deventer worden de gevolgen ook merkbaar en voelbaar. Uit de sociaal-economische thermometer
blijkt dat de werkloosheid in Deventer tussen oktober vorig jaar en augustus van dit jaar met 693
(+27,4%) is opgelopen. In juni is voor het eerst in acht maanden het aantal niet werkende
werkzoekenden niet toegenomen maar licht afgenomen, juli laat echter weer een stijging zien. Het
aantal niet werkende werkzoekenden bedroeg in juli 3.220. Het aantal verkochte woningen is in
Deventer in 2008 gedaald met 6,0%, landelijk was dat 9,9%. Er werden in 2008 1.745 woningen in
Deventer verkocht, in 2007 waren dat er 1.849. Het aantal woningtransacties is zowel in Deventer als
landelijk begin dit jaar fors gezakt. Vergeleken met de maanden ervoor is in de periode mei-juli 2009
sprake van een opleving op de woningmarkt. De economische crisis heeft in Deventer inmiddels
geleid tot een stijging van het aantal faillissementen en surseances tot en met juli zijn er 19 tegen 8 in
heel 2008.
Na een afname van het aantal bijstandsaanvragen (januari 2008 1.710 tot december 2008 1.560),
neemt het in 2009 gestaag toe tot 1.665 in juni 2009. Het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening
bedroeg in de eerste helft van dit jaar 326, tegenover 128 in dezelfde periode in 2008, dat zijn in 2009
ruim 2,5 keer meer aanvragen dan in 2008.
We verwachten de volgende ontwikkelingen in Deventer door toedoen van de economische crisis:
 Het Deventer bedrijfsleven is voor haar omzet meer dan gemiddeld van de buitenlandse handel
afhankelijk en daarmee komt de omzetontwikkeling naar verwachting onder druk te staan. Dit doet
zich vooral voor in de industrie, transport en grafische sector. Tegelijk is het voor deze sectoren
lastig om lokaal afdoende maatregelen te treffen.
 De Deventer evenementen hebben te maken met tegenvallende sponsorbijdragen. Hiervoor is
inmiddels een knelpuntenregeling evenementen ingesteld.
 Consumptieve bestedingen gaan verschuiven. Zij namen eind vorig jaar nog toe, maar zullen door
de groeiende onzekerheid over banen, mogelijke negatieve koopkrachtontwikkeling, de ingezette
“nullijn” voor de Cao-onderhandelingen e.d. afnemen dan wel verschuiven. Opvallend is wel dat in
verschillende sectoren van de detailhandel juist omzetstijgingen te zien zijn (supermarkten) naast
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dalingen in andere sectoren en de horeca. In welke mate culturele instellingen en de
recreatiesector de effecten gaan merken is nog onzeker.
Door oplopende werkloosheid zal er naar verwachting meer beroep gedaan worden op
gemeentelijke inkomensvoorzieningen, schuldhulpverlening en participatiebanen.
Een stijgende jeugdwerkloosheid is te verwachten. Anderzijds kiezen jongeren er juist nu voor om
langer op school te blijven waardoor zij hun arbeidsperspectieven verbreden.
Terughoudende opstelling bij investerende marktpartijen. Ontwikkelaars die actief zijn in Deventer
geven signalen af dat het lastiger wordt om vooraf de risico‟s af te dekken. Ook corporaties
hebben een terughoudende opstelling bij (nieuwe)investeringen in de wijken. Dit heeft alles te
maken met de rol van de financiële instellingen bij het verschaffen van financieringsmiddelen.
Hiermee stagneert de bouwproductie. Dit kan daarmee gevolgen hebben voor het maken van
prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties. Dit alles heeft gevolgen op de uitvoering van
de woonvisie 2008+.
Terugval in bouwplaninitiatieven werkt direct door in bouwleges en planologische procedures. Dit
is steeds meer merkbaar en zal ook volgend jaar doorzetten. Naar verwachting zal er ook een
verschuiving optreden naar meer kleinere projecten omdat mensen minder verhuisbereid zullen
zijn, en eerder kiezen voor verbouwing c.q. uitbreiding van hun woning. Overigens staat hier
tegenover dat er in de sfeer van (groot) onderhoud en energiebesparende maatregelen meer
volume te verwachten is.
Stagnerende doorstroming van woningen, omdat mensen bij het lang te koop staan van de oude
woning afzien van de koop van een andere woning. Hierdoor dreigt de startersmarkt op slot te
raken.
Tenslotte en zeker niet in de laatste plaats heeft de economische crisis gevolgen op de resultaten
van de gemeentelijke vastgoedontwikkeling. Zowel op resultaten uit gemeentelijke
grondexploitaties (Steenbrugge, Vijfhoek en Schalkhaar) als op investeringen in
locatieontwikkeling als Havenkwartier, Sluiskwartier, bedrijvenpark A1 en Scheg.

Volgens het CPB zal de economie met meer dan 4,75 % krimpen (juni 2009). Opvallend in de CPBcijfers is de dramatische terugval in investeringen van bedrijven met in totaal 14,75% (juni 2009) tot
2010. Dit is meer dan de terugval tijdens de crisis van 1981 toen de bedrijfsinvesteringen in totaal ruim
11 procent afnamen. Volgens de conjunctuurmeting van het Economisch Instituut bouwnijverheid
(april 2009) ondervindt ruim één vijfde van de bouwbedrijven een stagnatie in de voortgang van
werkzaamheden, omdat ze te weinig orders hebben. In de woningbouw geldt dit zelfs voor één derde
van de bedrijven. Op basis van de verwachte sterke daling van de economische groei (CPB), de
scherpe terugval in orderportefeuilles en de gebruikelijke wetmatigheden in de
conjunctuurgevoeligheid, heeft het EIB de verwachtingen ook sterk neerwaarts bijgesteld. In 2009 en
2010 neemt de bouwproductie naar verwachting gemiddeld met respectievelijk en 5,5 en 9,0 procent
af. In de nieuwbouwsector is de terugval zelfs geraamd op respectievelijk 10,5 en 13,5 %.
1.6

Veranderende partnerschappen

We zijn voor realisatie van onze projecten vaak afhankelijk van financiële bijdragen van andere
partijen. Steeds vaker ook realiseren we projecten in samenwerking met andere partners. De
belangrijkste strategische partners op dit moment zijn de Stedendriehoek, de provincie Overijssel/
landsdeel Oost, G-27, het rijk en Europa. Op basis van hun lange termijn agenda‟s zien wij de
volgende aanknopingspunten voor de lobbyagenda en subsidiekansen van de gemeente Deventer:
Landsdeel Oost (provincie Gelderland en Overijssel)
Opvallend is dat het landsdeel Oost Nederland steeds vaker een schaalniveau wordt waarop overleg
plaatsvindt en samenwerkingsverbanden ontstaan, vooral voor bereikbaarheid (A1), economische
innovatie (visie Triangle) en recentelijk ook de visie Oost-Nederland die voor de fysieke leefomgeving
wordt uitgewerkt in de Gebiedsagenda Oost-Nederland (Mirt 2010). De vier centrale thema‟s, waar de
gemeente Deventer op aan kan sluiten in haar lobby en op basis waarvan subsidiekansen naar voren
komen, zijn:

Platteland – landbouw, EHS en nieuwe functies

Steden – herstructureren voor diversiteit

Economie –extra- inzetten op het MKB

Klimaat en energie – maximaal inzetten op duurzame energie
Vanuit de Stedendriehoek worden daarbij drie thema‟s ingebracht die ook voor Deventer belangrijk
zijn: de A1-zone; niet alleen de capaciteitsverruiming van de A1 zelf, maar ook de stedelijke
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invalswegen met de stationsomgeving. De IJsselzone: de nevengeulen, maar ook projecten uit de
Visie Binnenstad-Zuid (cultuurpleinen, parkeren); en tenslotte: Impuls stedelijk gebied, vooral de
revitalisering en transformatie van bedrijfsterreinen en de herstructurering van woonwijken.
Stedendriehoek
Regionale afstemming op gebied van woningbouw, bedrijfsterreinen, arbeidsmarktontwikkelingen is
steeds vaker een vereiste vanuit hogere overheden. Deventer benut hiervoor veelal de infrastructuur
van de regio Stedendriehoek. De regionale ruimtelijke structuurvisie en de economische visie zijn
hierin kaderstellend. De vijf strategische dossiers van de Stedendriehoek, waar de gemeente
Deventer in haar lobby op aan kan sluiten, zijn:

A1-zone

IJsselzone

de 3 O‟s

realisering woon- en werklocaties

de Groene Pracht
Stedenbeleid
Daarnaast zien we dat de betekenis van het GSB-partnerschap verandert. Het nieuwe stedenbeleid
bestaat uit drie elementen:

Decentralisatie van het bestaande grotestedenbeleid per 2010.

Focus op wijken met een cumulatie van maatschappelijke achterstanden (de 40
wijkenaanpak, waaronder de Rivierenwijk in Deventer).

Thematische aanpak van knelpunten in de uitvoering.
Het strategische partnerschap wordt dus selectiever en actiever in de zin dat steden zelf moeten
aangeven voor welke thema‟s men een samenhangende aanpak nodig heeft. Het
grotestedenbeleid als samenhangende aanpak voor alle 27 steden wordt in 2010 beëindigd. Bij de
decentralisatie van het bestaande grotestedenbeleid moet gerekend worden met een aanzienlijke
·.
budgetvermindering
Europa
De agenda van Europa zal in de programmaperiode 2013-2019 hernieuwd worden. In 2010 zullen
daar de eerste gesprekken voor plaatsvinden. Om als Deventer en Stedendriehoek in Europa erkend
te worden en gebruik te mogen maken van de beschikbare budgetten zal de gemeente Deventer in
deze overleggen vertegenwoordigd moeten zijn. De agenda van het rijk komt tot uiting in het
regeerakkoord, GSB afspraken, subsidieprogramma‟s en (inter)nationale trends. De gemeente
Deventer is via diverse kanalen (zoals VNG en G27/31) betrokken.
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1.7

Uitgaven en inkomsten 2010

In 2010 is de gemeente voornemens om een bedrag van € 273,3 miljoen aan de verschillende
werkzaamheden (programma‟s 1 tot en met 14) uit te geven. In onderstaande tabel is weergegeven
hoeveel de uitgaven per programma bedragen.

Uitgaven 2010 per programma 1 t/m 14
Bedragen in miljoen euro

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

De uitgaven zijn gedekt door inkomsten. De gemeente kent meerdere bronnen van inkomsten. De
belangrijkste zijn de algemene dekkingsmiddelen waaronder de algemene uitkering (bijdrage van het
rijk) en de onroerende zaakbelasting, inkomsten direct gerelateerd aan de programma‟s (bijvoorbeeld
bijdragen van het rijk ten behoeve van het doen van bijstandsuitkeringen of verkoopopbrengsten van
gronden) en de overige heffingen die inwoners (particulieren en bedrijven) betalen voor de diverse
taken zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing, maar ook bijvoorbeeld leges voor reisdocumenten. De
volgende diagrammen geven de inkomsten uit de verschillende bronnen schematisch weer. Het totaal
aan inkomsten in 2010 bedraagt € 154,6 miljoen via de programma‟s 1 tot en met 14 en € 138,5
miljoen aan algemene dekkingsmiddelen. In totaal € 293,1 miljoen.
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Inkomsten 2010
bedragen in miljoen euro

€ 18,9
€ 35,0 Overige
Programma
inkomsten
Economie en
Vastgoedontwikkeling

€ 103,4
Algemene
uitkering

€ 64,8
Programma
Werk en
Inkomen

€ 17,8 OZB
€ 25,7
Puttingen uit
reserves

€ 27,4 Lokale
heffingen

Het totaal aan lokale heffingen en onroerende zaakbelasting bedraagt derhalve € 45,2 miljoen. Naast
de onroerende zaakbelasting bestaan deze heffingen uit de volgende heffingen:

Heffingen 2010

€ 1,7
Overige
leges

bedragen in miljoen euro

€ 2,2
Bouwleges

€ 1,0 Overig

€ 11,4
Afvalstoffenheffing

€ 17,8 OZB

€ 7,2
Rioolheffing

€ 3,8 Parkeerbelasting
De woonlasten, bestaande uit onroerende zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing, dalen in
2010 met 4,6% voor huurders en met 2,0% voor eigenaren. Deze stijging is lager dan de inflatie. In de
paragraaf Lokale heffingen is het beleid ten aanzien van deze heffingen verder uiteengezet.
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2. Uitkomsten begroting 2010-2013
2.1

Inleiding

Normaal gesproken is de Voorjaarsnota 2009 het vertrekpunt om de begroting 2010 op te stellen. Dit
jaar is de Voorjaarsnota in verband met bestuurlijke omstandigheden niet vastgesteld, maar ter
kennisname naar de raad gestuurd. De te nemen besluiten in de Voorjaarsnota voor het jaar 2009
werden grotendeels meegenomen bij de behandeling van de Zomerrapportage. De overige zaken
zouden worden meegenomen bij de begroting 2010 (en verder jaren).
De economische crisis waarin Nederland zich bevindt, treft ook de begroting van de gemeente
Deventer. In de Zomerrapportage 2009, met daarin de verwerking van de Voorjaarsnota 2009, waren
de eerste gevolgen hiervan al zichtbaar. Op basis van de doorrekeningen van de meicirculaire 2009
Algemene Uitkering moeten we rekening houden met een begrotingsuitkomst die fors negatief zal zijn.
Het nadeel in de Algemene Uitkering komt omdat het rijk het nominaal accres in 2012 en 2013 op nul
heeft geraamd. Er wordt ook geen inflatiecorrectie toegepast, terwijl we in de uitgaafstelpost accres
wordt uitgegaan van loon/prijsinflatie van 0,5%. Er is dus sprake van een reële krimp ter grootte van
de inflatie. Hier bovenop kan zelfs nog een rijksbezuiniging komen. Naar verwachting zal hierover in
de septembercirculaire 2009 wat meer bekend worden gemaakt. Het rijk zal over veel bezuinigingen
pas helderheid verschaffen in 2010/2011.
Daarnaast stellen wij voor, voor een aantal nieuwe beleidsvoornemens budget beschikbaar te stellen.
Deze nieuwe beleidsvoornemens zijn met name gebaseerd op de resterende items die stonden in de
Voorjaarsnota 2009 en nieuwe uit het collegeprogramma 2009.
Hierna is er een negatieve structurele uitkomst van de begroting 2010-2013. Deze negatieve uitkomst
is nagenoeg nog gelijk aan het bedrag waarover de gemeenteraad in de memo van 8 juni 2009 inzake
de meicirculaire Algemene uitkering door de wethouder financiën is geïnformeerd.
In de jaren 2010 en 2011 wordt de begroting sluitend gemaakt met eenmalige puttingen uit de reserve
Eenmalige problematiek en de Egalisatiereserve rente. Vanaf 2012 zal vervolgens structureel worden
bezuinigd.
Het volgende overzicht kan worden gepresenteerd:
Bedragen x €. 1.000
1. uitkomsten na zomerrapportage 2009

2010

2011

2012

2013

421 N

282 N

219 N

152 V

160 V

1.080 N

2.392 N

3.182 N

261 N

1.362 N

2.611 N

3.030 N

777 N

613 N

688 N

638 N

1.038 N

1.975 N

3.299 N

3.668 N

p.m. N

p.m. N

p.m. N

p.m. N

1.038 V

1.141 V

3.299 N

3.668 N

3.299 V

3.668 V

0

0

Mutaties:
2. Autonome ontwikkelingen begroting 2010-2013
(zie par. 2.2)
3. Saldo programmabegroting 2010-2013
4. nieuwe beleidsvoornemens
(zie par 2.3))
5. Subsaldo
6. Aanvulling te bezuinigen bedrag
Dekking:
7. Putting uit reserve Eenmalige problematiek
8. Putting uit Egalisatiereserve rente
9. Saldo

834 V
0

0

10. Bezuinigingtaakstelling
11. saldo

0

0

In 2014 wordt het te bezuinigen bedrag met € 209.000 verhoogd en bedraagt dan € 3.877.000.
De verhoging is een gevolg van: aanvullende structurele nadelen Algemene Uitkering € 162.000 en
vervallen structurele putting uit de reserve Afkopen € 147.000 en vervallen eenmalige verhoging
kosten communicatie ad € 50.000 en mediamix ad € 50.000.
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2.2 Autonome ontwikkelingen verwerkt in de begroting 2010-2013
In de begroting 2010-2013 zijn de volgende autonome ontwikkelingen verwerkt:
(bedragen x € 1.000)

Progr.

2010

2011

2012

2013

Autonome ontwikkelingen:
1.

1a

78 N

78 N

78 N

78 N

2.

Wachtgeld oudwethouders
Pensioenen wethouders

1a

230 N

230 N

230 N

230 N

3.

Opleidingen Brandweer

2

37 N

37 N

37 N

37 N

4.

Veiligheidsregio

2

50 N

50 N

50 N

5.

Veiligheidhuis

2

50 N

50 N

50 N

6.

FLO

2

82 V

105 V

7.

Omgevingsdiensten

6

8.

Apparaatskosten BWT

6

75 V

BCF rijksbijdrage Besluit
Locatiegebonden
subsidies
10. BCF
buitensportaccommodaties
11. Algemene Uitkering

7

89 N

99 N

99 N

99 N

14

100 V

100 V

100 V

100 V

9.

50 N

100 N

100 N

15

82 V

92 N

48 N

70 V

12. Accres Algemene
Uitkering
13. Dividend

15

204 V

597 N

2.108 N

3.009 N

15

152 V

52 V

52 V

52 V

14. Diversen

div.

131 V
…..
160 V

101 V
……
1.080 N

74 V
…….
2.392 N

44 V
……
3.182 N

Saldo autonome ontwikkelingen

Toelichting autonome ontwikkelingen:
1. Voormalige wethouders
De meerjarenbegroting van de post “lasten voormalige wethouders” moet wegens mutaties in het
bestand worden bijgesteld.
2. Pensioenen wethouders
Wethouders bouwen gedurende hun periode van wethouderschap en hun aansluitende
uitkeringsperiode een pensioen op gebaseerd op de Algemene Pensioenwet Politieke
Ambtsdragers (APPA). Pensioenuitvoerder voor dit APPApensioen is de gemeente zelf. De
algemene werkwijze, die ook in Deventer tot nu toe is toegepast, is dat deze pensioenen uit de
lopende begroting worden bekostigd.
De accountant heeft in de jaarrekening 2008 aangegeven dat het vormen van een voorziening
voor reeds aanwezige pensioenverplichtingen noodzakelijk is. De hoogte van deze voorziening
dient te worden bepaald op basis van de actuariële berekening.
Daarnaast wordt al geruime tijd landelijk aangedrongen op een centrale pensioenadministratie
voor alle APPApensioenen en een onafhankelijke beheerder van de kapitaalgelden. Inmiddels is
een wet in voorbereiding om de APPApensioenen over te dragen (2011/2012, als de
pensioenfondsen na de kredietcrisis weer hun huishouding op orde hebben) aan het ABP. Dat
heeft tot gevolg dat alle gemeenten, ook Deventer, t.z.t. in 2011/2012 hun kapitaalaanspraken van
lopende en toekomstige pensioenen in één keer moeten overdragen aan het ABP. Hiervoor kan
deze voorziening dienen.
De systematiek van administreren van de wethouderspensioenen wordt met ingang van 2010
aangepast. Voor de per 31-12-2009 aanwezige pensioenverplichtingen wordt een voorziening
gevormd van circa € 4,5 miljoen. Dit bedrag zal worden onttrokken aan de vermogensreserve, wat een
daling tot gevolg heeft van de bespaarde rente van circa € 230.000. Vanaf 2010 zullen dan de te
betalen pensioenen (voor oud-wethouders) en de op te bouwen pensioenrechten (voor huidige
wethouders) via deze voorziening lopen. In het najaar ontvangt u voor het instellen van deze
voorziening een apart raadsvoorstel.
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3. Opleidingsbudget Brandweer
Nieuwe opleidingsverplichtingen voor diverse brandweertaken noodzaken tot verhoging van het
opleidingsbudget met structureel € 37.000.
Daarnaast geldt dat op grond van het Besluit kwaliteitseisen brandweerpersoneel de opleidingssystematiek verandert van ranggericht naar functiegericht opleiden. Dat geeft, ook rekening houdend
met de toepassing van leerwerkplekken en uitbreiding van de operationele opleidingen met
praktijkdagen, een aanvullende budgetbehoefte van € 40.000. Voor die budgetbehoefte zal, in lijn met
het standpunt van de Minister van Binnenlandse Zaken, een beroep worden gedaan op de
Veiligheidsregio IJsselland.
4. Bijdrage Veiligheidsregio IJsselland
De bijdrage van Deventer aan de Veiligheidsregio IJsselland zal vanaf 2011 met globaal € 100.000
stijgen. Voor rond € 50.000 is dit een gevolg van congruentieontwikkelingen, waaronder het besluit om
het voordeel van de toetreding van Deventer (de vaste kosten van de Veiligheidsregio kunnen worden
omgeslagen over een fors hoger aantal inwoners) niet te gebruiken voor verlaging van de
inwonerbijdrage maar in te zetten voor dekking van noodzakelijke lasten.
Het andere deel van de stijging, ook rond € 50.000 per jaar, is een gevolg van overheveling van GGD
functionarissen naar de Veiligheidsregio in het kader van de splitsing van de Regio IJssel-Vecht. De
Veiligheidsregio zal dit onderdeel van de financiële gevolgen voor Deventer oplossen binnen het
kader van de congruentie van de GGD.
5. Veiligheidshuis
Binnen de politieregio IJsselland loopt een onderzoek naar de oprichting van een veiligheidshuis. Naar
verwachting wordt hierover in 2010 een besluit genomen. Bij realisatie van die voorziening zal naast
de relatief beperkte bijdrage vanuit het Openbaar ministerie een bijdrage van de deelnemende
gemeenten nodig zijn. Wij schatten de bijdrage van Deventer vooralsnog op € 50.000 per jaar en
opteren voor een reservering van dat bedrag.
6. FLO/levensloop Brandweer
Op basis van berekeningen met het VNGmodel kunnen de geraamde lasten vanaf 2012 worden
bijgesteld. De eventuele gevolgen van aanvullend getroffen regelingen, waaronder inkoop versterkt
pensioen, zijn nog in onderzoek.
7. Invoeringskosten omgevingsdienst
Het kabinet heeft besloten tot instelling van omgevingsdiensten. De definitieve vorm is nog niet
bekend maar de focus lijkt te komen liggen op complexe aspecten rond toezicht en handhaving op
milieuterrein. Op termijn zou het werkgebied verbreed kunnen worden. Wij schatten de bijdrage van
Deventer in de invoeringskosten vooralsnog op € 100.000 per jaar in 2010 en 2011 en stellen een
reservering van die bedragen voor.
8. Apparaatskosten Bouw- en Woningtoezicht
In de zomerrapportage 2009 is op basis van de economische teruggang besloten de bouwleges in
2009 en 2010 eenmalig met € 700.000 te verlagen..
Aangegeven werd dat ook nog gekeken zou worden of aan de uitgavenkant ook een daling te zien
zou zijn. De lagere aantallen bouwaanvragen betekenen aan de uitgavenkant een besparing van 1 fte
of te wel € 75.000.
9. BTW in rijksbijdrage BLS
Het niet voortzetten van het Besluit Locatiegebonden subsidies heeft tot gevolg dat een brutobatenraming en een nettolastenraming vervalt. Dit vergt een inzet van € 89.000 in 2010 en € 99.000 per jaar
vanaf 2011.
10. BTW buitensport
Met de belastingdienst is overeenstemming bereikt over teruggaaf van BTW (via het BTWcompensatiefonds) bij de buitensportaccommodaties. Dit betekent dat de lastenramingen voor deze
accommodaties kunnen worden verlaagd naar een raming exclusief BTW. Het jaarlijks vrijvallende
bedrag wordt geschat op € 100.000.
11 en 12. Algemene Uitkering
De mutaties in de Algemene Uitkering zijn gebaseerd op de Gemeentefondscirculaire van mei 2009.
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Voor een uitgebreide toelichting op de mutaties in de Algemene uitkering en de ruimte in de stelpost
accres Algemene uitkering wordt verwezen naar de bijlage.
13. Dividend
Voor de begroting 2010-2012 wordt per saldo vergeleken met de raming in de Zomerrapportage een
hogere dividendopbrengst ingeboekt.
Het betreft:
2010

Dividend opbrengst
(bedragen x € 1.000)

2011

2012

2013

1.

Circulus

40 V

40 V

40 V

40 V

2.

Vitens

12 V

12 V

12 V

12 V

3.

BNG

52 V

52 V

52 V

100 V

Saldo

152 V

14. Diversen
Betreft diverse kleinere aanpassingen.
2.3 Nieuwe beleidsvoornemens
In de begroting 2010-2013 is een aantal nieuwe beleidsvoornemens verwerkt. Het betreft met name
beleidsvoornemens die in de ter kennisname gestuurde Voorjaarsnota stonden en nog niet zijn
opgenomen in de zomerrapportage 2009 en nieuwe beleidsvoornemens die zijn verwoord in het
collegeprogramma 2009.
(bedragen x € 1.000)

Progr.

2010

2011

2012

2013

Nieuwe beleidsvoornemens:
1.

Verkiezingen

1a

32 N

2.

Bestuursambtenaren

1a

20 N

20 N

20 N

20 N

3.

Communicatie

1b

50 N

50 N

50 N

50 N*

4.

Mediamix

1b

50 N

50 N

50 N

50 N*

5.

a. Voetveer
b. Putting uit budget parkeren

4

80 N
80 V

80 N
80 V

80 N
80 V

80 N
80 V

6.

Centrumbus

4

20 N

20 N

20 N

20 N

7.

Recreatieve fietspaden

4

132 N

8.

Duurzaamheid

5

340 N

340 N

340 N

340 N

9.

a. Binnenstadsmanager
b. Dekking binnen budget
sociaal economische beleid

8

20 N
20 V

20 N
20 V

20 N
20 V

20 N
20 V

8

75 N

125 N

200 N

75 V

125 V

150 V

10. a. Bijdrage economische
regionale visie
b. Bijdrage uit vrijvallende
middelen regio stedendriehoek
c. Putting uit reserve sociaal
economisch beleid
11. Banjeren

11

50 N

50 N

12. Monumentenzorg

13

75 N

75 N

13. Carillon Bathmen

13

8N

8N

14. Exploitatie Filmtheater

13

Saldo nieuwe beleidsvoornemens

50 V

777 N

613 N

50 N

8N

8N

150 N

150 N

688 N

638 N

*betreft een eenmalige verhoging t/m 2013 van het budget communicatie en mediamix
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Toelichting nieuwe beleidsvoornemens:
1. Opkomst bevorderende maatregelen verkiezingen
Op 3 maart 2010 vinden verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. Voor het geheel van activiteiten
dat plaatsvindt rond de verkiezingen is door de griffie een draaiboek opgesteld. Dit draaiboek is
besproken met de fractievoorzitters / lijsttrekkers. Activiteiten zijn grofweg in drie onderdelen
ondergebracht, te weten: opkomstbevordering; de raadswisseling zelf; introductie nieuwe raad. De
kosten van een en ander worden geraamd op ongeveer € 67.000. Voor € 35.000 kan de dekking
gevonden worden binnen het product raad. Voor de overige € 32.000 stellen wij voor deze te dekken
ten laste van de algemene middelen.
2. Bestuursambtenaren
Om kwalitatief en kwantitatief goede bestuursondersteuning aan te kunnen bieden aan de bestuurders
is 18 uur per week per bestuurder noodzakelijk. Dit betekent 3 fulltime bestuursondersteuners,
waarvan voor 0,3 fte momenteel geen dekking is. Voorgesteld wordt een deel van deze kosten te
dekken ten laste van de algemene middelen.
3. Communicatie
In het nieuwe collegeprogramma is extra inzet aangekondigd op het gebied van communicatie met
burgers om mensen beter te betrekken bij het maken van beleid. Dit vraagt om extra middelen.
Hiervoor wordt voor de komende vier jaar een budget van € 50.000 jaarlijks beschikbaar gesteld.
4. Mediamix
Uit recent onderzoek is gebleken dat de mediamix goed gewaardeerd wordt door burgers. De
verwachting is dat beeldinformatie de komende jaren belangrijker wordt dan letterinformatie. Voor
2010 is met de aanvullende middelen voldoende budget beschikbaar om de huidige mediamix te
continueren. Tijdig voor 2011 e.v. jaren zal bezien moeten worden hoe verder te gaan, waarvoor thans
in het meerjarenbeeld 2011 tot en met 2013 € 50.000 als basis is voorzien.
5. Voetveer
Eind 2008 hebt u conform voorstel besloten de vaartijden voor het voetveer over de IJssel in 2009 uit
te breiden door de zomerdienstregeling het hele jaar van toepassing te verklaren en de kosten in 2009
ten laste van de egalisatiereserve parkeren te brengen. De uitbreiding voorziet in een groeiende
behoefte. Wij stellen voor de uitbreiding te continueren en de jaarlasten ad € 80.000 binnen de
parkeerexploitatie te dekken.
Dit betekent wel dat de toekomstige investeringsruimte binnen het Meerjaren Perspectief Parkeren a
€ 1 miljoen minder wordt.
6. Centrumbus
Bij de vaststelling van de primitieve begroting 2009 hebt u ingestemd met eenmalige verhoging in
2009 van de lastenraming bijdrage kosten centrumbus met € 20.000 tot € 120.000. Thans stellen wij u
voor die verhoging vanaf 2010 structureel te maken. Aanvullend melden wij u dat wij de wens voor
een uitgebreidere route zullen inbrengen in de onderhandelingen met de provincie voor de nieuwe
concessieperiode, die augustus 2010 ingaat.
7. Recreatieve fietspaden
In december 2008 hebben wij het Bestuursconvenant Salland (PmjP) vastgesteld, waarbij een deel
cofinanciering van de gemeente nog moest worden geregeld bij komende Voorjaarsnota‟s. In de
Zomerrapportage 2009 is voorgesteld voor twee beperkte bedragen 2009 en 2010 de dekking bij
uitzondering te regelen vanuit het budget actieplan platteland. Voor het convenantonderdeel
“recreatieve fietspaden” stellen wij voor eenmalig € 132.000 beschikbaar te stellen. Bij die inzet zal de
provincie € 262.000 beschikbaar stellen en de Recreatiegemeenschap ook € 132.000. In totaal een
fors bedrag voor uitbreiding van het aantal recreatieve fietspaden in het buitengebied van Deventer.
8. Duurzaamheid
De klimaatcrisis en de economische crisis maken het noodzakelijk dat er wordt geïnvesteerd in de
duurzaamheid van de Deventer samenleving. Wij stellen daarin voor om het verschil tussen de
geprognosticeerde ozb-verhoging en de inflatie (3%-1%=2%) terug te geven aan de Deventer
samenleving in de vorm van subsidiering energiemaatregelen voor corporaties, woning eigenaren en
bedrijven. Wij zullen daarbij cofinanciering zoeken bij provincie en rijksoverheid en zullen u dit najaar
een concreet plan van aanpak voorleggen. Door verlaging van de afvalstoffenheffing met € 20 worden
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de burgers gecompenseerd. Per saldo treedt voor de woonlasten totaal gemiddeld een
lastenverlichting op.
9. Binnenstadmanager
De jaarlijkse bijdrage ad € 20.000 aan de binnenstadsmanager en de apparaatlasten ambtelijke
advisering ten behoeve van de adviesraad binnenstad werden/worden tot en met 2009 gedekt uit het
restantkrediet binnenstad. Dat krediet wordt in 2009 afgesloten. Vanaf 2010 zal de dekking
plaatsvinden uit de exploitatiebudgetten van sociaal economisch beleid.
10. Bijdrage economische regionale visie
In aansluiting op de medio 2008 vastgestelde Economische Visie Stedendriehoek wordt binnenkort
het Uitvoeringsprogramma 2009-2012 voor innovatie/versterking van de regionale economie
voorgelegd. Uitgangspunt is dat alle partijen (de vier “O‟s”: onderwijs, onderzoek, ondernemers en
overheden) hun bijdrage leveren aan realisering van dat programma.
Voor het creëren van financiële uitvoeringskracht in de periode 2010-2012 stellen wij voor in te
stemmen met het voorstel van de regio Stedendriehoek om een regionaal cofinancieringbudget van in
totaal rond € 1,6 miljoen te genereren via een gemeentelijke inwonerbijdrage van € 0,75 in 2010, €
1,25 in 2011 en € 2,00 in 2012. Voor Deventer komt dit neer op rond € 400.000.
Deze bijdrage kan worden gedekt uit het voordelig rekeningresultaat 2008 van de RSD (aandeel
Deventer rond € 350.000) en € 50.000 uit de reserve sociaal economisch beleid.
Zou onverhoopt blijken dat niet alle partijen besluiten tot deelname dan wordt voorgesteld de bijdrage
in te zetten voor de op Deventer gerichte maatregelen voor economische innovatie en
arbeidsmarktbeleid.
11. Banjerprojecten
Op 11 juni 2008 heeft uw raad een motie aangenomen inzake voortzetting ondersteuning
Banjerprojecten na 2009.
De Impulsregeling Combinatiefuncties is – vanwege de voorwaarden die daaraan vanuit het rijk zijn
verbonden – niet meer bruikbaar voor het continueren van het Banjeren na 2009.
Wij stellen voor gedurende drie jaar (2010 t/m 2012) € 50.000 per jaar beschikbaar te stellen.
12. Monumentenzorg
Deventer heeft als monumentenstad met ruim 1100 rijks- en/of gemeentelijke monumenten een
reputatie hoog te houden. De uitvoering van de gemeentelijke taken staan echter onder druk. Onder
andere de dekking voor de gemeentelijke subsidieregeling voor eigenaren van monumentale panden
is volledig weggevallen door de verlaging van de ISV bijdrage. Voorlopig wordt voor de jaren 2010 en
2011 jaarlijks € 75.000 uitgetrokken in afwachting van de vaststelling van de nieuwe beleidsvisie
Ruimtelijk Erfgoedbeleid.
13.Carillon Bathmen
In 2008 is eenmalig een bedrag beschikbaar gesteld voor de bespeling van het Bathmense carillon in
2008 en 2009. Dit bedrag werd gedekt uit onvoorzien met verwijzing naar de voorjaarsnota 2009 voor
een structurele oplossing. Voor een tweewekelijkse bespeling en bijkomende kosten is jaarlijks een
bedrag nodig van € 8.000 (subsidie).
14. Exploitatielasten Filmtheater
Voor de investering “project Cultuurkwartier” wordt in hoofdstuk Investeringsplanning een voorstel
gedaan. Bij instemming met dit project zal naar raming jaarlijks € 150.000 nodig zijn voor realisering
van een sluitende exploitatie. Voorgesteld wordt dat bedrag te reserveren vanaf 2012.
2.4 Bezuinigingen
De negatieve structurele uitkomsten van de begroting 2010-2013 houden in dat moet worden
bezuinigd. De exacte omvang van het te bezuinigen bedrag is echter nog niet bekend. Om te
voorkomen dat in een korte periode meerdere keren moet worden bezuinigd zal het te bezuinigen
bedrag zo actueel mogelijk moeten zijn. Waarbij het dilemma is hoe we moeten omgaan met het feit
dat de meeste rijksbezuinigingen pas in 2010/2011 duidelijk zullen worden.
De eerste doorrekeningen van de septembercirculaire 2009 Algemene uitkering zorgen voor een
extra bezuinigingsopdracht in 2014 van € 1,7 miljoen bovenop de € 3,8 miljoen zodat de minimum
taakstelling nu al € 5,5 miljoen bedraagt. Daar komt nog bij een bijdrage in de rijksbezuinigingen ad €
35 miljard die eind 2010 bekend worden. Dit kan zowel betrekking hebben op een verlaging Algemene
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Uitkering als op specifieke beleidsuitkeringen. Gezien de uitspraken bij Prinsjesdag over de
bezuinigingen van het rijk zou de bezuinigingsopdracht kunnen oplopen tot structureel € 10 miljoen.
Daarbij komen eventueel nog de eenmalige budgetten, waarvan besloten kan worden, dat deze een
structureel karakter krijgen (zie voor een overzicht bijlage 8).
Wij stellen voor eind dit jaar / begin volgend jaar een inventarisatie te maken van mogelijke
bezuinigingsonderwerpen voor een nader vast te stellen bedrag dat hoger ligt dan het
begrotingstekort, zodat bij de collegeonderhandelingen 2010 de nieuwe coalitie daaruit een keuze kan
maken.
2.5 Afboeken voorbereidingskosten project huisvesting
Uit een voorlopige analyse van de af te boeken en gerelateerde kosten die gemoeid gaan met het niet
doorgaan van het project huisvesting bedraagt dit circa € 5,7 miljoen. Dit wordt ten laste gebracht van
de reserve huisvesting voor een bedrag ad € 0,7 miljoen, waarmee de reserve dan is uitgeput. De
overige lasten ad € 5 miljoen worden ten laste van de Egalisatiereserve rente gebracht. Via een
aparte nota zal de raad hierover nader in kennis worden gesteld.
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3. Gemeentelijke investeringsplanning
3.1

Inleiding

In de begroting 2009 (raadsbesluit november 2008) was aangegeven dat in de investeringsplanning
een vrij besteedbaar bedrag beschikbaar was van € 4,6 miljoen. Na besluitvorming is dit bedrag
middels raadsbesluiten voor € 2 miljoen aangewend voor dekking ondertunneling H. Dunantlaan en
voor het dierenasiel € 360.000. Door de verkoop van de gemeentelijke aandelen Essent worden de
beschikbare middelen verhoogd. Daarnaast is een aanvraag ingediend bij de provincie om in
aanmerking te komen voor bijdragen in het kader van verdeling Essent-gelden. Door de krediet- en
economische crisis zullen echter de winsten uit grondexploitaties wat lager zijn en wat naar achteren
verschuiven. Zie voor nadere toelichting hierop de bijlage 1 inzake de paragraaf Grondbeleid uit de
Voorjaarsnota 2009 en de paragraaf Grondbeleid bij deze begroting. Per saldo is er echter wel ruimte
voor het prioriteren van extra projecten. Aan de lijst met voorportaalprojecten zijn ook projecten
toegevoegd. Vergeleken met de bij de begroting 2009 gepresenteerde investeringsplanning zijn er de
volgende mutaties.
Bedragen x € 1.000

1.

Nog niet aangewende middelen reserve
gemeentebrede investeringen in begroting 2009-2012

Totaal

4.635 V

Mutaties:
2.
3.
4.
5.

Raadsbesluit H. Dunantlaan
Raadsbesluit dierenasiel
Lagere afdrachten grondexploitaties
Lagere afdrachten bovenwijkse voorzieningen

6.

a. Verkoop aandelen Essent
b. Afboeking Borssele
Bijdrage provincie uit Essentgelden

7.

2.000 N
360 N
1.188 N
362 N
18.400 V
1.300 N
18.400 V

Nieuwe projecten:
8.
a. Herstructurering Voorstad- Oost
b. Herstructurering Rivierenwijk/Keizerslanden
c. Stationsomgeving
d. Tunnel Rivierenwijk
e. Baggeren Buitengracht
f. Herinrichten Dorpstraat
g. ICT in de samenleving
h. Sluiskwartier
i. Sportpark Zandweerd
j. Plankosten Oostriktunnel
k. Voorbereiding nieuwbouw Leeuwekuil
l. Investeringen speeltuinen
m. Publieke dienstverlening
n. Fietspad Gorsselseweg
o. Infrastructuur haven

1.500 N
2.400 N
3.300 N
1.700 N
1.000 N
800 N
300 N
5.450 N
3.700 N
150 N
50 N
250 N
350 N
750 N
2.500 N

Extra bijdrage reeds geprioriteerde projecten:
9.
a. Filmtheater Hegius
b. Pr. Bernhardsluis
c. Zandbelterbrug
d. Oostelijke ontsluiting A-1
e. Siemelinksweg

5.000 N
3.500 N
300 N
700 N
1.100 N

10.

Structurele middelen die eenmalig vrijvallen

1.046 V

11.

Wegvallende structurele Essentgelden

1.673 N

12.

Diversen

Saldo
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Toelichting:
4. Afdrachten uit algemene reserve grondexploitaties
Zie voor een nadere toelichting op de afdrachten uit de algemene Reserve grondexploitaties bijlage 1
en paragraaf Grondbeleid.
6. Verkoop aandelen Essent
Vooral als gevolg van de besluitvorming tot verkoop van het productie- en leveringsbedrijf Essent is er
– vergeleken met de presentatie bij de programmabegroting 2009 – sprake van een zeer forse
toename van de Reserve gemeentebrede investeringen (RGI)-middelen. Aanvankelijk werd gerekend
op € 18,4 miljoen. Op basis van de uitspraak van de kortgedingrechter over de overdracht van het
belang van Essent in EPZ NV en andere tussentijdse mutaties is de opbrengst bij “closing” voorlopig
€ 1,3 miljoen lager vastgesteld.
Voor de volledigheid wordt toegevoegd dat, op basis van de beschikbare prognoses, in structurele zin
voldoende vervangende dekking beschikbaar komt voor het verlies van de structurele
begrotingsraming dividend Essent ad € 824.000. Die vervangende dekking bestaat uit rentebaten van
zekerheidsreserveringen, dividendprognoses van het gemeentelijk belang in Enexis, Essent Milieu en
EPZ, rentebaten op de aan Enexis verstrekte bruglening en baten uit het op rente zetten van € 2
miljoen RGI/algemene middelen. Dit betekent ook dat Deventer de gefaseerde aflossing op de
bruglening en de uitkering van het niet benodigde restant aan zekerheidsreserveringen op rente moet
blijven zetten. Hetzelfde geldt als alsnog zou worden besloten tot verkoop van Essent Milieu en als –
op basis van een onherroepelijke uitspraak – alsnog kan worden overgegaan tot overdracht aan RWE
van het belang in EPZ.
7. Bijdrage provincie inzake Essent-gelden
In het voorjaar van 2009 hebben gedeputeerde staten van Overijssel aan de gemeenten, die
aandeelhouder van Essent zijn, voorgesteld om de besteding van de opbrengst van die aandelen van
elke gemeente te verdubbelen met de provinciale Essent-gelden, mits en voor zover het gaat om
projecten die ook een aantoonbaar provinciaal belang hebben. Voor de gemeente Deventer gaat het
daarbij om een bedrag van 2 x € 18,4 miljoen Deventer heeft daarop voor het volle bedrag projecten
voorgesteld (zie par. 3.3). Deze voorstellen zijn besproken met de directe van de provincie en zijn
positief ontvangen. Provinciale staten hebben op 1 juli 2009 het voorstel “Investeren in Overijssel”
vastgesteld. Daarmee hebben de staten ook ingestemd met de door GS voorgestelde werkwijze
“investeren met gemeenten” en daarvoor een bedrag van max. € 158 miljoen beschikbaar gesteld uit
de eigen Essent-mdiddelen.
De besluitvorming door GS over de concrete projecten die door gemeenten zijn ingediend is
vertraagd, omdat over veel voorstellen van gemeenten nog overleg is over de vraag of van provinciaal
belang sprake is. Voor Deventer is dat geen discussiepunt omdat alle voorstellen passen binnen één
of meer van de vijf “boegbeelden” waarover Overijssel, Deventer en Stedendriehoek afspraken
hebben gemaakt. (Boegbeelden zijn paraplu-projecten/programma‟s van de 3 stedelijke netwerken in
Overijssel, Twente, Zwolle-Kampen en de Stedendriehoek (en dus vooral Deventer), die passen in het
provinciaal beleid en die prioriteit hebben bij de besteding van provinciale middelen aan de steden
/stedelijke netwerken.)
Gedeputeerde Staten is voornemens in het najaar van 2009 met alle gemeenten bestuurlijk overleg te
voeren over de Essent-projecten, in samenhang met andere lopende subsidietrajecten waaronder het
Grotestedenbeleid 2010-2011. In november zal over al deze voorstellen van alle gemeenten in één
keer een besluit worden genomen door GS.
8a. Herstructurering Voorstad-Oost
Voor de periode 2010 t/m 2013 van de beoogde convenantsperiode 2010 t/m 2019 herstructurering
Voorstad-Oost rekenen wij op een noodzakelijke gemeentelijke financiële inzet van € 2,224 miljoen.
Daarvan wordt € 728.000 gedekt uit het bedrag dat uw raad ten laste van het rekeningresultaat 2008
heeft bestemd en gereserveerd voor herstructurering. Voorgesteld wordt de resterende € 1,5 miljoen
ten laste van de RGI te dekken.
8b. Herstructurering Rivierenwijk / Keizerslanden
Voor de in 2010 startende tweede convenantperiode herstructurering Rivierenwijk en Keizerslanden
rekenen wij op voortzetting en vervolgens geleidelijke afbouw van het sociaal programma. Voor
dekking van de lasten (sociaal programma, gemeentelijke plankosten enzovoorts) is voor de periode
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2010 t/m 2013 onder andere rond € 4 miljoen beschikbaar vanuit de ISV-middelen. Wij houden
rekening met een noodzakelijke aanvullende dekking van totaal € 2,4 miljoen (€ 0,6 miljoen per jaar)
uit de RGI.
8c. Stationsomgeving (fietsenstalling en busstation)
In de programmabegroting 2009 is voor de fietsenstalling NS Station een investeringsraming van €
900.000 opgenomen, met dekking uit de RGI. Inmiddels is de Stationsomgeving een
boegbeeldproject. Een project dat de ontwikkeling en inrichting van de directe en wijdere omgeving
van het centrale station Deventer en het aan de oostzijde daarvan gelegen spoorwegemplacement
omvat. Visie en plannen opteren voor verbetering bereikbaarheid, bevordering gebruik openbaar
vervoer en fiets, en verbetering milieukwaliteit, ruimtelijke kwaliteit en de economische vitaliteit van de
stationsomgeving.
e
De 1 fase maatregelen ondergrondse fietsenstalling, inclusief gemeentelijke bijdrage in uitbreiding
fietsenstalling achterzijde station (€ 6,2 miljoen) en akoestisch inpakken spoorviaduct (€ 0,5 miljoen)
vergen naar verwachting een investering van totaal € 6,7 miljoen. Wij rekenen op een provinciale
bijdrage vanuit de Dynamische Investeringsagenda (DIA) van € 2,5 miljoen. Voor de resterende € 4,2
miljoen opteren wij voor 50% dekking uit provinciale Essent-gelden en 50% dekking uit de RGI.
8d. Tunnel Rivierenwijk
De realisering van een langzaamverkeertunnel met aansluitende infrastructuur, tussen de Rivierenwijk
en de sportvelden Rielerenk respectievelijk het nieuwe ziekenhuis, kent een investeringsraming van €
3,5 miljoen. Aan bijdragen (Rentree, bijdrage spoorse doorsnijdingen en bijdrage uit 40-krachtwijken
budget) rekenen wij op totaal € 1,8 miljoen. Voor de resterende € 1,7 miljoen opteren wij voor een
50% dekking uit de provinciale Essent-gelden en een 50% dekking uit de RGI.
8e. Baggeren Buitengracht (inclusief voorbereidingskosten)
Van de op € 150.000 geraamde voorbereidingsinvestering voor dit project is in 2008 € 50.000
uitgegeven en resteert vanaf 2009 een te besteden bedrag van € 100.000.
Wij stellen voor de uitvoeringsinvestering ad geraamd € 1 miljoen over te hevelen van de
voorportaallijst RGI naar de geprioriteerde projecten met dekking uit de RGI.
Naast de voor rekening van de gemeente komende investering is een investering “onder de legger”
nodig. Die investering wordt gedragen door de provincie (90%) en het Waterschap (10%). Voor het
totale project is een samenwerkingsovereenkomst nodig. De uitvoering wordt voorzien in 2010.
8f.Herinrichten Dorpsstraat
Het dorpscentrum van Diepenveen moet worden versterkt in het belang van een economisch vitaal
centrum. In overleg met de ondernemers in Diepenveen is vastgesteld dat daartoe de Dorpsstraat
moet worden heringericht. Dat vergt een gemeentelijke financiële inzet van € 0,8 miljoen. Voor
dekking van de voorbereidingskosten is in programma 4 van de begroting 2009 € 50.000 beschikbaar.
8g. ICT in de samenleving
Voor de uitvoering van Breedband in het buitengebied en zorg en domotica gerelateerde ICT is een
aanvullende investeringsbijdrage nodig van € 300.000.
8h. Sluiskwartier
Het project Sluiskwartier zal de komende jaren worden ontwikkeld. Op basis van het nieuwe
collegeakkoord wordt momenteel gewerkt aan variant met wonen, kantoren en parkeren als
uitgangspunt. Als deel van de totale dekking is een bedrag van € 5,4 miljoen ten laste van de reserve
Gemeentebrede investeringen opgenomen.
8i. Sportpark Zandweerd
Bij de programmabegroting 2009 is voor het onderwerp “parkeren sportvelden Zandweerd” een
investering van € 1 miljoen geraamd met dekking uit de RGI. Dit betrof een compensatie voor het
wegvallen van de huidige parkeerplekken en nieuwbouw van de huidige (afgekeurde) kleedkamers.
In navolging van de accommodatievisie is in 2008 een separate ontwikkelingsvisie voor Sportpark
Zandweerd opgesteld. Wij hebben uitgesproken te streven naar uitvoering van de maximale variant uit
deze ontwikkelingsvisie: een volledige herinrichting van het sportpark (fusie van voetbalverenigingen,
één multifunctioneel gebouw, kunstgras, nieuwe kleedkamers, parkeren). De investering voor deze
variant ramen wij thans op € 4,7 miljoen, eveneens te dekken uit de RGI.
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8j. Plankosten Oostriktunnel
Ter voorbereiding van de beoogde uitvoering van de Oostriktunnel moeten plankosten worden
gemaakt (opstelling gemeentelijk programma van eisen en begeleidingskosten). Wij ramen die
plankosten op totaal € 150.000. In het voorjaar van 2010 zal ProRail het schetsontwerp op basis van
ons programma van eisen bijstellen, zodat duidelijk wordt welke bijdrage van de gemeente wordt
verlangd voor de uitvoering. In het voorportaal RGI is voor de uitvoering door ProRail uitgegaan van
een inzet ProRail van € 13,7 miljoen en een gemeentelijke bijdrage p.m.
8k. Voorbereiding nieuwbouw Leeuwenkuil
Voor de huisvesting van de Leeuwenkuil heeft u ingestemd met een tijdelijke voorziening in
afwachting van definitieve huisvesting in Colmschate. Geraamd wordt dat € 50.000 nodig is aan te
maken voorbereidingskosten voor die definitieve huisvesting van de Leeuwenkuil in combinatie met
de Openbare Bibliotheek en de wijkwinkel.
8l. Speeltuinen
Er is een budgetbehoefte van € 250.000 (naast de al geregelde € 50.000 per jaar in 2009 t/m 2011
enkele jaren voor wegwerken achterstallig onderhoud) voor het vormen van een reserve van waaruit
de vervanging van speeltoestellen en groot onderhoud aan de speeltuingebouwen kan worden
bekostigd. Hierover worden met de speltuinen afspraken gemaakt, zodat vanuit de exploitatie deze
reserve in de daaropvolgende jaren op peil blijft. In de jaren 2009 t/m 2011 uit te voeren. Dekking RGI.
8m. Publieke dienstverlening
Met de beschikbaar gestelde middelen zal een verdere uitbreiding van producten in het digitale loket
worden gerealiseerd. Daarnaast zal er geinvesteerd worden in het vernieuwen en innoveren van
bestaande werkprocessen waarbij als gunstig neveneffect een overgang van producten naar de
voorkant van de organisatie kan worden bewerkstelligd. Ook zal er een (tijdelijke) uitbreiding van de
functie van klantregisseur worden gefinancierd
8n. Fietspad Gorsselseweg
Een van de uitvoeringsprojecten uit het concept-Fietsbeleidsplan 2009 is de aanleg van een fietspad
langs een deel van de Gorsselseweg. Een indicatieve kostenraming komt uit op ca. € 750.000 (incl.
grondaankoop). Voorgesteld wordt hiervoor het benodigde budget uit te trekken en te dekken uit de
RGI.
8o. Infrastructuur haven
Vervanging van de val van de Hanzebrug is zeer urgent. Daarnaast is vervanging nodig van de val
van de brug waarover de oude spoorlijn ligt en een fietspad loopt, om uitbreiding van de Hanzeweg
naar 2 x 2 rijstroken mogelijk te maken. De totale kosten worden geraamd op € 2,5 miljoen.
Voorgesteld wordt de investering te dekken uit provinciale Essent-gelden (50%) en uit de RGI (50%).
9a. Filmtheater
In de programmabegroting 2009 is rekening gehouden met een investering van € 5 miljoen, te dekken
uit de RGI. Op 14 januari 2009 heeft u besloten in te stemmen met het inhoudelijk concept voor het
Hegius Film & Theater en een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.
Op dit moment schatten wij de benodigde financiële inzet op totaal € 10 miljoen, met 50% dekking uit
de RGI en 50% dekking uit de provinciale Essent-gelden. In hoofdstuk 2 stellen wij voor, vanaf 2012
een jaarbedrag van € 150.000 te reserveren voor het realiseren van een sluitende exploitatie van de
beoogde voorziening.
9b. Pr. Bernhardsluis
e
Voor de 1 fase van dit majeure project met een investeringsraming van totaal € 3,6 miljoen zou aan
RGI-dekking € 2,9 miljoen worden ingezet.
Nu gaan we uit van een totaalinvestering van € 8 miljoen. In dat bedrag is rekening gehouden met de
e
e
1 en 2 fase van de revitalisering en met de aanbestedingstegenvaller en andere extrakosten. Aan
bijdragen derden rekenen wij op honorering van een aangevraagde rijksbijdrage van afgerond € 1,6
e
miljoen uit de 2 tranche quick wins binnenhavens. Voor de resterende € 6,4 miljoen opteren wij voor
een 50% dekking uit de provinciale Essent-gelden en 50% dekking uit de RGI. De RGI inzet stijgt dus
met € 3,5 miljoen.
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9c. Zandbelterbrug
Voor de Zandbelterbrug is in hoofdstuk Investeringsplanning van de programmabegroting 2009
uitgegaan van een investering van € 850.000 met dekking uit de RGI. Thans schatten wij de
noodzakelijke investering op € 1,1 miljoen.
9e. Siemelinksweg
De raming van de kosten van de verdubbeling Siemelinksweg zijn naar boven bijgesteld. De
oorspronkelijke raming van € 9,6 miljoen dateert nog uit 2005. De huidige raming op basis van het
definitief ontwerp bedraagt € 10,7 miljoen. Het volledige verschil heeft betrekking op de aanpassing
van de ramingen aan het huidige prijspeil.
10. Structurele middelen die eenmalig vrijvallen
Voor de investeringsplanning is structureel € 1.132 miljoen beschikbaar. Afhankelijk van de
afschrijvingstermijn met betrekking tot projecten kunnen de hieruit voortvloeiende kapitaallasten
worden gedekt. Middelen die nog niet worden aangewend in een bepaald jaar kunnen als eenmalig
dekkingsmiddel worden toegevoegd aan de Reserve gemeentebrede investeringen. In 2009 en 2010
betreft dit € 1,046 miljoen per jaar.
11. Wegvallende structurele gelden Essent
Bij verkoop van de Essent-aandelen vervalt de structurele batenraming dividend Essent ad € 824.000
vanaf 2010. Op basis van de huidige inzichten verwachten wij vervangende baten ad rond € 724.000
(dividend Enexis en rentevergoedingen op de Bruglening Enexis, de zekerheidsreserveringen en de
verkoopopbrengst Essent Milieu). Voor het genereren van het restbedrag aan vervangende baten
dient € 2 miljoen op rente te worden gezet. Daarvan is al € 327.000 beschikbaar en € 1.673.000 ten
laste van de reserve RGI nodig.
12. Diversen
Betreft diverse kleinere aanpassingen
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3.2

Beschikbare middelen in de reserve Gemeentebrede investeringen

In de reserve Gemeentebrede investeringen zijn de volgende bedragen beschikbaar.
Bedragen x € 1.000

Totaal

2009

1. a. Beschikbare middelen
in reserve
Gemeentebrede
investeringen (incl. rente
2009)
b. Rente 2010 e.v.

26.002

26.002

2. Afdrachten uit algemene
reserve grondexploitaties

26.900

3. Bijdrage vanuit
grondexploitatie voor
bovenwijkse
voorzieningen

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

7.800

6.800

4.100

8.200

1.900

50

225

525

575

525

p.m.

p.m.

p.m.

4. BTW voordeel (WWB)

2.151

690

588

495

378

5. Putting uit reserve BCF

1.836

1.836

18.400

18.400

- 1.300

- 1.300

6. a. Verkoop aandelen
Essent
b. Afboeking Borssele
7. Structureel beschikbare
middelen uitgedrukt in
eenmalige middelen
8. Niet aangewende
structurele middelen
gemeentelijke
investeringsplanning
9. Europese, rijks- en
Provinciale bijdragen
Saldo beschikbare
middelen

14.127

2.092

92.108

14.127

1.046

46.724

1.046

1.859

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

15.147

953

8.325

6.800

4.100

8.200

Toelichting:
2. Afdrachten uit algemene reserve grondexploitaties
Zie voor nadere toelichting de paragraaf Grondbeleid.
7. Structurele beschikbare middelen uitgedrukt in eenmalige middelen
Naast de structurele middelen ad € 1 miljoen die in het verleden voor de investeringsplanning
beschikbaar zijn gesteld, kunnen door de bijdrage van de provincie van Essentgelden deze structurele
middelen worden verhoogd met € 132.000 (infrastructuur haven € 86.000 met ingang van 2011 en
sluiscomplex € 46.000 met ingang van 2009). Per saldo bedraagt dan de nog in te vullen structurele
ruimte € 1.132.000. Dit is gelijk aan een investering (25 jaar annuïteit) van € 15,8 miljoen. Dit bedrag
wordt verlaagd met € 1.673 miljoen (€ 2 miljoen – € 0.327). Dit is het bedrag dat op rente moet
worden gezet voor dekking van het wegvallende structureel dividend Essent.
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3.3

Projecten ten laste van reserve Gemeentebrede investeringen

Van de bij de begroting 2009 vastgestelde projecten en de in paragraaf 1 opgenomen projecten kan
het onderstaand totaal overzicht van geprioriteerde projecten worden gemaakt. Met betrekking tot de
voorstellen met een * zal voor het beschikbaar stellen van de budgetten te zijner tijd nog een
afzonderlijk inhoudelijk voorstel aan de raad worden voorgelegd. Het betreft het volgende overzicht:
Bedragen x € 1.000

Totaal
bedrag

Lopende projecten

9.459

1. a. Revitalisering
Prins Bernhardsluis
2. Deventer Doet: Digi
Werkt (Rb. 28-62006)
3. Infrastructuur
Amstellaan*
4. Siemelinksweg*
5. Oostelijke ontsluiting
bedrijvenpark A-1*
6. Ontwikkelingsvisie
Colmschate*
7. Stationsomgeving
(Fietsenstalling en
busstation)*
8. Cultuurkwartier*
9. Binnenstadprojecten*
10. WVC-Rivierenwijk*
11. Herstel
Pothoofdkade*
12. Infrastructuur
Keizerslanden*
13. Fietsenstallingen
binnenstad*
14. IHP
15. Sportpark
Zandweerd*
16. Overkapping ijsbaan
Scheg
17. Zandbelterbrug
18. Voorbereiding
baggeren
Buitengracht
19. Baggeren
Buitengracht
20. WVC Keizerslanden
21. Tunnel Rivierenwijk*
22. Infrastructuur haven*
23. Dierenasiel
24. Herstructurering
Voorstad-Oost*
25. ICT in de
samenleving
26. Herinrichten
Dorpstraat
27. Sluiskwartier*
28. Plankosten
Oostriktunnel
29. Voorbereiding
nieuwbouw
Leeuwekuil
30. Fietspad
Gorsselseweg
31. Speeltuinen
32. Publieke
dienstverlening
33. Herstructurering
Rivierenwijk/Keizerslanden

8.000

Saldo

Prov.
Essentgelden

Anders
gedekt

9.459
3..200

1.600

3.682

5.000
1.000

2009

7.559

2010

2011

2.141

900

325

9.900

6.200

3.700

4.500
3.400

730
12.200

500

730
6.000

238

4.860

2.500

2.100

2.100

8.350
3.000

5.000
3.000
3.750
1.200

120
200
250
300

3.500
900

2.000

2.000

75

960

3.000

3.000

1.910
4.700

1.910
4.700

2.100

10.000
3.000
12.100
4.200

5.000

3.500

500

3.000

3.500

1.000

1.000

350
850
1.250
360
1.500

350

724

865

100

1.000

3.000

1.000
17.650
1.800

4.880
1.300

1.910
200

1.100
100

850
1.250

1.500

3.000

1.100
100

18.000
3.500
2.500
360
2.224

78

5.700

4.860

6.700

2013

3.200

2.000

4.860

2012

1.900

3.200
3.682

11.900
10.230
16.600

Dekking
uit RGI

75

800
25

300

850
1.250
360
1.500

300

300

300

800

800

800

5.450
150

5.450
150

80

50

50

50

750

750

250
350

250
350

2.400

2.400

155.125
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18.400

46.024

90.701

5.450
70

750
80
175

11.665

80
175

90

600

600

600

600

27.560

20.660

28.228

2.588
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2014

3.4

Overzicht beschikbare middelen versus benodigde middelen

Een totaaloverzicht van de beschikbare middelen in de Reserve gemeentebrede investeringen en de
geprioriteerde projecten leidt tot het volgende overzicht.
Bedragen x € 1.000

2009

2010

Beschikbare middelen in
reserve Gemeentebrede
investeringen

26.002

35.059

9.358

Voeding reserve

20.722

1.859

-11.665
35.059

Geprioriteerde Projecten
Saldo

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3.845

-23.430

-17.693

- 10.893

- 6.793

15.147

953

8.325

6.800

4.100

8.200

-27.560

-20.660

-28.228

-2.588

9.358

3.845

-23.430

-17.693

-10.893

- 6.793

1.407

Vooralsnog gaan we uit van een bijdrage van de provincie met betrekking tot Essent-gelden van €
18,4 miljoen.
In het meerjarenperspectief is er dekking voor alle investeringsprojecten. Er bestaat echter wel een
faseringsprobleem. Om te voldoen aan de regels van het BBV (negatieve reserves zijn niet
toegestaan) zal in de jaren 2012 tot en met 2014 bij ongewijzigde omstandigheden het nadelig saldo
in de RGI worden aangevuld via een tijdelijke putting uit een bestemmingsreserve, bijvoorbeeld de
vermogenreserve. Indien de RGI weer een voordelige stand heeft, zal de vermogenreserve worden
gevoed met dit geleende bedrag (vermeerderd met vervallen rente-inkomsten). De vermogenreserve
bedraagt per 1-1-2010 € 18,5 miljoen.
3.5

Voorportaalprojecten

De voorportaalprojecten betreffen investeringen waar bestuurlijk prioriteit aan wordt gegeven, maar
waarvoor op dit moment geen financiële middelen beschikbaar zijn. Voorstellen tot uitvoering kunnen
in die zin alleen aan de orde komen als dekking uit andere bronnen (met name derden) dan de RGI
beschikbaar komt. Ambtelijke inzet zal alleen onder bestuurlijke goedkeuring en met een vastgesteld
voorbereidingskrediet per plan/project plaatsvinden.
Investeringen in de categorie “Voorportaal” hebben de initiatieffase volgens de faseringsvolgorde van
het projectmatig werken doorlopen. In een daarna aansluitende definitie- en ontwerpfase wordt
gedetailleerder en nauwkeuriger invulling gegeven aan het programma van eisen en alle aan het
project gerelateerde doelen en te stellen randvoorwaarden. Deze fases worden alleen dan verder
ingezet als er ook zicht is op uitvoering binnen aanwezige financiële middelen. Voor de nadere
invulling van deze projecten zijn voorbereidingskredieten vereist tot aan de fase van uitvoering..
In de begroting 2009 waren de volgende voorportaalprojecten opgenomen.
Voorportaalprojecten
(bedragen x € 1.000)

programma

Totaal
bedrag

Anders
gedekt

Nog te
dekken

1. IHP

14

8.000

8.000

2. Infrastructuur Sluiskwartier

4

4.500

4.500

3. Restauratie Bergkerk

13

1.350

1.350

4. Oostriktunnel

4

p.m.

5. Baggeren Buitengracht

3

1.000

1.000

6. Parkeren binnenstad

4

p.m.

p.m.

7. Boegbeeldprojecten

div.

p.m.

p.m.
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Het project baggeren Buitengracht wordt overgeheveld naar de geprioriteerde projecten. Het project
Sluiskwartier is voor € 5,4 miljoen overgeheveld naar de geprioriteerde projecten. Daarnaast wordt
voorgesteld de volgende projecten toe te voegen.
Voorportaalprojecten
(bedragen x € 1.000)

programma

Totaal
bedrag

Anders
gedekt

Nog te
dekken

1. Herstructurering wijken

7

8.300

8.300

2. Verkeersplan Keizerslanden

4

600

600

3. Investeringen sport

14

9.000

p.m.

9.000

4. Zandwetering

4

5.100

p.m.

5.100

5. Havenkwartier

8

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting:
1. Herstructurering wijken
In de voorstellen van deze nota is voor de jaren 2010 t/m 2013 rekening gehouden met voortzetting
van de herstructurering Keizerslanden en Rivierenwijk en start van de herstructurering Voorstad-Oost.
Voor de eerstgenoemde twee wijken resteren daarna nog de jaren 2014 en 2015 en voor VoorstadOost nog het jaar 2014. Daarnaast zullen, op basis van de geactualiseerde Woonvisie, nog middelen
beschikbaar moeten komen voor de prioriteitswijken Oude Zandweerd, Burgersdijk (waaronder het
Rode Dorp), het Oostrik en Blauwenoord, Borgele/Platvoet en de Hoven. Vooralsnog ramen wij de
hiermee gemoeide gemeentelijke investeringsbehoefte op € 8,3 miljoen.
2. Verkeersplan Keizerslanden
In september 2009 hebben wij het verkeersplan Keizerslanden vastgesteld. De uitvoeringskosten
kunnen voor het overgrote deel worden gedekt met geprioriteerde middelen reserve RGI. Voor de
reconstructie van kruispunt Hoge Hondstraat/Margijnenenk ad geraamd € 600.000 moet nog dekking
worden gevonden. Op basis van de huidige planning dient deze kruising in 2011 te worden
uitgevoerd.
3. Investeringen sport
In de sportnota Deventer Vitaal 2009-2012 is verwoord dat de beoogde investeringen in de diverse
sportparken over de beleidsperiode van vier jaar heen gaan. Constaterend, dat het tempo waarop de
integrale visie binnen- en buitensport-accommodaties kan worden uitgewerkt, sterk afhankelijk is van
beschikbare middelen, is een prioritering opgenomen voor de sportparken Zandweerd en Rielerenk,
de wielerbaan/skeelerbaan, de sportparken Zunnebargh, de Achterhoek, Colmschate Zuid, Rielerenk
en de Looënk en voor professionalisering van het sportparkenbeheer. Rekening houdend met enkele
p.m. bedragen leidt dit tot een investeringsbehoefte van totaal € 9 miljoen.
4. Zandweteringpark
Op 16 december 2008 hebben wij het Masterplan Modellenstudie Steenbrugge-Zandweteringpark
vastgesteld. Voor het parkonderdeel wordt gerekend op een investering van bruto € 5,1 miljoen, te
verlagen tot netto € 3,7 miljoen door de grond niet tegen agrarische waarde maar om niet
(boekwaarde nihil) in te brengen. De mogelijkheden voor het verkrijgen van externe bijdragen in de
aanlegkosten zijn in onderzoek.
5. Havenkwartier
Bij de ontwikkeling van het Havenkwartier is gekozen voor het Vlaamse model. Bovendien moet ook
rekening gehouden worden met de kosten van infrastructuur in de omgeving van het Havenkwartier.
Mogelijk worden bedragen ontvangen van provincie en/of rijk.
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Het totale overzicht van de voorportaalprojecten wordt dan:
Voorportaalprojecten
(bedragen x € 1.000)
1. Infrastructuur Keizerslanden

Programma

Totaal bedrag

Anders gedekt

Nog te dekken

4

600

600

2. Sluiskwartier

4

p.m.

p.m.

3. Zandweteringpark

4

5.100

1.400

3.700

4. Oostriktunnel

4

p.m.

13.700

p.m.

5. Parkeren binnenstad

4

p.m.

p.m.

6. Herstructurering wijken

7

8.300

8.300

7. Havenkwartier

8

p.m.

8. Restauratie Bergkerk

13

1.350

9. Investeringen sport

14

9.000

10. IHP

14

8.000

11. Boegbeeldprojecten

Div.

Totaal
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p.m.

p.m.
1.350

p.m.

9.000
8.000

p.m.

p.m.

p.m.

30.950

13.700

30.050
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4. De programma’s
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Programma

: 1a Bestuur en Strategie

Portefeuillehouder

: A.P. Heidema
G. Hiemstra
M.J. Ahne
M.P. Swart
G. Berkelder
M.J.G. de Jager - Stegeman
: Strategische Ontwikkeling en BDO

Eenheid

Korte omschrijving van het programma
Besturen van de gemeente door de gemeenteraad, de burgemeester en het college van burgemeester en
wethouders, conform de wettelijke plicht.
Uitoefenen van de volksvertegenwoordigende, kaderstelende en controlerende taak van de gemeenteraad en de
ondersteuning hiervoor door de Griffie.
Uitoefenen van de taken van het bestuur van de gemeente en de ondersteuning hiervoor door de
gemeentesecretaris met zijn staf.
Uitzetten van de strategische koers van de gemeente Deventer op alle mogelijke gemeentelijke beleidsterreinen
voor de langere termijn in voortdurend samenspel met bestuur, samenleving en organisatie (“de kracht van stad
en platteland”) door middel van „programmering en strategie‟, „kennis en verkenning‟ en „regie gemeentebrede
strategische programma‟s‟.

Wat willen wij bereiken?
Beoogde maatschappelijke effecten
Burgers ervaren het bestuur en de organisatie als van een „veranderend bestuur‟: transparant, aanspreekbaar,
rechtvaardig en slagvaardig met een op de behoeften afgestemde besluitvorming en met een op de toekomst
gerichte strategische lange termijn koers die innovatief, duurzaam en sociaal is.
Dit wordt bereikt door:
 Een betere relatie tussen burgers en bestuur en kwalitatief en kwantitatief snelle, effectieve en voor
iedereen duidelijke besluitvorming (politiek bestuurlijk- ambtelijk samenspel en verbindend leiderschap)
middels transparante communicatie zodat inwoners van Deventer van besluiten die worden voorbereid
of worden genomen vooraf weten of er sprake is van meedenken, meebeslissen of meedoen
(participatieladder);
 Strategisch handelen, benutten van kansen en tegengaan van bedreigingen voor Deventer op de
langere termijn („de kracht van stad en platteland‟);
 Visionaire, vernieuwende, creatieve, grensverleggende, de grenzen van beleidsterreinen en
programma‟s overschrijdende en verkennende strategische langere termijn beleidsontwikkeling en
planvorming die in open samenspel tussen bestuur, samenleving en organisatie tot stand komt en beter
aansluit bij de behoeften in de samenleving (ontkokering en ontschotting);
 Waarneembare transformatie van een meer op bestuurders gericht ambtelijk apparaat („van binnen naar
buiten werken‟) naar een meer op burgers gericht ambtelijke apparaat („van buiten naar binnen werken‟)
(„eerste overheid‟);
 Synergie dankzij gerichte inzet van informatie, kennis, menskracht en middelen van gemeente,
investeerders en andere strategische partners ten behoeve van scherpere prioriteiten en heldere doelen
(strategisch partnerschap, kennis en onderzoeksfunctie, procesregie);
Strategische visies en uitvoeringskaders die onder regie en verantwoordelijkheid van programma 1a (bestuur en
strategie) tot stand komen, zijn in de begrotingsprogramma‟s geïntegreerd waarmee de inhoudelijke relatie het
meest voor de hand ligt. Dit leidt tot de volgende strategische uitdagingen:

Versterking bestuur en strategie: onder andere het doorontwikkelen van de strategische
toekomstagenda tot een (middel)lange termijn beleidsagenda voor de komende collegeperiode, uit te
brengen na de collegevorming in 2010, het opstellen van het inwerkprogramma van het nieuwe college
en raad in maart 2010 en het leveren van een bijdrage aan het collegeprogramma 2010-2014 met
betrekking tot afweging inhoudelijke keuzen.

Verlaging administratieve lasten, versnelling van voorbereidingsprocessen, verkorting van doorlooptijden
(deregulering): onder andere het uitvoeren van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)

Verkenning, visieontwikkeling en kaderstelling toekomstige stedelijke ontwikkeling van Deventer: o.a.
opstellen van een woningbehoefte onderzoek Deventer Noordoost, uitvoeringsprogramma visie
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Voorstad – Oost, MIRT verkenning A1 zone, startnotitie boegbeeld „Poort van Salland-West
(=Hanzetrace)‟, bereikbaarheidsstudie Deventer Noordoost in relatie tot Toekomstvisie 2030,
tussentoets Deventer structuurplan 2025 in relatie tot omgevingsvisie (zie programma 1a, 4, 6 en 7).
Verkenning, visieontwikkeling en kaderstelling grotere betrokkenheid van burgers bij de samenleving,
beter benutten van arbeidspotentieel, kinderen en jongeren meer kansen bieden: onder andere het
opstellen van een inspraaknota en een uitvoeringsprogramma jeugd en gezin (zie programma 1a, 9, en
11).
Verkenning, visieontwikkeling en kaderstelling adequaat arbeidsaanbod in de regio, versterken
concurrentiepositie bedrijfsleven, goede uitstraling van Deventer, ontwikkeling kennis en innovatie: onder
andere het opstellen van een inspraaknota en een uitvoeringsprogramma hoger onderwijs en een visie
en uitvoeringsprogramma economie (zie programma 1a, 8 en 11).

Procesregie van complexe strategische gemeentebrede programma‟s: vanuit de volle breedte van de
gemeentelijke taken strategisch regisseren van de inzet op (1) grotestedenbeleid en ingaande 2010 het
stedenbeleid (2) plattelandsbeleid/gebiedsprogramma (3) regionaal beleid Stedendriehoek (4) Innovatie in de
samenleving (5) strategisch innovatiebeleid (6) charter en actieplan Rivierenwijk Prachtwijk (7) Boegbeelden (8)
(middel)lange termijn beleidsagenda 2010-2014 en (9) aanpak economische crisis.
Gehanteerde criteria voor toewijzing aan de producten „programmering en strategie‟ en/of „regie gemeentebrede
strategische programma‟s‟ in programma 1a zijn: groot politiek-bestuurlijke belang of afbreukrisico, grote impact
op de samenleving, complex en onontgonnen terrein, nog geen visie of uitvoeringskader aanwezig, behoefte aan
centrale sturing ten behoeve van interne en/of externe samenhang, multidisciplinair en programmaoverstijgende,
onverwacht probleem van strategisch belang, ingrijpende wijziging van rijksbeleid, langer dan 1 jaar.
Binnen het programma bestuur en strategie worden de maatschappelijke effecten vertaald in maatschappelijke
doelstellingen voor het programma. De volgende doelstellingen zijn geformuleerd:

Maatschappelijke doelstellingen
Snelle, effectieve en voor iedereen
duidelijke besluitvorming.
Burgerparticipatie: betrokkenheid,
invloed bij gemeentelijk(e) beleid en
projecten.

Nulsituatie 2008
Nulmeting vindt in 2009
plaats
Nulmeting vindt in 2009
plaats.

Streefwaarde 2010
Conform servicenorm en oordeel
klantenpanel.
Conform servicenorm. In 2010 is de
toepassing van de participatieladder
geborgd in de Deventer organisatie.

Indicatoren / monitoren doelstellingen
Voor het behalen van de maatschappelijk effecten zijn de volgende dienstverleningsaspecten, servicenormen,
indicatoren en metingen van toepassing. Dit gebeurt op basis van het vastgestelde klanthandvest en de monitor
publieke dienstverlening.
Dienstverleningsaspect:
Servicenorm:

Indicator:
Meetinstrument:
Meetmoment:

Dienstverleningsaspect:
Servicenorm:

Indicator:
Meetinstrument:
Meetmoment:

Snelle, effectieve en voor iedereen duidelijke besluitvorming.
Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en instellingen kunnen bij
B&W en Raadsbesluiten (Deventer A-4tje) zien binnen welke termijn het besluit tot
stand is gekomen en welke overwegingen aan het besluit voorafgingen. De besluiten
zijn voor een ieder helder geformuleerd en bevatten geen tegenstrijdige informatie.
Oordeel klantenpanel.
Klantenpanel
Jaarlijks

Burgerparticipatie: betrokkenheid, invloed bij gemeentelijk(e) beleid en projecten.
Bij beleids- en planvorming wordt aangegeven wat de betrokkenheid en invloed van
bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en instellingen kan zijn.
Daarmee worden heldere wederzijdse verwachtingen geschapen.
Toepassing participatieladder in Deventer.
Klantenpanel/B&W en Raadsbesluiten.
Jaarlijks

Vastgestelde beleidsdocumenten
Ten behoeve van de strategische agenda en langere termijn visies en uitvoeringskaders:

Economisch Businessplan (2002).

Convenant met woningbouwcorporaties (2002).

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

Sociale Structuurvisie, de sociale kracht van Deventer (2004).
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Toekomstvisie Deventer 2030, Staat van Deventer en Strategische Toekomstagenda „De vier P‟s van
Deventer‟ (juni 2009).
Regionale Structuurvisies Stedendriehoek (juni 2007).
Regionale Economische Visie ( 2008).
Gebiedsagenda Oost-Nederland (mei 2009)
Visiedocument „Denken, Durven, Doen in Uitvoering‟ (2006).
Plan van aanpak „Deventer om van te houden, Een organisatie die burgers en bedrijven centraal stelt „(mei
2009).
Convenant vermindering en vereenvoudiging regelgeving (2006/2007).
Visie schooluitval voor inspraak vrijgegeven (juni 2009)
Strategische visie/Uitvoeringskader vermindering regeldruk (maart 2008).
Voorstellen commissie werkwijze met betrekking tot de agendavoering van de raad.
Deventer Noordoost Richtingendocument (juni 2007), plan van aanpak (februari 2008), voortgangsnotitie
procesaanpak (januari 2009), visie met drie scenario‟s voor inspraak vrijgegeven (juni 2009).
Voorstad Oost richtingendocument en knelpunten analyse (april 2008), visie voor inspraak vrijgegeven (juni
2009).
Kader subsidieverwerving (februari 2008); Meerjarenvisie subsidieverwerving (maart 2009).
Bestuursakkoorden en beleidsprogramma‟s kabinet, provincie(s), VNG en de op basis hiervan gemaakte
verkenningen en strategische bestuursafspraken.
(Regio) visies, verkenningen, convenanten, moties, startnotities onder andere structuurvisie, economische
visie, A1, EFRO, dienstverlening ondernemers, Masterplan hoger onderwijs, Toekomstvisie, Deventer
Noordoost, Voorstad Oost, Hoger onderwijs, Schooluitval, Boegbeelden (convenant provincie Overijssel 25
april 2008).

Ten behoeve van gemeentebrede strategische programma‟s:

Grotestedenbeleid Convenant (2005 t/m 2009) Charter, Wijkactieplan Rivierenwijk en Overeenkomst met
Rentree (2008), Monitor 2005 t/m 2009, Jaarrapportage Wijkactieplan Rivierenwijk 2008

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

Regionaal beleid Stedendriehoek: Regionale structuurvisie bundelinggebied Stedendriehoek 2030 (juni 2007)
en Voorlanden (november 2009), Nota sociale perspectieven stedendriehoek (2005), Manifest grondbeleid
(2005), Regionaal Uitvoeringsprogramma Stedendriehoek (2008), strategische agenda met regio/stedelijk
netwerk, discussienota voorontwerp regionale structuurvisie niet bundelinggebied (augustus 2008);
Regiocontract, PKB Ruimte voor de Rivier, Uitvoering diverse rijksnota‟s (Nota Ruimte, Nota Mobiliteit,
Pieken in de Delta).

ICT in de samenleving: Collegeprogramma 2005-2010, Raadsbesluit juni 2005 inzake programma DICTIS,
ICT in de samenleving (raadsbesluit juli 2005), Besluitvorming inzake instelling Reserve ICT in de
samenleving (juli 2007), Nota „Breedband in Deventer‟ (maart 2004, april 2005), programmaplan ICT in de
samenleving 2008/2009 (september 2008).

Regionale economische visie (2008).

Het Convenant Boegbeelden (Provincie Overijssel, 25 april 2008); tevens basis voor het strategisch innovatie
programma.
Actuele beleidscontext
De Blik Vooruit
Ook Deventer zal zich in de komende jaren verder ontwikkelen als een kennis- en dienstensamenleving, waarin
mensen steeds meer leven en werken in netwerken die snel kunnen wisselen. Daartoe zijn nieuwe
arrangementen nodig die beantwoorden aan de dynamiek van deze en de komende tijd. Mensen mobiliseren,
verbinden, ondersteunen en toerusten zijn kernbegrippen daarbij voor de overheid. Kerncompetenties die hierbij
horen zijn: gemeenschapszin, verdraagzaamheid, ondernemingslust, creativiteit en doorzettingsvermogen.
Kwaliteiten die wij in Deventer koesteren en waar we trots op zijn.
Reeds in voorgaande jaren ontwikkelde langere termijn verkenningen, visievorming en kaderstelling op diverse
beleidsterreinen alsook de Toekomstvisie Deventer 2030, de Strategische Toekomstagenda en de Staat van
Deventer vormen een goede basis voor nieuwe beleidsuitdagingen.
Daarom kan in 2010 verder worden gewerkt aan de doorontwikkeling van de Strategische Toekomstvisie tot een
(middel)lange termijn beleidsagenda voor de komende collegeperiode, uit te brengen na de collegevorming in
2010. Daarbij zullen de wensbeelden uit de Toekomstvisie Deventer 2030 worden benut als richtinggevende
bouwstenen voor de ontwikkeling van beleid op de (middel)lange termijn en zal rekening worden gehouden met
de kernkwaliteiten die van Deventer Deventer maken: (1) Ligging aan de IJssel; (2) Groene Platteland; (3) Stad
me Historie; (4) Ondernemerschap en Vakmanschap; (5) Culturele Vrijstad; (6) Mensen in Verbinding. Geworteld
in onze historie, vormen deze begrippen de fundering van onze toekomstagenda. Zij zijn de kracht van Deventer.
Daar kunnen we onze toekomst op bouwen.
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Een en ander staat tevens in het licht van de beleidagenda van het rijk, de provincie en de VNG, waarin ingezet
wordt op een duurzame toekomstagenda, waartoe gestuurd wordt op basis van vertrouwen. De rol van gemeente
als eerste aanspreekpunt van de overheid voor burgers wordt erkend en er zijn hoge verwachtingen van de
uitvoering van voornemens op gemeentelijk niveau. Steeds meer taken en bevoegdheden van het rijk worden
gedecentraliseerd naar de gemeente. Hiertoe wordt uitgegaan van ruimte voor differentiatie en lokaal maatwerk.
Ook Deventer is aan het doorpakken op deze veranderende rol van de overheid, waarin de gemeente meer
verantwoordelijkheden krijgt om sociaal maatschappelijke problemen vanuit lokale invalshoeken te benaderen en
samen met partners in de stad en op het platteland tot oplossingen te komen. Het rijk versterkt de gemeentelijke
autonomie en regierol (eerste overheid), stimuleert samenwerking tussen overheid en externe partners en creëert
door decentralisatie, deregulering, ontschotting en budgetoverhevelingen hiervoor de randvoorwaarden.
De rol van de gemeente verschuift verder in de richting van bepalen naar sturen, regisseren en faciliteren. Dat
vraagt om goed inspelen op de „kracht van stad en platteland‟. Vertrouwen en samenwerking zijn hierbij
sleutelbegrippen. Strategische partnerschappen op stedelijk, regionaal, provinciaal, landelijk, Europees en
internaal niveau worden toegejuicht. De gemeente wordt steeds meer de lokale toegangspoort voor
medeoverheden. Zonder een consistente toekomstvaste investering in de digitale overheid is een kwalitatief
sterke overheid niet realiseerbaar. Strategische visievorming en uitvoeringskaders voor gemeentelijke regie,
vermindering van regeldruk en subsidieverwerving geven hieraan in 2010 verdere uitwerking en richting. Ook de
provincie is een belangrijke partner voor Deventer in deze. De provincie Overijssel beschikt over ruime
investeringsmogelijkheden die meerjarig in boegbeeldprojecten worden ingezet.
Verwachting is dat de voorziene aanpak –in navolging van Wwb en Wmo- de gemeente Deventer op de
middellange en lange termijn meer beleidsvrijheid zal bieden, maar mede ingegeven door de huidige
economische crisis ook de nodige hoofdbrekens ten aanzien van het financiële kader zal geven. Daarom moet
rekening worden gehouden met een mogelijke behoefte aan tussentijdse actualisering van de strategische beleiden investeringsdoelen. Van belang is dat beleidsplanning voor investeringen, boegbeeldprojecten en
subsidieverwerving meebeweegt met de strategische langere termijn ontwikkelingen bij medeoverheden, zodat
de gemeente beter kan inspelen op kansen en bedreigingen die zich vaak onverwacht op kortere termijn
voordoen. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de benodigde cofinanciering. Het aanwenden van de
Essent gelden als offensief in de aanpak van de economische crisis is hier een goed voorbeeld van.

Welke prestaties leveren wij daarvoor?
Onderwerpen
(Productnummer)

Prestaties in 2010

Financiële consequenties

Raadswisseling (350)
Verdere uitvoering
communicatieplan raad
(350)
Rekenkamerfunctie (350)

Opkomstbevordering, raadswisseling, introductie nieuwe raad
Uitvoeren van de afgesproken prestaties welke zijn
opgenomen in het communicatieplan.

€ 67.000

Burgemeester en
Wethouders (355)
Strategische Agenda (100)

Twee tot drie onderzoeken per jaar naar het doeltreffend,
doelmatig en rechtmatig besteden van gemeentelijke
middelen uitgevoerd.
Op transparante wijze de bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van het bestuur van de gemeente
Deventer uitgeoefend (sinds maart 2002 in het duale stelsel).
Strategische swot-analyse kansen en bedreigingen regio,
provincie, rijk, Europa, internationaal uitgevoerd.
Kennis- en onderzoeksagenda Deventer opgesteld.
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Onderwerpen
(Productnummer)
Strategische visies,
uitvoeringskaders,
kennisateliers (100)

Prestaties in 2010

Financiële consequenties

Strategische toekomstagenda tot een (middel)langere termijn
beleidsagenda voor de komende collegeperiode
doorontwikkeld.

Deze prestaties komen tot
stand onder regie en
verantwoordelijkheid van
programma 1a (bestuur en
strategie) in afstemming met
de andere programma‟s met
een blik op de toekomst.

Strategische visie/uitvoeringskader deregulering acties
jaargang 2010 toegepast en thermometer voortgang
uitvoering opgesteld.

Naast middelen voor
beleidsstrategie, regie en
uitvoering in programma 1a,
product 100 zijn er in het
kader van de
matrixorganisatie diverse
budgetten voor coproductie
opgenomen in de
begrotingsprogramma‟s 1a,2,
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14.

Strategische economische visie en uitvoeringsprogramma
Deventer opgesteld en acties jaargang 2010 in gang gezet.
MIRT verkenning A1 zone opgesteld.

Voor een volledig beeld zijn
de prestaties die vanwege
een inhoudelijke relatie in
een ander programma zijn
geïntegreerd, verwerkt in de
toelichting op de
maatschappelijke effecten
van programma 1a.
Strategische partners,
samenwerking,
coalitievorming (100)

Regie Stedelijke
programmering, lobby en
subsidieverwerving (100)

Tussentoets Deventer structuurplan 2025 in relatie tot
omgevingsvisie opgesteld.

Strategische partnerschappen en/of coalities in de gemeente
Deventer, de regio‟s Stedendriehoek en Salland, VNG,
provincie(s), G33, rijk, Europa en internationaal verworven
en/of verder uitgebouwd.
Strategische politiek bestuurlijke adviezen voor B&W en
portefeuillehouders ter zake opgesteld voor gemeentelijke
inzet in bestuurlijk overleg met het oog op bestuurlijke
afspraken en uitvoering beleidsprogramma‟s en
subsidieregelingen kabinet, provincie(s), Europa en andere
via de daarvoor geijkte bestuurlijke overlegorganen (onder
andere S3H, G33, VNG).
De strategische agenda naar stedelijke programmering,
investeringsplanning, lobby en subsidieverwerving vertaald
en adviezen over lange termijn beleidskeuzen in het kader
van de P&C cyclus uitgevoerd.
Trendrapport opgesteld.
Op investeringsagenda geënte agenda voor lobby en
subsidieverwerving opgesteld geactualiseerd (onder andere
Boegbeelden, ILG, POP, EFRO en andere.) en verdere
professionalisering subsidieadviesrol ontwikkeld.

Onderzoek, statistiek en
verkenningen (102)

Regie Stedenbeleid (104)

Analyse subsidieverwerving middels ex ante toets op basis
van de meerjarenvisie subsidieverwerving opgesteld.
Maatschappelijke ontwikkelingen en trends ten behoeve van
strategische visies en verkenningen gesignaleerd uitmondend
in (te onderzoeken) punten voor de (middel)lange termijn
beleidsagenda 2010-2014.
Regie op de invoering van het stedenbeleid uitgevoerd.
Nazorg Prestatieconvenant Grotestedenbeleid (onder andere
implementatie ex ante toets ) uitgevoerd. GSB
verantwoording 2009 opgesteld.
Afspraken met provincie Overijssel over
grotestedenbeleid/netwerkstedenbeleid 2010-2011
gemaakt.
Ex-ante toets stedenbeleid 2010 uitgevoerd.

Gemeente Deventer – Begroting 2010-2013

Brede doeluitkeringen
worden met ingang van 2010
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ten gevolge van aflopen GSB
III herverdeling en/of
bezuiniging plaats.
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Onderwerpen
(Productnummer)
Regie Plattelandsbeleid
/Gebiedsprogramma 20092013 (104)

Prestaties in 2010

Financiële consequenties

Regie op Gemeentebreed Actieplan Platteland 2009-2010
uitgevoerd.

Naast middelen voor regie
en coördinatie is er een
algemeen werkbudget voor
ondersteuning
plattelandsvernieuwing
(€ 105.000) opgenomen in
programma 1a, product 104.

Acties in casu (deel)projecten gemeentebrede uitvoering
Gebiedsprogramma Salland 2009 - 2013; jaargang 2010
gestart/en of tot uitvoering gebracht.
Nulmeting monitor 2010 opgesteld.
Ex-ante toets convenant 2011 uitgevoerd.

Regie Regionaal beleid
Stedendriehoek (104)

Regie innovatie in de
samenleving (104)

Regiocoördinatie en account Deventer uitgevoerd
(agendering medeafhankelijk van externe partners).

Regie ICT diensteninnovatie oost Nederland (ten behoeve
van provincie Overijssel) uitgevoerd.
Regie op innovatie in de samenleving uitgevoerd.

Regie Charter en Actieplan
Rivierenwijk Prachtwijk (104)

Acties uitvoeringsprogramma ICT in de samenleving jaargang
2010 op de terreinen onderwijs, mobiliteit, duurzaamheid,
zorg, cultuur/media, participatie, veiligheid, economie/ MKB,
gestart en/of tot uitvoering gebracht.
Acties jaargang 2010 Wijkactieplan Rivierenwijk Prachtwijk
gestart en/of tot uitvoering gebracht.
Prachtwijk monitor 2010 opgesteld en aan Charter en
Wijkactieplan Rivierenwijk getoetst.

Regie (middel)lange termijn
beleidsagenda 2010 -2014
(104)

Daarnaast zijn er diverse
budgetten voor uitvoering
plattelandsbeleid
opgenomen in de
begrotingsprogramma‟s
3,4,5,6,7,8,10,12 en 13
(operationeel en financieel zit
dat ook in die programma‟s).
Naast een regiebudget
omvat dit de reguliere
bijdrage Deventer aan de
Regio (in 2009 € 232.000)
Daarnaast zijn er diverse
budgetten voor uitvoering
regionaal beleid opgenomen
in de begrotingsprogramma‟s
3,4,5,6,7,8,10,12 en 13
(operationeel en financieel zit
dat ook in die programma‟s).
Naast de reguliere middelen
zijn er regelmatig incidentele
baten. Deze worden
afzonderlijk van
bestedingsvoorstellen
voorzien.

De uitvoering van het
Wijkactieplan Rivierenwijk
valt onder de
verantwoordelijkheid van
Rentree.

Visitatie Charter/Wijkactieplan uitgevoerd.
Regie op het opstellen van de (middel) lange beleidsagenda
als basis voor het in 2010 op te stellen coalitieakkoord
uitgevoerd en na de collegevorming uitgebracht.
De strategische toekomstagenda tot een (middel)langere
termijn beleidsagenda voor de komende collegeperiode
doorontwikkeld.
De wensbeelden uit de Toekomstvisie 2030 als
richtinggevende bouwstenen voor de ontwikkeling van beleid
op de (middel)lange termijn benut.

Regie Strategisch
Innovatiebeleid (104)

De Staat van Deventer ten tijde van de Voorjaarsnota 2010
uitgebracht.
Strategisch gemeentebreed uitvoeringsprogramma Deventer
innovatief opgesteld.
Acties in casu (deel)projecten gemeentebrede uitvoering
jaargang 2010 gestart en/of tot uitvoering gebracht.
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Onderwerpen
(Productnummer)
Regie Boegbeelden (104)

Prestaties in 2010

Financiële consequenties

Regie op gemeentebrede uitvoering boegbeelden 2010
uitgevoerd.

De regievoering van de
boegbeelden wordt
uitgevoerd binnen het
bestaande financiële kader
van product 104
(gemeentebrede strategische
programma‟s).
Daarnaast zijn er diverse
aanloopbudgetten voor het
van de grond trekken van de
boegbeelden opgenomen in
de desbetreffende
begrotingsprogramma‟s.

Acties in casu (deel)projecten gemeentebrede uitvoering
boegbeelden gestart en/of tot uitvoering gebracht.
Monitor 2010 opgesteld.
Ex-ante toets convenant 2010 uitgevoerd.

Regie Aanpak economische
crisis (104)

Strategische aanpak economisch crisis middels kopgroep
uitgevoerd.
Acties 2010 gestart en/of tot uitvoering gebracht.

Wat mag het kosten?
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Lasten
Baten
Saldo

Rekening 2008
9.463
1.177
-8.286

Toelichting
De lasten bestaan uit: (bedragen * € 1.000)

Raadsactiviteiten

B&W

Programmering en strategie

Kennis en verkenning

Regie gemeente brede programma‟s

2009
10.530
738
-9.792

2010
9.298
290
-9.008

2011
9.105
290
-8.815

2012
9.048
290
-8.758

2013
9.048
290
-8.758

1.764
3.722
1.645
837
1.330

In 2010 dalen de lasten ten opzichte van 2009 door onder meer de afronding van de visie Voorstad Oost
(€ 100.000), visie Deventer noordoost (€ 130.000). Voorts is in 2009 het budget economische crisis (€ 500.000)
opgenomen en diverse projecten met betrekking tot ICT in de samenleving (€ 220.000).
Omdat hiertegenover onttrekkingen uit reserves dan wel subsidies van derden (ICT in de samenleving) staan, is
het netto effect beperkt. De afname ten opzichte van 2009 van € 232.000 wordt hoofdzakelijk verklaard door
lagere apparaatskosten als gevolg van een verlaging van de compensatie voor salarisstijging vanaf 2009.
Daarnaast neemt de bijdrage aan de Stedendriehoek af door het vervallen van verplichtingen uit het verleden.
In het meerjarenperspectief nemen de inkomsten en uitgaven af door de besteding van de reserve ICT in de
samenleving.
De baten bestaan uit: (bedragen * € 1.000)

Raadsactiviteiten

B&W

Programmering en strategie

Kennis en verkenning

Regie gemeentebrede programma‟s

2
1
0
246
40

De baten van Kennis en Verkenning bestaan uit inkomsten van onderzoeken en verkenningen die uitgevoerd
worden in opdracht van andere organisatieonderdelen alsmede van andere gemeenten en enkele semi-overheids
instellingen.
Bij regie op gemeentebrede programma‟s wordt niet de onttrekking aan de reserve ICT in de samenleving te
weten € 250 in 2010 en € 59 in 2011 meegenomen.
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Programma

: 1b Publieke dienstverlening

Portefeuillehouder

: A.P. Heidema
G. Hiemstra
M.J. Ahne
:StadThuis

Eenheid

Korte omschrijving van het programma
Binnen het programma publieke dienstverlening bevinden zich de producten communicatie, burgerzaken,
belastingen en het themaloket bouwen en wonen. Alle publieksbaliecontacten komen hierin voor (zogenaamde 1
op 1 dienstverlening) dat wil zeggen van aanvragen van een paspoort tot en met informatie met betrekking tot
bouwvergunning en aanvraag van een Wmo voorziening. Uitgangspunt bij publieke dienstverlening is dat de
gemeente haar producten klantvriendelijk aanbiedt, vereenvoudigt waar mogelijk en gebruik maakt van moderne
communicatietechnieken in zowel informerende als aanbiedende zin.
Daarnaast is er ook advies en regie op klantaanvragen en klantprocessen voor producten en diensten welke niet
direct geleverd kunnen worden. Doelstelling hiervan is om vanuit de klant te denken en te handelen waarbij het
voor de klant belangrijk is om 1 aanspreekpunt te hebben die namens de gemeente aanspreekbaar is.

Wat willen wij bereiken?
Beoogde maatschappelijke effecten
Burgers en instellingen, andere overheden en de gemeentelijke organisatie tijdig en tegen redelijke kosten
voorzien van informatie, producten en diensten.
Via de communicatie van de gemeente Deventer klantgericht handelen door veel producten te standaardiseren
wat snelheid, kostenbesparing en resultaatzekerheid geeft. Daarnaast maatwerk aan te bieden daar waar dit
nodig is het gevoel in de samenleving versterken dat we gezamenlijk werken aan de positieve ontwikkelingen in
Deventer.
Maatschappelijke doelstellingen

Nulsituatie
2008

Meedenken in plaats van tegendenken.
Steeds meer van onze producten en/of diensten worden digitaal
afgehandeld.
De gemeente maakt duidelijke afspraken met haar burger en komt
deze afspraken na.
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Streefwaarde 2010
0,1% beter dan
benchmark
120
Producten klaar terwijl u
wacht: 35
Klaar volgens afspraak:
75% binnen 3
werkdagen, 25% binnen
4 werkdagen.

Monitoring doelstellingen
Monitoring van „Meedenken in plaats van tegendenken‟ vindt jaarlijks plaats via de benchmark publiekszaken.
Monitoring van het aantal digitaal afgehandelde producten en/of diensten vindt jaarlijks plaats via de
voortgangsrapportage „mijn loket‟.
Het nakomen van de gemaakte afspraken wordt jaarlijks gemonitord met als bron de gegevens van de afdeling
Frontoffice.
Vastgestelde beleidsdocumenten









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.
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MO-KET: Maatschappelijke ondersteuning en publieke dienstverlening (2008)
Nulmeting kwaliteit publieke dienstverlening (2007).

Actuele beleidscontext
In 2009 is er een team telefonie opgericht met als doel tijdens het eerste telefonisch contact de burger volledig te
kunnen antwoorden zonder dat sprake is van doorverbinden. Dit zal fasegewijs in de organisatie worden
ingevoerd waarbij ook de directe beantwoording uiteindelijk moet gaan leiden dat 80%van de binnenkomende
telefoongesprekken direct kunnen worden beantwoord. In 2010 zal de laatste fase van aansluiting van
gemeentelijke onderdelen worden afgerond. Daarnaast maakt de gemeente Deventer gebruik van het
zogenaamde 14+ nummer. Dat betekent dat de gemeente voortaan bereikbaar is onder 1 nummer namelijk
140570. Dit is overigens een nummer dat wij delen met de gemeente Olst-Wijhe.
In 2010 zal door de rijksoverheid een maximumtarief worden ingevoerd voor rijbewijzen. Naar verwachting zal dit
leiden tot een forse minderopbrengst.
In 2010 wordt uitvoering gegeven aan het gemeentebreed uitvoeringsprogramma onder de titel Burgers en
bedrijven centraal.

Welke prestaties leveren wij daarvoor?
Onderwerpen
(Productnummer)

Prestaties in 2010

Belastingen (304)

Verminderen van de uitvoeringskosten OZB/WOZ.

Efficiency
Publieke dienstverlening
(305 )

Financiële consequenties

-Verder optimaliseren van de dienstverlening aan de balies
Publiekszaken door ruimere openingstijden (extra
avondopenstelling), meer op afspraak werken (ook op de
locaties Bathmen en Schalkhaar), verder uitbreiden digitale
dienstverlening (aanvragen, betalen en leveren).
-Monitoren van de dienstverlening middels de benchmark
publiekszaken en monitoren van de kwaliteitsnormen zoals
vastgelegd in de Monitor kwaliteit publieke dienstverlening
2010
-Organiseren van verkiezingen (2010 gemeenteraad ).
-Uitbreiden van aan te vragen digitale producten ( Mijn Loket)

(41)

-75 regietrajecten per jaar voor politiek gevoelige, dan wel
integrale maatwerk vragen.

Communicatie (306)

- Mediamix (televisie, radio, krant, internet) is ingezet voor de
berichtgeving en wordt gewaardeerd door Deventenaren met
minimaal een 7, minstens 70% van de Deventenaren wordt
bereikt met een van de media uit de mediamix.
- Participatieladder is ingevoerd
-10% groei in websitebezoek.
- Zoekfunctie website voor 80% van de bezoekers
gewaardeerd met een 7 of hoger.
-Minimaal 70% van de 450 bezwaarschriften binnen 14
weken afhandelen op kwalitatief niveau en met focus op de
dienstverlening (onder andere de Andere aanpak).

Juridische zaken ( 310)

Wat mag het kosten?
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Lasten
Baten
Saldo

Rekening 2008
10.150
3.137
-7.013

2009
11.144
2.560
-8.584

2010
10.228
2.853
-7.375

2011
10.177
2.853
-7.324

2012
10.105
2.853
-7.252

2013
10.096
2.853
-7.243

Toelichting lastenontwikkeling 2009-2013:
In 2010 dalen de lasten ten opzichte van 2009 per saldo met € 1,1 miljoen wegens de volgende mutaties.

In de begroting 2009 zijn incidentele budgetten het klantcontactcentrum, het project moket, subsidie aan
de bibliotheek, uitvoeren GBA audit, uitgaven mediamix van in totaal € 0,9 miljoen. Tevens zijn de
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toegerekende apparaatlasten € 0,1 miljoen lager. Tot slot zijn de uitgaven op het product belastingen
gedaald met € 0,1 miljoen, vanwege lagere loonkosten en afloop van het project WKPB.
Een verdere daling van de lasten in het meerjarenperspectief van 2010 tot 2013 met € 0,1 miljoen is te verklaren
door:

Vanaf 2012 zijn er nog geen uitgaven voor verkiezingen gepland. (€ 53.000)

Met ingang van 2011 dalen de lasten met € 50.000 wegens verlaging van het budget hertaxatie.

Vrijval kapitaallasten klantbegeleidingssysteem (€ 23.000)
Toelichting batenontwikkeling 2009-2013:
In 2010 en verder stijgen de baten licht met € 26.000.
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Programma

: 2 Openbare Orde en Veiligheid

Portefeuillehouder
Eenheid

: A.P. Heidema
: Ruimte en Samenleving

Korte omschrijving van het programma
Bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid op het gebied van openbare orde en veiligheid.
Uitvoeren bijzondere wetten en regelgeving met betrekking tot openbare orde en publiek domein (APV, Drank- en
horecawet, Wet BIBOB, Wet op de kansspelen etcetera).
Verhoging van de (sociale) veiligheid en de beleving daarvan, door samen met partners binnen de
veiligheidsketen een creatief instrumentarium vast te stellen en uit te voeren.
De aanpak is primair dader- of objectgericht en moet bijdragen aan een daling van het aantal delicten op de
geprioriteerde thema‟s en een verbetering van het veiligheidsgevoel van burgers.
Verhoging en verbreding participatie bevolking en instellingen bij prioritering en uitvoering veiligheidsbeleid.
Daarbij past een eigentijdse en efficiënte vergaderstructuur (veiligheidshuis).
Optimalisering (brand) preventie, adequate hulpverlening bij brand en andere calamiteiten en het bewaken van de
kwaliteit van de wettelijk taken die zijn ondergebracht bij de Regio IJssel- Vecht (rampenbestrijding,
alarmcentrale, oefenen en opleiden) en samenwerking in regionaal verband behoren vanuit de eenheid
Brandweer ook tot het programma Veiligheid.

De producten 303 (openbare orde), 356 (toezicht), 500 (basisbrandweer zorg), 501(preventie) en 502 (regio en
rampenbestrijding) vallen onder dit programma.

Wat willen wij bereiken?
Beoogde maatschappelijke effecten
Het programma Veiligheid en Openbare orde streeft het volgende maatschappelijke effect na:

Deventer is een veilige stad om te wonen, werken en te recreëren.

Burgers en bedrijven herkennen zich in het beleid en zijn daarover tevreden

Maatschappelijke doelstellingen
Een verdere daling van de objectieve criminaliteit
Een verdere afname van het onveiligheidsgevoel van burgers

Een stabilisatie van het voetbalgerelateerde geweld

Het waarborgen van de fysieke veiligheid door risicobeheersing en
incidentbestrijding

Nulsituatie
2008
7.143 (aantal
delicten)
20% van de
bewoners voelt
zich wel eens
onveilig
4.233 uren
politie-inzet
88
aanhoudingen

Streefwaarde
2010
6.863 (-4%)
19%

4.000 (-4%)
80 aanhoudingen
Controles op
brandveiligheidsvoorschriften bij
400 risicovolle en
kwetsbare
bouwwerken.
In minimaal 80%
voldoen aan het
gemeentelijke
zorgnormenstelsel.
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Monitoring doelstellingen
De beleving van de burgers wordt 2-jaarlijks gemeten via de leefbaarheidmonitor.
De objectieve cijfers van criminaliteit worden gemeten aan de hand van de cijfers van de politie(aangiften).
Aantal meldingen/klachten over onveilig situaties via meldpunt openbare ruimte.
Veiligheidsscans en gebiedsanalyses (bijvoorbeeld geweldsanalyse horeca).
Vastgestelde beleidsdocumenten
Meerjarennota veiligheid 2010 – 2014.
Voortgangsrapportage veiligheid 2009.
Integraal Handhavingprogramma 2009.
Beleidsplan Brandweer Deventer, 2009 – 2012.
Actuele beleidscontext
Visie veiligheidsbeleid
In het najaar van 2009 vindt vaststelling plaats van de visie veiligheidsbeleid 2010-2014. Naast de wijze waarop
de gemeente vorm en inhoud geeft aan het veiligheidsbeleid, zal in deze nota op de gemeentelijke prioriteiten de
output worden vastgesteld. Deze zal in hoge mate bepalend zijn voor de activiteiten in 2010 en verder.
Vervolg in gang gezette ontwikkelingen
In het afgelopen jaar zijn diverse initiatieven gestart die in 2010 een vervolg krijgen. Zo is de aanpak hooligans in
beeld na twee jaren aan een evaluatie toe en wordt na de evaluatie van het prostitutiebeleid ingezet op de
uitvoering van een in najaar vast te stellen plan van aanpak. De initiatieven die mede dankzij GSB zijn
gestart(aanpak huiselijk geweld en veelplegers) worden gecontinueerd.
Cameratoezicht en bestrijding van overlast
Laat 2009 vindt er een discussie plaats over de mogelijkheden van cameratoezicht op de bedrijventerreinen. We
houden er rekening mee dat in 2010 implementatie plaats vindt. De kosten van aanschaf en beheer kunnen niet
vanuit bestaande begroting gedekt worden (wel de ambtelijke regie).
Verder zal in 2010 worden ingezet op een verder bestrijding van overlast. Dit gebeurt via de verbreding van de
toepassing van de regeling kamerverhuur over sommige delen van de stad in 2010 en over de hele stad vanaf
2011. Ook van de aanpak extreme woonoverlast hebben wij hoge verwachtingen.
Wet veiligheidsregio‟s
In 2010 treedt de Wet veiligheidsregio‟s in werking. Deze wet stelt eisen aan de organisatie van de (regionale)
brandweer en in een uitvoeringsbesluit eisen aan de kwaliteit van de brandweerzorg en de crisisbeheersing. Deze
eisen kunnen gevolgen hebben voor de brandweerzorg in Deventer. In 2014 moet de brandweer aan de eisen
voldoen.
Vanwege de vastgestelde wet en de daaruit voortvloeiende verplichtingen wordt aankomende jaren de
jaarlijkse rijksbijdrage voor de Veiligheidsregio‟s stapsgewijs verhoogd. Voor de veiligheidsregio
IJsselland loopt deze bijdrage op van 1,1 miljoen in 2010 tot 1,8 miljoen in 2014. De wet heeft in 2010
geen gevolgen voor de inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten in de veiligheidsregio.
Overgang taken van de Voedsel- en Warenautoriteit
De inwerkingtreding van de wetswijziging is uitgesteld tot 2011. In 2010 zal het college de voorbereiding ter hand
nemen, zoals ook in het coalitieakkoord “de blik vooruit” is toegezegd.

Welke prestaties leveren wij daarvoor?
Onderwerpen
(Productnummer)

Veiligheidsbeleid (303)
Huiselijk geweld (303)
Overlast voetbal (303)
Handhaving (303)
Camerabeleid (303)

Prestaties in 2010

Vastgestelde Voortgangsrapportage veiligheid 2010
Vastgesteld meerjarenvisie huiselijk geweld 2010-2014
Vastgestelde evaluatie Hooligans buitenspel
Vastgesteld evaluatie handhavingprogramma 2009 en
integraal handhavingprogramma 2011
Vastgesteld onderzoeksplan toepassing cameratoezicht
bedrijventerreinen

Gemeente Deventer – Begroting 2010-2013

Financiële consequenties

€ 50.000
€ 20.000
€ 30.000
€ 30.000
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Onderwerpen
(Productnummer)
Toezicht en handhaving
brandveiligheid (501)

Prestaties in 2010

Brandbestrijding (500)

Paraatheid met betrekking tot brandbestrijding, hulpverlening
bij ongevallen (onder andere verkeersongevallen en
waterongevallen).
In minimaal 80% van de uitrukken voldoen aan het
zorgnormenstelsel van de gemeente Deventer, inclusief
duiken. Na alarmering:
- 1e brandweervoertuig binnen 6 minuten aanwezig in
binnenstad en bij bijzondere objecten. In overige
gebieden/objecten een opkomsttijd tot 10 minuten.
- 2e brandweervoertuig 2 minuten later (tijdens
kantoortijden) en 4 minuten later (daar buiten).
Het duikteam is na 15 minuten ter plaatse (niet landelijk
genormeerd).
Slagkracht
- Op eigen kracht een incident tot en met classificatie “grote
brand” kunnen bestrijden.
- In 80% van de gevallen zijn alle vier de Deventer
brandweerposten paraat.
- In 99% van de gevallen zijn drie van de vier posten
paraat.
Vastgestelde en geïmplementeerde overlegstructuren op het
gebied van veiligheid op het niveau van wijk en stad (mede
ook ter verbetering van de participatie bewoners en aansturing
politie/toezicht)

Slagkracht brandweer (500)

Aansturing bevolking in
uitvoering veiligheid (303)

Financiële consequenties

Toezicht en handhaving brandveilig gebruik
Het behoud en waar nodig verhoging van het
brandveiligheidniveau bij bedrijven en instellingen. Hiervoor
worden controles op brandveiligheidsvoorschriften gehouden
bij 400 van de circa 1.300 risicovolle en kwetsbare
bouwwerken.
Het toetsen van 60 ontruimingsplannen en het ondersteunen
bij 20 ontruimingsoefeningen.
Ook nemen we deel aan 3 integrale controles binnen de
gemeente.
Zie hieronder bij slagkracht.
Gezamenlijk bedragen de
kosten € 4.000.000.

Zie hierboven bij paraatheid.
Gezamenlijk bedragen de
kosten € 4.000.000.

€ 30.000

Wat mag het kosten?
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Lasten
Baten
Saldo

Rekening 2008
10.003
1.472
-8.531

2009
10.345
943
-9.402

2010
10.002
950
-9.052

2011
9.880
950
-8.930

2012
9.757
950
-8.807

2013
9.708
950
-8.758

Toelichting 2010 ten opzichte van 2009:

In 2010 vervallen tijdelijke middelen voor hooligans ( - € 82.500), overlopende middelen handhaving
horecabeleid (- € 26.000) en BIBOB (- € 47.000).

Apparaatskosten dalen met - € 212.000 ten opzichte van 2009 door negatieve loonindexatie, lagere
doorberekening centrale overhead en personele taakstelling.

Vanaf 2010 is € 75.000 structureel toegevoegd ten behoeve van hogere loonkosten in verband met de
ombouw van ID-banen.

Apparaatskosten zijn in 2010 € 35.000 lager door negatieve loonbijstelling en personele taakstelling.

Kapitaallasten vervoermiddelen lopen op volgens het vervangingsschema van € 7.000.

Kapitaallasten brandweer en frictiecompensatie gebruiksvergunningen dalen met - € 11.000.

Bijstelling rijksbijdrage Veiligheid € 24.000.

Overige verschillen - € 50.000.
Toelichting 2011 ten opzichte van 2010:

In 2011 vervalt het tijdelijk budget voor handhaving Voorstad Oost (- € 75.000) en handhaving
horecabeleid (- € 75.000), beschikbaar gesteld bij Voorjaarsnota 2008.

Het budgettair kader loopt af in verband met afbouw subsidie loonwaarde ID banen, - € 38.000.

Kapitaallasten vervoermiddelen stadstoezicht stijgen met € 4.000.

Uitgaven levensloop/FLO Brandweer stijgen met € 75.000.

Kapitaallasten brandweer en frictiecompensatie gebruiksvergunningen dalen met - € 15.000.
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Toelichting 2012 ten opzichte van 2011:

Het budgettair kader loopt af in verband met afbouw subsidie loonwaarde ID banen, - € 50.000.

Kapitaallasten vervoermiddelen stadstoezicht stijgen met € 21.000.

Kapitaallasten brandweer en frictiecompensatie gebruiksvergunningen dalen met - € 12.000.

Toelichting 2013 ten opzichte van 2012:

Het budgettair kader loopt af in verband met afbouw subsidie loonwaarde ID banen, - € 50.000.
 De tijdelijke verlaging van de huur pand Keizerstraat van € 28.000 loopt af in 2013.
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Programma

: 3 Openbare ruimte

Portefeuillehouder
Eenheid

: G.A.J. Berkelder
: Ruimte en Samenleving

Korte omschrijving van het programma
Dit programma omvat de instandhouding van de openbare ruimte. 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 burger van Deventer onderdeel uit van dit programma voor onderdelen die aan de openbare ruimte
zijn gerelateerd, te weten de havens, markten en begraafplaatsen.

Wat willen wij bereiken?
Beoogde maatschappelijke effecten
Het programma openbare ruimte streeft er na een bijdrage te leveren aan de volgende maatschappelijke effecten:
het verbeteren van de leefbaarheid van de openbare woon-, werk en leefomgeving
het verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid van de openbare woon-, werk en
leefomgeving
het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de openbare woon-, werk en leefomgeving in de
gemeente Deventer
het verbeteren van het economisch vestigingsklimaat voor bedrijven
Vanuit het programma openbare ruimte kan aan voorgaande gewenste effecten worden bijgedragen door te
zorgen voor een voldoende hoog onderhoudskwaliteitsniveau van de openbare ruimte. Een functionerende, hele
en schone openbare ruimte draagt bij aan de leefbaarheid en veiligheid, zowel qua beleving als feitelijk (in cijfers).
Binnen het programma openbare ruimte worden de maatschappelijke effecten vertaald in maatschappelijke
doelstellingen voor het programma. De volgende doelstellingen zijn geformuleerd:
Maatschappelijke doelstellingen
Voor het aspect verloedering fysieke ruimte dient de uitslag van de 2jaarlijkse leefbaarheidmonitor de komende 4 jaar minimaal gelijk te blijven.
Het in 2015 realiseren van een onderhoudskwaliteitsniveau basis voor de
gemeente Deventer op het aspect heel.
Het in 2015 realiseren van een onderhoudskwaliteitsniveau basis voor de
gemeente Deventer op het aspect schoon.
De betrouwbaarheid van het functioneren van de haveninfrastructuur
(sluiscomplex en beweegbare bruggen) is in 2015 groter dan 97,5%.
De afhandeling van vragen, meldingen en klachten over de openbare
ruimte gebeurt conform de richtlijnen van het kwaliteitshandvest.

Nulsituatie
2008
3,6

Streefwaarde
2010
3,6

sober tot basis

sober tot basis

sober tot basis

sober tot basis

95%

95%
(in onderhoud)
n.n.t.b.

n.n.t.b.

Indicatoren / monitoren doelstellingen
De beleving van de burgers wordt 2 jaarlijks gemonitord met de leefbaarheidmonitor. Binnen de
leefbaarheidmonitor is een specifieke indicator aanwezig voor verloedering van de fysieke ruimte, die direct
beïnvloed wordt door de staat van onderhoud.
Voor het onderhoudskwaliteitsniveau is een apart instrument ontwikkeld, te weten BBORD (Beeldkwaliteit Beheer
Openbare Ruimte Deventer). Door te monitoren wordt gecontroleerd of aan het gewenste beeld wordt voldaan.
Jaarlijks wordt door middel van een onderzoek nagegaan of de monitoring van de openbare ruimte voldoende
aansluit bij de waardering door de burger van deze openbare ruimte.
Voor de veiligheid van de openbare ruimte zijn meerdere indicatoren beschikbaar, zoals:
leefbaarheidmonitor (veiligheidsgevoel burger);
aantal meldingen/klachten over onveilige situaties in de openbare ruimte;
aantal aansprakelijkheidsstellingen als gevolg van ongevallen in de openbare ruimte;
aantal ongevallen met slachtoffers in het verkeer (verkeersveiligheid via programma bereikbaarheid);
resultaten van veiligheidsscans (sociale veiligheid).
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Bij de aanschaf van het nieuwe meldpuntsysteem (via Frontoffice Publiekszaken) is meegenomen dat monitoring
op afhandelingtijd van vragen, meldingen en klachten mogelijk moet zijn. In 2010 wordt hierover de eerste
informatie verkregen.
Voor de ruimtelijke kwaliteit van de woon-, werk en leefomgeving zijn geen directe indicatoren beschikbaar. De
randvoorwaarden zullen via stedelijke kwaliteitskaders en beeldkwaliteitplannen bestuurlijk worden vastgelegd.
Vastgestelde beleidsdocumenten
Nota Beheerkwaliteit Openbare Ruimte Deventer (maart 2003).
Milieubeleidsprogramma (2006).
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).
Actuele beleidscontext
Wet RO
De nieuwe Wet op de Ruimtelijke ordening zal in 2010 ook zijn invloed hebben. Deze wet biedt gemeenten meer
mogelijkheden exploitatiebijdragen te verlangen, waaronder voor de openbare ruimte. De mogelijkheden om voor
de openbare ruimte meer baten te creëren worden in 2010 geconcretiseerd.
Stedelijke kwaliteitskaders
Voor het werken in de bestaande stad met uitzondering van enkele gebieden zoals de binnenstad zijn geen
beleidsrichtlijnen vastgesteld over de inrichting (materialisatie) van de openbare ruimte. Bij het beheren en
onderhouden van de openbare ruimte is er wel behoefte aan deze kaders. Deze kaders bieden het handvat hoe
de inrichting van de openbare ruimte eruit moet zien. Bij de uitvoering van grootschalig onderhoud kan dan de
gewenste inrichting worden gerealiseerd, terwijl bij het dagelijks beheer binnen de kaders dient te worden
geopereerd. Deze stedelijke kwaliteitskaders bepalen dus in grote mate het aanzien van de stad.
Gemeentelijk rioleringsplan
De wettelijke zorgplicht conform de Wet Milieubeheer en de extra zorgtaken die gemeenten hebben gekregen als
gevolg van het vaststellen van de Wet gemeentelijke watertaken zijn vastgelegd in het nieuwe Gemeentelijk
Rioleringsplan 2010-2015.

Welke prestaties leveren wij daarvoor?
Onderwerpen
(Productnummer)

Prestaties in 2010

Financiële consequenties

Instandhouding openbare
ruimte (20, 21, 22, 28, 30, 32
en 38)

Het realiseren van een onderhoudskwaliteitsniveau sober tot
basis voor de binnenstad, de Vijfhoek en nieuwe of
geherstructureerde buurten voor het aspect heel.
Het realiseren van een gemiddeld
onderhoudskwaliteitsniveau sober voor de rest van de
gemeente voor het aspect heel.
Het realiseren van een onderhoudskwaliteitsniveau basis
voor de gehele gemeente voor het aspect schoon.
Het realiseren van jaarschijf 2010 van het MJOP 2009-2012
en van het GRP 2010-2015.

€ 28,5 miljoen lasten
inclusief kapitaalslasten

MJOP/GRP (20, 22, 28, 30,
32 en 38)

Speelbeleidsplan (30)
Herinrichting Borgele (20, 22,
30)
Herstructurering
(20, 21, 22, 28, 30 en 32)

Het nieuwe speelbeleidsplan voorleggen ter bestuurlijke
besluitvorming.
Het uitvoeren van een deel van de werkzaamheden op
Borgele. Het grootschalig onderhoud in deze wijk is verdeeld
over de jaren 2009, 2010 en 2011
Voorbereiden en realiseren van diverse integrale werken in
de openbare ruimte van de aanpalende gebieden van de
herstructureringsgebieden.
In Keizerslanden worden in 2010 de werkzaamheden gestart
in de buurt Oranjekwartier.
In de Rivierenwijk wordt in 2010 de planvorming gestart van
de kwaliteitsimpuls in de aanpalende gebieden.
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€ 10,5 miljoen baten door:
rioolheffing
marktgelden
havengelden
budgettair kader voor deze
programmering ligt vast in
het MJOP 2009-2012en het
GRP 2010-2015
€ 20.000
budgettair kader voor dit
project ligt vast in het MJOP
2009-2012
budgettair kader voor dit
project ligt vast in het MJOP
2009-2012 en het GRP
2010-2015
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Wat mag het kosten?
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Rekening 2008
33.372
13.296
-20.076

Lasten
Baten
Saldo

2009
30.818
8.596
-22.222

2010
29.952
8.705
-21.247

2011
28.833
8.705
-20.128

2012
28.932
8.705
-20.227

2013
28.932
8.705
-20.227

Toelichting
Lasten:

De verlaging van de lasten 2010 ten opzichte van 2009 is een gevolg van:
 Het vervallen van eenmalige lasten 2009
Dit zijn lasten die te maken hebben met:
vanuit 2008 naar 2009 overgehevelde budgetten
-€
bijdragen aan investeringen die via de exploitatie
lopen (Prins Bernhardsluis)
-€
 Toename als gevolg van areaal ontwikkeling (299-99)
€
 Hogere lasten riolering mede als gevolg van de invoering
de nieuwe rioleringswetgeving en investeringen uit
het GRP
€
 Stijging van de lasten als gevolg van prijsindex
€
 Daling als gevolg van loonindex
-€



Baten:


480.000
700.000
200.000
313.000
102.000
306.000

In 2011 dalen de lasten ten opzichte van 2010 met - € 1.119.000, door het vervallen van het eenmalige
investeringsbedrag Prins Bernard Sluis van € 1.000.000 en eenmalige kosten waterloket en gemalen
van € 148.000. Overige verschillen € 29.000.
Het verschil in de lasten tussen 2011 en 2012 van € 99.000 is de korting op het accres 2010 dat voor de
jaren 2010 en 2011 op het budget is gekort. Vanaf 2012 is dit budget weer beschikbaar.

Het verschil in baten tussen 2009 en 2010 komt door een hogere raming voor de inkomsten uit de
rioolheffing in 2010. Deze hogere inkomst wordt veroorzaakt door meer aansluitingen ten opzichte van
2009. Het tarief voor de rioolheffing 2010 is gelijk gebleven aan 2009.

Investeringen
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. investeringsprojecten
Totaal

2010
1.000

2011
0

2012
0

2013
0

Toelichting


Betreft uitgaven krediet Prins Bernhardsluis. Hiertoe is in de Voorjaarsnota 2009 besloten.
(bedragen x € 1.000)

Inkomsten t.g.v. investeringsprojecten
Totaal

2010
1.000

2011
0

2012
0

2013
0

Toelichting



Betreft bijdrage uit de exploitatie aan het krediet Prins Bernhardsluis. Hiertoe is in de Voorjaarsnota 2009
besloten. De bijdrage uit de exploitatie wordt gedekt door te beschikken over de reserve RGI.
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Programma

: 4 Bereikbaarheid

Portefeuillehouder
Eenheid

: G.A.J. Berkelder
: Ruimte en Samenleving

Korte omschrijving van het programma
Het programma bereikbaarheid omvat het opstellen en het uitvoeren van het gemeentelijk beleid ten aanzien van
mobiliteit en infrastructuur. Beleid heeft betrekking op alle vervoersmodaliteiten (rijdend en parkerend) en de
samenhang met de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Deventer.

Wat willen wij bereiken?
Beoogde maatschappelijke effecten
Het programma bereikbaarheid streeft er na een bijdrage te leveren aan de volgende maatschappelijke effecten:
het verbeteren van de mobiliteitbeleving van de burger in Deventer.
het verbeteren van de leefbaarheid van de woon-, werk en leefomgeving.
het verbeteren van de verkeersveiligheid.
het verbeteren van het economisch vestigingsklimaat voor bedrijven.
De realisatie van bovenstaande ambities moet samengaan met het bieden van oplossingen voor de gevolgen die
samenhangen met de toenemende behoefte aan mobiliteit. De toenemende behoefte aan mobiliteit wordt
veroorzaakt door het steeds meer loskoppelen van woon- en werk en leefgebieden. Ook het aandeel sociaal
gebonden ritten wordt steeds groter evenals de spreiding van het verkeersaanbod over de dag. Tenslotte
genereert de landelijke economie steeds meer goederenvervoer over spoor, waarbij met name Deventer dreigt te
worden geconfronteerd met onevenredige hinder en risico‟s.
Het gemeentelijk beleid signaleert deze ontwikkelingen en biedt zoveel mogelijk op maat gemaakte oplossingen.
Binnen het programma bereikbaarheid worden de maatschappelijke effecten vertaald in maatschappelijke
doelstellingen voor het programma. De volgende doelstellingen zijn geformuleerd:
Maatschappelijke doelstellingen
De beleving van de mobiliteit in de gemeente Deventer is goed.
Het voldoende verbeteren van de doorstroming in Deventer.
Het verminderen van de ervaring van geluidsoverlast en stank (emissie-)
overlast met 5% in de periode 2008-2012
% mensen dat soms tot vaak stankoverlast ervaart
% mensen dat soms tot vaak geluidsoverlast ervaart door verkeer
Het vergroten van het binnenstedelijk gebruik van het openbaar vervoer en
de fiets vergroten met 30% (aantal personen) in de periode 2008-2012
(nulsituatie 2008).
Het terugdringen van het straatparkeren in de binnenstad.
Het verminderen van het aantal ongevallen (met slachtoffers) op
gemeentelijke wegen.

Nulsituatie
2008
n.n.t.b.
n.n.t.b.

Streefwaarde
2010
n.n.t.b.
n.n.t.b.

16%
38,5%
basis

15%
38%
25%

1.250
parkeerplaatsen
132

1.200
parkeerplaatsen
120

Indicatoren / monitoren doelstellingen
Voor de indicatoren zijn enkele aspecten uit de leefbaarheidmonitor beschikbaar, zoals:
beleving stankoverlast verkeer
beleving geluidsoverlast verkeer
Deze indicatoren richten zich met name op de maatschappelijke effecten van het aspect leefbaarheid.
Om in de toekomst de effecten van de maatregelen op de doorstroming/bereikbaarheid beter te kunnen
monitoren is het van belang een bereikbaarheidsmonitor te ontwikkelen. Daarnaast wordt het gebruik van het
openbaar vervoer gemonitord.
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Vastgestelde beleidsdocumenten
Herijking nota Hoofdwegenstructuur, 2007.
Tactische notitie herijking Hoofdwegenstructuur, 2008 (niet vastgesteld).
Uitvoeringsplan Parkeerbeleid, 2007.
Concept Fietsbeleidsplan, 2008.
Openbaar Vervoervisie Deventer, 2008.
Actuele beleidscontext
Vanuit het rijk is er veel aandacht voor de programmering van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en
Transport (MIRT), het Basisnet Spoor (goederenvervoer) en het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS).
Uitkomsten van deze programmeringen hebben sterke invloed op de bereikbaarheid van Deventer. Rondom
beide programmeringen worden in 2010 naar verwachting belangrijke besluiten genomen door de Tweede
Kamer. In 2010 zullen de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd moeten worden. Het zwaartepunt hierbij ligt op de
A1 en de relatie tussen reizigers- en goederenvervoer over spoor.
De nieuwe Wet op de Ruimtelijke ordening zal in 2010 ook zijn invloed hebben. Deze wet biedt gemeenten meer
mogelijkheden exploitatiebijdragen te verlangen, waaronder voor (aanleg van) verkeersinfrastructuur. De
mogelijkheden om voor bereikbaarheidsmaatregelen in de openbare ruimte meer baten te creëren worden vanaf
2010 geconcretiseerd.
Binnen programma bereikbaarheid zijn veel projecten die voortkomen uit de Nota Hoofdwegenstructuur en het
Fietsbeleidsplan vanaf 2010 geprogrammeerd. De uitvoering van deze infrastructurele projecten zal binnen
programma bereikbaarheid de hoogste prioriteit hebben. Deels zal dit in 2010 ten koste gaan van de beschikbare
capaciteit voor algemene (verkeerskundige) advisering.
Op gebied van verkeersveiligheid mist momenteel een sterke relatie tussen stimulerings-/educatiemaatregelen en
de aanpak van infrastructuur. In het op te stellen meerjarenplan verkeersverkeersveiligheid zal deze relatie
uitvoerig aan bod komen. Daarmee ontstaat een betere afstemming tussen vaststelling en aanpak van
knelpunten op gebied van verkeersveiligheid.

Welke prestaties leveren wij daarvoor?
Onderwerpen
(Productnummer)

Prestaties in 2010

Stadsassen
( 24 en programma 1b
strategische ontwikkeling)
Projecten poorten van
Salland
(24 en 4)

In 2010 is een startnotitie boegbeeld „Poort van Salland-West
(=Hanzetracé)‟ opgesteld.
Start uitvoeringsfase project verdubbeling Siemelinksweg
onderdeel van het provinciale boegbeeld poorten van
Salland.
Start uitvoeringsfase van het project fietsoversteek/brug N348
onderdeel van de zevenster fietsroute Vijfhoek
Start uitvoeringsfase kruising Snipperlingsdijk-Hanzeweg

Stationsomgeving
(23 en 24)

Verkeersmanagement
Systeem Deventer
(23 en 34)
Parkeren binnenstad
(23)
Investeringen uitvoeringsplan
parkeerbeleid (23)
Fietsenstallingen
(23)

Bewaking gemeentelijke bereikbaarheidsbelangen en kaders
voor het project Amstellaan (uitvoering Rentree) conform
gesloten uitvoeringsovereenkomst.
Begeleiden ProRail aangaande uitbreiden
fietsenstallingcapaciteit.
De uitwerking visie stationsomgeving voorleggen voor
bestuurlijke besluitvorming.
Start van de uitvoering van het Parkeer Route Informatie
Systeem (PRIS) als onderdeel van het project
Verkeermanagementsysteem Deventer.
In 2010 meelopen met de verdere operationalisering visie
binnenstad-zuid om te komen tot een parkeeroplossing
binnenstad.
Getekende overeenkomst in 2010 met projectontwikkelaar
over parkeergarage Muggeplein.
Start ontwerpfase fietsenstalling binnenstad.
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Financiële consequenties

totaal € 9.600.000, waarvan
€ 4,6 miljoen subsidie
(verwachting) en € 5,0
miljoen eigen middelen (RGI)
totaal € 3.300.000, waarvan
€ 2 miljoen eigen middelen
(RGI)
€ 5.400.000 (in 2010)
€ 200.000
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Wat mag het kosten?
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Rekening 2008
9.520
1.317
-8.203

Lasten
Baten
Saldo

2009
16.773
4.595
-12.178

2010
13.926
4.869
-9.057

2011
10.027
4.422
-5.605

2012
5.927
4.022
-1.905

2013
5.927
4.022
-1.905

Toelichting
Het verschil in lasten tussen 2009 en 2010 is als volgt te verklaren:

In 2009 opgenomen eenmalige lasten. Dit zijn lasten die te maken hebben met bijdragen aan
investeringen die via de exploitatie lopen. De batenramingen zijn puttingen uit reserves en staan
dientengevolge op programma 16. Ook betreft het hier bij de jaarrekening 2008 naar 2009
overgehevelde budgetten.

Vanaf 2010 stijgt het budget voor het MIND structureel € 22.000

Lagere bijdrage centrumbus € 20.000

Lagere lasten als gevolg van een in het MPP opgenomen taakstelling van € 65.000

Stijging van de lasten als gevolg van prijsindex € 14.000

Daling als gevolg van loonindex € 51.000
Het verschil in lasten tussen 2010 en 2011 is als volgt te verklaren;

In 2010 opgenomen eenmalige lasten. Dit zijn lasten die te maken hebben met
Investeringsbijdragen aan de Fietsbrug N348, de Amstellaan/ wegvak 2 As Binnenstad Colmschate
(de batenramingen zijn puttingen uit reserves en staan dientengevolge op programma 16) en met bij
de jaarrekening 2008 naar 2010 overgehevelde budgetten.
Het verschil in lasten tussen 2011 en 2012 is als volgt te verklaren;

In 2011 opgenomen eenmalige lasten. Dit zijn lasten die te maken hebben met
Investeringsbijdragen aan de Fietsbrug N348, de Amstellaan/ wegvak 2 As Binnenstad Colmschate
(de batenramingen zijn puttingen uit reserves en staan dientengevolge op programma 16)
Het verschil in baten tussen 2009 en 2010 is als volgt te verklaren:

In 2009 opgenomen eenmalige baten als gevolg van overheveling budgetten van 2008 naar 2009.

In 2010 opgenomen eenmalige lasten in verband met overheveling budgetten van 2009 naar 2010.

Hogere parkeeropbrengsten als gevolg van toepassing de indexering. 3% verhoging van de “losse
tarieven” 10% verhoging van de tarieven voor vergunningen en abonnementen.
Het verschil in baten tussen 2010, 2011 en 2012 is als gevolg van opgenomen eenmalige lasten in verband met
overheveling budgetten van 2009 naar 2010 en 2011.
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. investeringsprojecten
Totaal

2010
5.700

2011
5.700

2012
0

2013
0

Toelichting


Het betreft hier de uitgaven voor de investering as binnenstad Colmschate wegvak 2.

(bedragen x € 1.000)

Inkomsten t.g.v. investeringsprojecten
Totaal

2010
5.700

2011
5.700

2012
0

2013
0

Toelichting
 Het betreft hier de dekking van de lasten voor de investering as binnenstad Colmschate wegvak 2/
Amstellaan. Deze dekking bestaat uit een bijdrage uit de exploitatie.
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Programma

: 5 Milieu

Portefeuillehouder
Eenheid

: G.A.J. Berkelder
: Ruimte en Samenleving

Korte omschrijving van het programma
Het programma omvat de integrale zorg van de gemeente voor het milieu. Enerzijds betreft dat de merkbare
gevolgen voor burgers, zoals geluid, luchtkwaliteit, geur, ecologie, afval, 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.

Wat willen wij bereiken?
Beoogde maatschappelijke effecten
Een schone stad waarin overlast en gezondheidsrisico‟s door geluid, stank, vieze lucht en verontreinigde bodem
tot een minimum worden beperkt.
Een groene stad waarin leefbaarheid, klimaatbestendigheid en waardevolle ecologie hand in hand gaan.
Een duurzame stad waarin door gemeente, bewoners, bedrijven en instellingen wordt gestreefd naar
vermindering van energieverbruik en gebruik van duurzame energiebronnen.
Een zuinige stad waarin afval wordt gezien als grondstof.
Maatschappelijke doelstellingen

Nulsituatie 2008

Duurzaam gebruik van energie

Niet bekend. Resultaten
onderzoek worden
september 2009 bekend.
256 kg restafval/inwoner

Duurzaam gebruik van grondstoffen

50% bronscheiding
Kosteneffectieve afvalinzameling

Duurder dan gemiddeld in
landelijke benchmark

Behoud van biodiversiteit

2000 zichtbare soorten zijn
geconstateerd

Verbeteren leefklimaat stad en gezondheid burgers

Op 10 wegen overschrijding
normen luchtkwaliteit

Verminderen veiligheidrisico‟s burgers als gevolg van
bedrijfsactiviteiten.

4 overschrijdingen
plaatsgebonden risico (PR
10-6)
Aantal spoedeisende
gevallen. Hoeveel dat er
precies zijn wordt in 2009 in
kaart gebracht.

Vermindering nadelige gevolgen van verontreinigde bodem
voor mensen en economische activiteiten.
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Streefwaarde
2010
Wordt nog
uitgewerkt.
240 kg
restafval/inwoner
53%
bronscheiding
Afvalstoffenheffing
wordt met 20 euro
verlaagd
Binnen de 2000
zichtbare soorten
wordt het
leefgebied van de
kritische soorten
zoals de das,
vleermuizen,
muurplanten en
stadsvogels
verbeterd.
Geen
overschrijdingen
normen
luchtkwaliteit
2 overschrijdingen
plaatsgebonden
risico (PR 10-6)
Minder
spoedeisende
gevallen. Hoeveel
minder hangt af
van beschikbare
rijksmiddelen en
resultaten van
inventarisatie in
2009.
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Indicatoren / monitoren doelstellingen
De beleving van de burgers wordt 2 jaarlijks gemonitoord met de leefbaarheidmonitor. Binnen de
leefbaarheidmonitor is een specifieke indicator aanwezig voor beleefde geluidoverlast en standoverlast.
Voor duurzaamheid wordt vanaf 2009 jaarlijks een CO2-scan uitgevoerd. CO2-productie wordt gezien als
indicator voor energieverbruik.
Voor afval wordt door Circulus jaarlijks gerapporteerd op:
- aantal kg afval per inwoners;
- percentage afval gescheiden aangeleverd;
Door Senter Novem wordt jaarlijks een benchmark uitgevoerd voor gemeenten. Daarin worden naast
bovengenoemde parameters ook de kosten vergeleken.
De luchtkwaliteit wordt niet gemeten, maar berekend op grond van het gemeentelijk verkeersmodel. Deze
berekening wordt jaarlijks geactualiseerd.
Monitoren van ecologie en biodiversiteit is moeilijk. Door diverse vrijwilligersorganisaties worden verschillende
soorten dieren en planten geteld. Daarnaast worden ecologische inventarisaties uitgevoerd in het kader van
projecten. In 2010 zal worden uitgewerkt hoe de beschikbare data worden gebruikt.
Externe veiligheidsrisico‟s worden op bedrijfsniveau bepaald op grond van gegevens uit de milieuvergunning.
Vastgestelde beleidsdocumenten
Visie Duurzaam Deventer, koersdocument voor periode 2009-2014 met:
Deventer klimaatplan
Ecologische visie
Afval 2030
Visie op externe veiligheid (2007).
Actieplan Luchtkwaliteit en Regionale Samenwerkingsafspraak Luchtkwaliteit (2008).
Verdeelbesluit Bodemsanering 2005-2009 en verder
Convenant Nanov (geluidschermen langs spoor)
Saneringsprogramma‟s geluidsanering
Actuele beleidscontext
Mei 2009 heeft de raad ingestemd met de Visie Deventer Duurzaam. De beleidsdoelen die daarin zijn
geformuleerd worden in de tweede helft van 2009 vertaald in een uitvoeringsprogramma, dat tevens dient als
milieubeleidsplan 2009-2014.
Door het rijk en de Provincie wordt een stevige financiële impuls gegeven aan duurzaamheid. Het rijk heeft als
prioriteiten: energiebesparing bestaande bouw, windenergie, zonnepanelen en energiebesparing scholen. De
focus van de provincie ligt op energiebesparing in bestaande bouw, windenergie, energie uit biomassa.

Welke prestaties leveren wij daarvoor?
Onderwerpen
(Productnummer)

Prestaties in 2010

Financiële consequenties

Huishoudelijk afval (31)

Verlaging afvalstoffenheffing met 20 euro
Verhoging scheidingspercentage
Vermindering kilo‟s restafval
Gescheiden inzameling kunststof per 1-1-2010
Plaatsing ondergrondse containers gemeentebreed
Optimalisatie milieustraat Westfalenstraat
Communicatie afval 2030.
Vermindering energieverbruik in 200 bestaande woningen
Tot stand brengen vier businesscases Deventer bedrijfsleven
Opwekking duurzame energie:
Nemen besluit over plaatsing windmolens op Bergweide
Plaatsing zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen
Nemen besluit over Deventer Duurzame Dienstenbedrijf
Uitvoering maatregelen RSL
Uitvoering bodemsaneringen Lange Bisschopstraat,
Boxbergerweg en T&D-terrein (GSB)
Vaststellen Visie op de Ondergrond
Opstellen verordening voor de ondergrond
Geluidsanering 50 woningen van de A-lijst wegverkeer en de
raillijst (GSB)
Voorbereiding plaatsen geluidschermen langs spoor (NaNov).
Bouw door Prorail is gepland in 2011 en 2012.

Jaarlijkse inkomsten nemen
€ 800.000 per jaar af.

Huishoudelijk afval (31)

Duurzaamheid (35)
Duurzaamheid (35)
Duurzaamheid (35)

Luchtkwaliteit (35)
Bodem (36)
Bodem (36)
Geluid (37)
Geluid (37)
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Wat mag het kosten?
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Rekening 2008
16.217
19.676
3.459

Lasten
Baten
Saldo

2009
16.234
14.547
-1.687

2010
15.570
13.104
-2.466

2011
15.733
13.074
-2.659

2012
15.324
12.860
-2.464

2013
15.299
12.860
-2.439

Toelichting
2010 ten opzichte van 2009
Lasten

Hogere lasten afval door prijsindexering afvalverwerkende bedrijven (€ 490.000)

De kosten voor het project SAM (afval apart; € 130.000) vervallen in 2010, overige kosten afval stijgen
met circa € 39.000

De lasten nemen af met - € 827.000 door het vervallen van eenmalige budgetten uit 2009 voor
milieubeleidsplan (€ 50.000), plas Linderveld (€ 45.000), gebiedsuitwerking Frieswijk ‟t Oostermaet
(€ 33.000), spoorzone ( € 15.000), wet geluidhinder (€ 16.000), actieplan verbetering luchtkwaliteit
€ 308.000 en bijdrage verplaatsing dierenasiel (€ 360.000).

Stijging van uitgaven door structurele bijdrage aan het dierenasiel (€ 34.000)

Een afname van - € 262.000 wordt veroorzaakt door een afname van de storting in de voorziening ISVbodem ( - € 276.000), doordat de rijksbijdrage in de komende ISV-periode vanaf 2010 wordt verlaagd en
een lichte toename van de storting in de voorziening ISV geluid ( € 14.000).

Apparaatskosten op het programma zijn binnen het begrotingskader gecorrigeerd. Hierdoor is budget
voor milieu per saldo met € 116.000 gestegen. Door negatieve loonbijstelling, lagere doorberekening
centrale overhead en personele taakstelling is het apparaatskostenbudget met - € 123.000 gedaald.
Baten






In 2010 is er gekozen voor een verlaging van de afvalstoffenheffing met € 20 per aansluiting. Dat
betekent dat de opbrengsten uit rechten/belastingen sterk dalen (circa - € 655.000).
Dit wordt gecompenseerd door een putting uit de egalisatiereserve op programma 16.
Vermindering baten door wegvallen eenmalige bijdrage project SAM (- € 125.000).
Eenmalige rijksbijdragen 2009 voor luchtkwaliteit en Frieswijk „t Oostermaet vervallen vanaf 2010
(- € 341.000)
Doorberekening van kosten voor de ecoloog is aan lasten en batenkant verlaagd, omdat kosten
rechtstreeks ten laste van projecten komen (- € 56.000)
De jaarlijkse rijksbijdrage ISV bodem wordt in de komende ISV-periode vanaf 2010
- € 276.000 lager, voor geluid € 14.000 hoger.

2011 ten opzichte van 2010





Vanaf 2011 dient er extra onderhoud te worden gepleegd aan de ondergrondse container in de
binnenstad van ruim € 300.000
De kapitaallasten product afval dalen met - € 90.000
Lasten ecologie worden met - € 27.000 verlaagd, doorberekening eveneens.
Overige verschillen - € 20.000.

2012 ten opzichte van 2011






In 2012 zal het afvalscheidingseffect een verwacht voordeel opleveren van € 145.000
In 2012 wordt de subsidie met € 100.000 verlaagd voor het natuur en milieueducatie centrum de
Ulebelt, tevens zullen de baten met hetzelfde bedrag dalen in verband met het vervallen van de
bijdrage hiervoor.
In 2012 worden de kosten voor de klimaatmakelaar van € 30.000 en ecologie van € 20.000 in het
kader van het klimaatplan beëindigd. Putting uit voorziening ISV vervalt eveneens.
In 2012 zullen de kosten voor de Nanov schermen en geluidssaneringen van € 65.000 komen te
vervallen. Deze laatste twee werden allebei bekostigd uit een putting uit de voorziening ISVbodemsanering, zodat de baten navenant dalen.
Voor 2012 resteert in het meerjarenkader nog een aansluitingsverschil van - € 50.000.

Vanaf 2013 vervalt tijdelijk budget voor kleintje klimaat - € 25.000.
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Voorzieningen
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. voorzieningen
Milieu
Totaal

2010
2.390
2.390

2011
1.078
1.078

2012
963
963

2013
963
963

Toelichting



Betreft de uitgaven in het kader van ISV-2 inzake bodemsanering Boxbergerweg € 380.000, Lange
Bisschopstraat / Broederenstraat € 977.000 en de Van Vlotenlaan € 80.000.
Het restant van €50.000 wordt tot 2012 gebruikt als dekking voor klimaatplan en ecologische visie.
(bedragen x € 1.000)

Stortingen in voorzieningen
Milieu
Totaal

2010
991
991

2011
994
994

2012
994
994

2013
994
994

Toelichting



Omdat in 2009 de ISV2-periode afloopt en in 2010 de nieuwe ISV3-periode aanvangt waarbij minder
middelen vrijkomen dan voorheen, dalen de geraamde bedragen. Wel is er nog uitloop van projecten uit
de ISV2-periode.
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Programma

: 6 Ruimtelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder

: M.P. Swart
G. Hiemstra
: Ruimte en Samenleving

Eenheid

Korte omschrijving van het programma
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, onder andere door beleidsvoorbereiding en -uitvoering.
Daartoe behoren het opstellen van planologische, stedenbouwkundige en landschappelijke kaders zoals een
structuurplan, structuurschetsen, bestemmingsplannen, stedenbouwkundige en landschappelijke visies maar ook
het verzorgen van input voor intergemeentelijke beleidsvorming (regio Stedendriehoek) en het beleid van andere
overheden. Daarnaast geldt hier in het bijzonder het maken van kaders voor gebiedsontwikkeling en
locatieontwikkeling, al dan niet op initiatief van de markt. Verder wordt een bijdrage geleverd aan de reconstructie
van het landelijk gebied. Een ander fors taakveld is het actualiseren en digitaliseren van bestemmingsplannen en
het maken van bestemmingsplannen voor concrete (particuliere) initiatieven. Behandeling aanvragen voor bouw-,
sloop- en andere vergunningen op grond van de Woningwet, gemeentelijke Bouwverordening en Wet op de
ruimtelijke ordening. Toezicht op en handhaving van naleving van bouwvoorschriften.

Wat willen wij bereiken?
Beoogde maatschappelijke effecten
Het in stand houden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit in Deventer die door bewoners wordt gewaardeerd
om het woonklimaat, door werkgevers en werknemers als geschikt om in te werken en door bewoners en
toeristen als aantrekkelijk om in te verblijven.

Maatschappelijke doelstellingen
Verbeterde en meer evenwichtige en duurzame ruimtelijke indeling van het
grondgebied ten behoeve van de hoofdfuncties wonen, werken en
verblijven dat in die zin wordt gewaardeerd door burgers, bedrijven en
recreanten.
Toegenomen tevredenheid door de aanvragers van bouw- en
sloopvergunningen en dergelijke over de kwaliteit van de vergunning en de
snelheid waarmee deze wordt verleend.
Het behouden en versterken van de structuur van het landelijk gebied,
zodat het nog beter wordt gewaardeerd door burgers, bedrijven en
recreanten.
Bestemmingsplannen die nodig zijn als ruimtelijk kader voor
ontwikkelingen die een bijdrage leveren aan de doelstelling van het
programma (postzegelbestemmingsplannen) worden in 80% van de
gevallen binnen 9 maanden na aanvraag vastgesteld, mits aanvrager aan
alle onderzoeksverplichtingen en dergelijke heeft voldaan.
Het optimaal benutten van (stedenbouwkundige) kansen en mogelijkheden
voor fysieke ontwikkelingen en daardoor binnen bestaand stedelijk gebied
een substantieel deel (50%) van de woningbouwproductie realiseren.
Het toetsen van bouwplannen conform CKB en het uitoefenen van controle
en optreden tegen ongewenste ontwikkelingen (repressief).

Nulsituatie
2008
n.n.t.b.

Streefwaarde
2010
n.n.t.b.

90% twee
weken sneller
dan wettelijke
termijn
n.n.t.b.

95%

Oude WRO
kende andere
procedures

80% binnen 9
maanden.

Niet eerder
gemeten

50%
binnenstedelijk

CKB norm

Handhaven
CKB norm

n.n.t.b.

Monitoring Doelstellingen:
Meetinstrumenten moeten nog ontwikkeld worden.
Vastgestelde beleidsdocumenten





Structuurplan Deventer 2025, Synergie van stad en land (2004).
Regionale Structuurvisie Stedendriehoek (2007).
Regionale Structuurvisie De Voorlanden (2009)
Masterplan Zandwetering (2004).
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Ruimtelijke visie Schalkhaar (2004).
Structuurvisie Diepenveen (2004).
Ruimtelijke visie Bathmen (2008).
Structuurschets Steenbrugge (2005).
Visie Voorstad Oost (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)

Actuele beleidscontext
Nota Ruimte, Provinciale Omgevingsvisie O2.
De Nota Ruimte van het rijk (2004) legt de nadruk op ontwikkelingsgerichte planologie, decentralisatie en
deregulering. Dit beeld wordt bevestigd in de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening. Na een implementatietraject
zijn zowel organisatie als bestuur voorbereid op de nieuwe werkwijze waarbij we veel meer dan voorheen met
zogenaamde „postzegelplannen‟ werken. Ook de provincie Overijssel zet sterk in op deregulering, zoals dat onder
meer blijkt uit het provinciaal collegeakkoord van 2007 “Vertrouwen, verbinden, versnellen”. Dat komt tot uiting in
de nieuwe provinciale Omgevingsvisie. Meer nog dan voorheen staat een verbeterde ruimtelijke kwaliteit centraal
in de ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland. Met minder middelen dan voorheen wordt ander ruimtelijk beleid
gevraagd: minder veelomvattend, meer kaderstellend en ondersteunend voor de uitvoering van gemeentelijke
initiatieven en voor de beoordeling en begeleiding van particuliere initiatieven.
Grondexploitatiewet.
Kostenverhaal op grond van de Grondexploitatiewet zal sinds de introductie van deze wet meer kunnen voorzien
in de kostendekking voor planvorming.
Nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening.
In navolging van rijk en provincie wil ook de gemeente haar regelgeving kritisch bezien op de mogelijkheid van
opschoning, met behoud van doelstellingen van ruimtelijke kwaliteit en rechtszekerheid voor de burger.
Regionale samenwerking.
Hoewel in de Nota Ruimte de Stedendriehoek niet meer als stedelijk netwerk is aangemerkt, is de regionale
samenwerking in dit gebied zodanig veranderd dat deze ook zonder dat etiket wordt voortgezet. Regionale
samenwerking in dit gebied heeft bewezen meerwaarde en is voor de ruimtelijke ontwikkeling op langere termijn
ook onontkoombaar.
Wabo
Vanaf 2010 zullen we gaan werken met de omgevingsvergunning. Zowel voor burgers als apparaat gaat dit grote
gevolgen hebben. Inmiddels is ook de discussie omtrent de Omgevingsdienst in een stroomversnelling gekomen.

Welke prestaties leveren wij daarvoor?
Onderwerpen
(Productnummer)

Actualiseren en digitaliseren van
bestemmingsplannen (1)
Postzegelbestemmingsplannen
(voorheen: planologische
procedures) (1)

Gebiedsontwikkelingen (1)

Landelijk gebied (1)

Prestaties in 2010

In 2010 is 75% van het bestemmingsplannenbestand
actueel, en wordt voldaan aan de digitale verplichtingen op
grond van de Wet op de ruimtelijke ordening.
Bestemmingsplannen die benodigd zijn als ruimtelijk kader
voor ontwikkelingen die een bijdrage leveren aan de
doelstellingen van het programma worden in 80% van de
gevallen binnen 9 maanden na aanvraag vastgesteld, mits
aanvrager aan alle onderzoeksverplichtingen heeft voldaan.
Als basis voor gebiedsontwikkelingen worden voor
tenminste 2 grote gebieden in Deventer integraal ruimtelijke
kaders vastgesteld, waardoor aan de binnenstedelijke
woningbouwopgave kan worden voldaan.
Een ontwerpbestemmingsplan Buitengebied wordt
vastgesteld.
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Onderwerpen
(Productnummer)
Ruimte voor de Rivier (1)
Kwaliteit bebouwde omgeving (2)
Vergunningverlening (2)

Monitoring Ruimtelijke Kwaliteit
(1)

Prestaties in 2010

Financiële consequenties

Een ontwerpbestemmingsplan voor de maatregelen aan de
rivier wordt vastgesteld.
Een geactualiseerde Welstandsnota wordt vastgesteld

€ 308.000

Alle bouwaanvragen worden conform de landelijke CKBsystematiek getoetst. Voor zover aanvragen voldoen aan de
indieningvereisten, en voldoen aan wet- en regelgeving
worden deze in 95% van de gevallen twee weken sneller
dan de wettelijk voorgeschreven termijn verleend.
In 2010 wordt in overleg met Kennis en Verkenning een
monitor opgezet om de waardering van de ruimtelijke
kwaliteit door burgers, bedrijven en bezoekers te meten
(vastleggen nulsituatie).

€ 1.700.000

€ 22.000

p.m.

Wat mag het kosten?
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Lasten
Baten
Saldo

Rekening 2008
6.989
3.189
-3.800

2009
6.614
2.928
-3.686

2010
5.883
2.742
-3.141

2011
5.567
3.314
-2.253

2012
5.203
3.286
-1.917

2013
5.035
3.286
-1.749

Toelichting

Het verschil in lasten tussen 2009 en 2010 wordt veroorzaakt door het vervallen van de overlopende
uitgaven € 280.000 bestemmingsplan buitengebied, € 100.000 provinciale bijdrage pMJP, € 100.000
Leader platteland, € 55.000 digitalisering bestemmingsplannen, € 45.000 uitvoeringsprogramma
Zandwetering, € 36.000 bestemmingsplan Looenksweg en € 27.000 verplaatsing veetransport. Tevens
vervalt het incidentele budget voor bestemmingsplan buitengebied € 55.000;

Ten opzichte van 2010 dalen de kosten in 2011 door het vervallen van incidentele budgetten, € 136.000
pMJP, € 65.000 gebiedsmakelaar, € 75.000 bestemmingsplan buitengebied en € 28.000 masterplan
Borgele;

Vanaf 2012 vervalt de in de voorjaarsnota 2009 toegekende extra capaciteit RO € 340.000
e

Vanaf 2013 vervalt de in de 1 nota van wijziging toekende extra capaciteit stedenbouwkundige
€ 168.000

Het verschil in baten tussen 2009 en 2010 wordt veroorzaakt door het vervallen van de incidentele baten
bestemmingsplan buitengebied € 125.000.

Ten opzichte van 2010 stijgen de inkomsten in 2011 door het vervallen van de provinciale bijdrage pMJP
€ 136.000.

De inkomsten uit bouwleges zijn in verband met de economische crisis en realisatiegegevens 2009 voor
2010 eenmalig € 700.000 lager geraamd. De raming vanaf 2011 is nog niet bijgesteld en is dus
€ 700.000 hoger.
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Programma

: 7 Wonen en herstructurering

Portefeuillehouder
Eenheid

: M.P. Swart
: Ruimte en Samenleving

Korte omschrijving van het programma
Ontwikkeling en uitvoering van beleid gericht op het aanbieden van een gevarieerd en aantrekkelijk
woningaanbod en woonklimaat voor alle groepen van de bevolking door:

Vertaling woonbehoefte en woningmarktinzicht.

(meerjarige) Programmering van de woningbouw.

Rechtvaardige verdeling van voldoende huurwoningen.

Afspraken met de woningcorporaties en andere instanties.

Aandacht voor woonkwaliteit in relatie tot bijzondere doelgroepen.

Herstructurering van bestaande woonwijken en buurten.

Wat willen wij bereiken?
Beoogde maatschappelijke effecten
Maatschappelijke doelstellingen

Nulsituatie
2008

Streefwaarde
2010

0
0
0

1.200
300
900

volgt

volgt

% 2008

Gelijk aan of
groter dan
% 2008

Voldoende woningen van voldoende kwaliteit; goede (betere) balans
tussen vraag en aanbod op het gebied van wonen.
Indicator:
Woningproductie conform de Woonvisie 2008+
Beleidsmatig
Nieuwbouw
Sloop
Netto groei
Bijgestelde prognose

1

Een goed woon- en leefklimaat in de wijken en de diversiteit in
samenstelling. De aandacht gaat vooral uit naar de wijken Keizerslanden,
Rivierenwijk, Voorstad Oost.
Indicatoren:
Tevredenheid bewoners
Gevoel van veiligheid
Inkomensverdeling
Inkomensgroepen
Woningtypen
Het binden van midden- en hogere inkomens aan de stad.
Indicator: Het percentage midden- en hogere inkomens in de stad.
1

In plaats van groei van de woningvoorraad met gemiddeld 450 netto per jaar is in 2008 de voorraad gedaald met
110 woningen (393 nieuwbouw – 503 sloop) en wordt voor 2009 een daling voorzien van circa 400 woningen
(circa 350 nieuwbouw - circa 750 sloop). Dit is gevolg van grote sloopaantallen in de herstructurering gelijktijdig
met een terugloop van de bouwproductie. De verwachting voor 2010 is circa 400 netto groei en vanaf 2011 een
herstel naar 450 groei per jaar.
De (tijdelijke) terugloop heeft gevolgen voor woningzoekenden, namelijk stagnatie in de doorstroming, gevolgen
voor de economie en voor gemeentefinanciën
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Indicatoren / monitoren doelstellingen
Voor programma 7 maken we gebruik van de volgende monitors:
Leefbaarheidmonitor: om de ontwikkeling van de kwaliteit van het wonen in de wijken te meten.
Woningbouwmonitor: om de ontwikkelingen in de woningvoorraad te meten, waarbij uitgangspunt is minder
eenzijdig samengestelde wijken (ongedeelde stad).
Monitor prestatieafspraken: met de corporaties wordt afgesproken de ontwikkelingen in de volkshuisvesting en de
voortgang in de realisatie van prestatieafspraken te monitoren.
Vastgestelde beleidsdocumenten

-

Woonvisie 2008+
Stedenbouwkundig plan Rivierenwijk (2008).
Vernieuwingsplan Oranjekwartier (2008).
Verdeling zorgwoningen (2008).
De toekomst van het Rondeel (2008).
Visie en Randvoorwaarden voor het Wijkvoorzieningencentrum Keizerslanden (2006).
Ontwikkelingsvisie wijkvernieuwing wijk 4, De Kroon van Deventer (2005).
Ontwikkelingsvisie Rivierenwijk (2005).
Vernieuwingsplan Landsherenkwartier.
Visie Voorstad Oost.
Omgevingsvisie, provincie Overijssel.
Huisvestingsverordening kamergewijze verhuur.

Actuele beleidscontext
Woonvisie 2008+
Met de woningcorporaties die actief zijn in Deventer (Rentree, Ieder1 en De Marken) zijn prestatieafspraken
gemaakt op basis van het beleid uit de Woonvisie.
Convenantafspraken herstructurering
De uitvoeringsconvenanten herstructurering 2005 – 2015 met Rentree en Woonbedrijf Ieder1 zijn herbevestigd en
aangescherpt voor de tweede convenantperiode. Voorstad Oost is de eerste van de nieuwe lichting
ontwikkelingswijken (zie Woonvisie 2008+). Voor Voorstad Oost zullen ook convenantafspraken worden gemaakt.
Woningbouwstimulering
In de Woonvisie 2008+ is opgenomen dat partijen in Deventer in de periode tot en met 2017 gemiddeld 600
woningen bruto gaan produceren en 150 woningen per jaar gaan slopen. Dat betekent een netto productie van
450 woningen per jaar. Dat aantal zal het komen jaar (de komende jaren) niet worden gehaald, omdat in de
herstructureringswijken meer woningen zijn gesloopt dan gemiddeld en de economische crisis zorgt voor
stagnatie in de woningbouwproductie. De provincie Overijssel en het rijk hebben stimuleringsregelingen om de
woningbouw weer vlot te trekken. Op regionaal niveau Stedendriehoek zijn twee “woningbouwaanjagers”
aangesteld. Hun taak is met diverse partijen (gemeenten, provincies, woningcorporaties, ontwikkelaars en
makelaars) de nieuwbouw van woningen in de regio te bevorderen.
GSB en ISV
Rijksbijdragen voor stedelijke vernieuwing worden afgebouwd. Voor de periode 2010-2014 zijn nieuwe afspraken
gemaakt met het rijk in het kader van ISV3. De gemeente ontvangt € 4,9 miljoen. Het GSB wordt
gedecentraliseerd en/of afgebouwd. Daarnaast heeft minister Van de Laan wel € 30 miljoen beschikbaar gesteld
voor niet-Vogelaarwijken met vergelijkbare problematiek.
Provinciaal grote steden- en netwerkstedenbeleid
De provincie Overijssel en de gemeente Deventer hebben gezamenlijk vijf boegbeelden benoemd waar extra
aandacht naar uitgaat in het kader van het provinciaal grote steden- en netwerkstedenbeleid. De Deventer
herstructurering is één van die boegbeelden. Te weten:
1. De methode Deventer (herstructurering)
2. Centrum voor jeugd en gezin/ VIS2
3. Leercentrum voor Techniek/ Techniek onder 1 dak
4. Energiebesparing bestaande voorraad
5. Scoren in de wijk
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De verwachting is dat er meer provinciale financiële middelen beschikbaar komen voor herstructurering:
Provinciaal GSB-budget wordt gekoppeld aan boegbeelden. Dat biedt mogelijkheden voor projecten op
het gebied van cultuur en sociale aspecten.
Er komen meer provinciale middelen voor projecten op het gebied van duurzaamheid.
De Provinciale Subsidieregeling stedelijke vernieuwing (USOVSVO) wordt gewijzigd.
De provincie heeft in het kader van de nieuwe provinciale Omgevingsvisie prestatieafspraken gemaakt met de
gemeente Deventer. Die afspraken zijn (mede) bepalend voor de inzet van provinciale middelen op lokaal niveau.

Welke prestaties leveren wij daarvoor?
Onderwerpen
(Productnummer)

Prestaties in 2010

Financiële consequenties

Uitvoering prestatieafspraken
Woonvisie 2008+
(3) relatie met programma 5
en 10

Uitgewerkte jaarschijf 2010 van het meerjaren
uitvoeringsprogramma. Uitgevoerde jaarschijf 2010 van de
projecten en activiteiten.

€ 282.000

-

Woningbouwproductie
(3) relatie met programma
6 en 8

-

Nulmeting kernvoorraad bereikbare huur- en
koopwoningen en monitoring
Regionale afstemming huisvesting kwetsbare
groepen
Aanpassing systematiek sociale grondprijzen
Regie lokale aanpak energiebesparing en CO2reductie bestaande en nieuwe woningvoorraad
Accountmanagement/relatiemanagement
woningcorporaties
Publieke verantwoording voortgang woonvisie
Strategie aanpak prioriteitswijken
Activeringsprogramma particuliere
woningverbetering
Monitoring en bijstelling woningbouwproductie.
Rapportage medio 2010.
Aanvragen en doorsluizen van provinciale en
rijksbijdragen
Meewerken met het regionale “aanjaagteam”

€ 9.000

€ 10.000
(uit projectbudget Deventer
Noord-Oost, programma 1a)
€150.000

Woningbehoefteonderzoek
Deventer Noordoost
(3) relatie met programma 1a
Hoornwerk (3)

Woning behoefteonderzoek Deventer Noordoost voor de
periode 2020 – 2040 bij diverse economische scenario‟s.

Woonwagens en
standplaatsen
(3) relatie met programma 2

De achterstand in onderhoud en vervanging wegwerken in de
periode 2010-2012 en handhaving op gebruik van de
woonwagens en standplaatsen.

€ 150.000

Rivierenwijk (4)
relatie met programma 2, 3,
6, 8, 10, 11, 12

Stedenbouwkundig plan: I
Het aangepaste stedenbouwkundig plan inclusief verdiepte
ligging Amstellaan wordt uitgewerkt in deelplannen. De
planologische procedures worden gefaseerd gevoerd.
(deelbestemmingsplannen).

€ 302.000 Prod 4
€ 490.000 ISV3

Afbouw Hoornwerk in de periode 2010 – 2012

Handhaving: Uitvoering plan van aanpak in 2010 en 2011 en
specifieke inzet op speerpunten.
Wijkvoorzieningencentrum: Planontwikkeling is in 2009
voortgezet . Aansluitend zal de aanbesteding worden
opgestart en start bouw is voorzien in 2010.
Aanpalende gebieden.
Er wordt een woonomgevingplan opgesteld waarbij
de aanpalende gebieden integraal onderdeel zijn
van een totaalplan voor de gehele openbare ruimte.
Er wordt gewerkt aan de stimulering van VVE‟s tot
onderhoud van hun woningen en aan de
herontwikkeling van het Lingepark.
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Onderwerpen
(Productnummer)
Keizerslanden (4)
relatie met programma 2, 3,
6, 8, 10, 11, 12

Prestaties in 2010

Financiële consequenties

Oranjekwartier: Op basis van het in 2008 vastgestelde
vernieuwingsplan Oranjekwartier worden de daarin
genoemde uitvoeringsprojecten ter hand genomen.

€ 1.024.000 Prod 4
€ 490.000 ISV3

Centrumgebied Keizerslanden: Het gebouwontwerp voor het
winkelcentrum is naar verwachting gereed in 2010/ 2011.
Start bouw is voorzien in 2011.
Landsherenkwartier/ Tuindorp-Zuid: Begin 2008 is de
feitelijke sloop en planvorming voor vervangende nieuwbouw
in zowel Landsherenkwartier (1e fase) als Tuindorp-Zuid op
gang gekomen. In 2009 is de nieuwbouw in deze gebieden
gestart. Oplevering van de woningen is voorzien in 2011.
Wijkvoorzieningencentrum: De nieuwbouw van het
wijkvoorzieningencentrum is derde kwartaal 2009 gestart en
zal naar verwachting in december 2010 worden opgeleverd.
Openbare ruimte: De Openbare ruimteprojecten in
Tuindorp/Centrum en Oranjekwartier worden vanaf 2008
(kleine projecten) uitgevoerd of wordt de planvorming gestart
(Oranjekwartier planvorming 2008, uitvoering 2009/2010;
Tuindorp/Centrum planvorming 2009, uitvoering 2010/2011).
Voorstad Oost (3)
relatie met programma 2, 3,
6, 8, 10, 11, 12, 14

Start projecten in het kader van „het fundament op orde‟.
Opgesteld uitvoeringsprogramma visie voorstad Oost (in
overleg met programma 1b).

€ 664.000
(€ 724.000 restant BWS
minus € 60.000 voor het
opstellen van het
uitvoeringsprogramma
Voorstad Oost.

Wat mag het kosten?
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Rekening 2008
5.413
1.676
-3.737

Lasten
Baten
Saldo

2009
10.784
9.453
-1.331

2010
5.350
5.132
-218

2011
3.792
3.574
-218

2012
3.290
3.057
-233

2013
3.171
2.938
-233

Toelichting

Uitgaven en inkomsten betreffen de producten volkshuisvesting en herstructurering.


Volkshuisvesting



De volumedaling van 2010 ten opzichte van 2009 van € 2.303.000 wordt veroorzaakt doordat een aantal
projecten in 2009 wordt afgerond of in 2010 in de eindfase terechtkomt en door fluctuerende kasritmen
van de rijksbijdragen ISV en BLS. In 2010 wordt de restbijdrage van het BLS 2005/2009 ontvangen. Er
komt geen nieuw BLS budget. In 2010 treedt het ISV III in werking.



Dit geeft de volgende wijzigingen:



Wonen boven winkels
Hoornwerk
Handhaving Rivierenwijk
Subsidies gehandicaptenregeling
ISV bijdragen
BLS

€
-

Saldo afname volume

€

-/-

1.303.000
541.000
219.000
55.000
585.000
400.000

(minder volume in 2010)
(minder volume in 2010)
(minder volume in 2010)
(minder volume in 2010)
(minder volume in 2010)
(meer uitgaven in 2010 door onder andere
Starterleningen)

2.303.000

Baten en lasten op het product Volkshuisvesting betreffen rijksbijdragen ISV, BWS en BLS
(€ 2.055.000), subsidies woonconsumenten (waaronder Rondeel € 80.000), bijdrage
woonruimteverdeling aan corporaties (€ 42.000), exploitatie van woonwagens en standplaatsen
(€ 390.000) en apparaatlasten voor uitvoering volkshuisvestingsbeleid en –projecten (€ 382.000). In
2010 is er een eenmalig budget voor het project “Hulp bewoners oude schil” (€ 300.000).
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Herstructurering



De volumedaling van 2010 ten opzichte van 2009 van € 3.103.000 wordt veroorzaakt door het
voortschrijdende proces van de uitvoering van de herstructurering.
Hiervan heeft € 1.155.000 betrekking op wijk 3 en € 1.948.000 op wijk 4.



Zichtbaar is de meerjarenraming zoals die is vastgesteld in maart 2006 bij nota 2006.00552 en welke in
2011 eindigt. Het gaat dan om de gemeentelijke bijdrage in de herstructurering van wijk 3 en wijk 4.
Totaal is hier meerjarig voor wijk 3 € 7,96 miljoen en voor wijk 4 € 21,3 miljoen beschikbaar.
Daarnaast is er ook nog totaal € 4,2 miljoen begroot voor gemeentelijke plan- en begeleidingskosten.
De inkomsten zijn de restanten van de meerjarenraming tot en met 2011 en vanaf 2010 het ISV III.

Voorzieningen
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. voorzieningen
Wonen en herstructurering
Totaal

2010
980
980

2011
980
980

2012
980
980

2013
980
980

Toelichting

Het ISV budget wordt via de betreffende voorziening besteed aan de herstructurering.
(bedragen x € 1.000)

Stortingen in voorzieningen
Wonen en herstructurering
Totaal

2010
980
980

2011
980
980

2012
980
980

2013
980
980

Toelichting

De rijksbijdrage ISV wordt in de voorziening gestort.
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Programma

: 8 Economie en vastgoedontwikkeling

Portefeuillehouder
Eenheid

: M.J. Ahne
: Ruimte en Samenleving

Korte omschrijving van het programma
Het programma omvat het product 6 (Economie) en de producten 11 (Grondexploitaties) en 13 (Onroerend goed
buiten exploitatie).
Product 6 levert in samenwerking met de andere programma‟s en partners uit de profit- en non-profitorganisaties
een bijdrage aan het versterken van de lokale bedrijvigheid en werkgelegenheid van stad en platteland, zodanig
dat er sprake is van een vitale economie en arbeidsmarkt.
In 2009 zijn daartoe een aantal belangrijke kaderstellende visies opgeleverd waaronder een nieuw beleidsplan
voor de horeca, een onderzoek naar de kantorenmarkt en een visie op de detailhandelsstructuur. Deze
beleidskaders vormen een belangrijke basis voor overleg over diverse winkelgebieden- en ontwikkellocaties in
stad en ommeland. In 2008 ontving de binnenstad veel meer passanten dan in voorgaande jaren. Dit mede
dankzij de opening van de nieuwbouw van de Boreel. Dit bezoekcijfer willen we ook voor 2010 vasthouden.
Helaas hebben enkele evenementen als gevolg van de crisis te maken van het wegvallen van sponsorbijdragen.
De groei in de toeristische markt kan zonder noodmaatregelen niet optimaal worden benut.
Het vertrek van Morres uit Deventer heeft echter negatieve invloed op de bezoekers van elders. De toevloeiing
naar Deventer zal in het segment wonen naar verwachting lager zijn dan in voorgaande jaren. Dankzij de nieuwe
structuurvisie detailhandel zijn er goede mogelijkheden de Snipperling weer opnieuw op de kaart te zetten.
Product 11 richt zich op het tot ontwikkeling brengen van de (complexe) stedelijke opgaven. Naast de regie
voering richt het product zich op het optimaliseren van de verdiencapaciteit (rendement) van de gemeentelijke
inbreng in de gebiedsontwikkeling in brede zin van het woord.
Onder gebiedsontwikkeling wordt verstaan de locatieontwikkeling ten behoeve van de diverse stedelijke functies
wonen, werken, recreëren en overige voorzieningen. Het betreft 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 waar sprake is van een particuliere grondexploitatie waar een
exploitatiebijdrage aan de gemeente dient te worden afgedragen. Tevens richt dit product zich op de ontwikkeling
van het grondbeleid en worden vanuit die context bijdragen verleend aan diverse strategische vraagstukken en
verantwoordingsdocumenten.
Door middel van een goede beheersing en strak risicomanagement wordt gestreefd naar een geoptimaliseerde
financiële positie van de vastgoedportefeuille.
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 valt onder dit programma.

Wat willen wij bereiken?
Beoogde maatschappelijke effecten
Het programma Economie en vastgoedontwikkeling streeft het volgende maatschappelijke effect na:

Deventer is een dynamische stad met een optimaal woon-, werk- en leefklimaat voor de inwoners


Burgers, bedrijven en instanties herkennen zich in de stedelijke ontwikkelingen en zijn daarover
tevreden.
Maatschappelijke doelstellingen
Nulsituatie 2008
Streefwaarde
2010
Ruimte creëren voor en mogelijk maken van het realiseren van diverse
stedelijke ambities zoals die zijn verwoord in de diverse programma‟s
Een hogere waardering door het bedrijfsleven van de gemeentelijke
6,2
6,5
dienstverlening
Het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen:
0 ha.
15 ha.

Aantal ha. in voorbereiding voor herstructurering
0
20

Uitgevoerde energiescans
Behoud van het aantal toeristen met jaarlijks
920.000
920.000
Behoud aantal bedrijven
4.996
4.996
Beter eindcijfer ondernemersklimaat Deventer
6,7
6,8
(Bron Benchmark gemeentelijke ondernemersklimaat Ecorys)
(tussenmeting)
2007)
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Indicatoren / monitoren doelstellingen
De eerste en de laatste doelstelling monitoren we aan de hand van ECORYS benchmark „gemeentelijke
ondernemersklimaat´. Meting om de twee jaar. Eerst volgende pas in 2010 vanwege einde GSB.
Behoud toeristen gemeten aan de hand van jaarlijks NBTC NIPO „Toeristisch bezoek aan steden 2009/2010‟
Behoud bedrijven wordt ontrokken uit BIRO gegevens
Gegevens over de herstructurering worden door onszelf ingevoerd in het IBIS bestand. Regionaal en provinciaal
geldt de afspraak dat dit bestand leidend is.
Vastgestelde beleidsdocumenten













Nota Grondbeleid (200).
Notitie Methodiek gemeentelijke investeringsplanning (2006).
Economisch businessplan: veerkracht en dynamiek, daar gaat het om (2001).
Visie binnenstad zuid (2004).
Beleidsnota Deventer binnenstadsperspectief: Koopcentrum voor 200.000 bezoekers (1998).
Beleidsplan Toerisme: Ambities van een toeristische stad (2001).
Masterplan IJsselfront (2004).
Structuurvisie detailhandel (2004 of 2009).
Kamperen en overnachten in het buitengebied van Deventer (2004 of 2009).
Beleidsnota horeca (2009).
Provinciaal Boegbeeldproject Stad aan de IJssel (2008).
Economische visie Stedendriehoek (2008)

Actuele beleidscontext
De economische crisis voor de bedrijvigheid
In 2009 is de crisis definitief overgeslagen naar de reële economie en is sprake van een recordkrimp. Ook voor
2010 zijn de economische verwachtingen nog somber. Naar verwachting zal de mondiale economie vanaf 2010
weer enigszins herstellen. Het herstel zal echter langzaam zijn.
Dit alles betekent voor de Deventer een stagnatie van de economie en verder oplopende werkloosheid in 2010
die ook op middellange termijn nog merkbaar zal zijn. Op stedelijk niveau blijven nu al investeringen achter. Naar
verwachting worden vanaf 2010 wel plannen voor verbetering en nieuwbouw van economische centra gemaakt
maar zal de realisatie moeizaam plaatsvinden in afwachting van betere tijden. Het programma economie neemt
deel in kopgroep economische crisis waarin samen met het bedrijfsleven wordt gewerkt aan het waar mogelijk
beperken van de economische effecten.
In de tussenliggende periode wil het economisch beleid inzetten op de toekomst door een verdere verbreding van
de economische structuur en een duurzamere productieomgeving. Voorstellen daartoe komen onder meer uit de
economische visie die in de tweede helft van 2009 wordt opgesteld.
De economische crisis voor de vastgoedmarkt
Naast algemene ontwikkelingen, zoals ze ook al gemeld zijn bij in de begroting 2009, is duidelijk dat de effecten
van de economische crisis ook grote gevolgen hebben voor de gemeentelijke vastgoedpositie. Ondanks het feit
dat de geluiden uit de vastgoedwereld op dit moment zeer somber zijn is het moeilijk echt te voorspellen op welke
wijze de crisis zich verder zal gaan ontwikkelen. Daarom worden de diverse ontwikkelingen zorgvuldig gevolgd en
stap voor stap maatregelen genomen in plaats van enorme doemscenario‟s te schilderen en financieel te
verwerken.
Dat wil niet zeggen dat ook deze methodiek niet flink snijdt in de winstverwachtingen van de grondexploitaties.
Begin 2009 zijn de grondexploitaties gecorrigeerd in uitgiftesnelheid en kaveldifferentiatie voor de eerste twee
jaar. Alleen dat leverde al een achteruitgang van ruim € 10 miljoen op.
Een belangrijk vereiste voor het goed kunnen volgen van de effecten van de economische crisis voor de Deventer
vastgoedmarkt is het versterken van onze externe antenne. Niet alleen dient duidelijk te zijn hoe de markt zich
ontwikkelt ook zal scherp moeten worden toegezien op de stedelijke programmering, gericht op het voorkomen
van onnodige extra concurrentie of op veranderingen van bestaande plannen.
Een belangrijke volgende stap is het aanscherpen van de risicoprofielen van de diverse projecten en wel in het
bijzonder met betrekking tot de uitgiftesnelheid en het grondprijsniveau.
De ontwikkeling van de baten en lasten
De ontwikkeling van de baten en lasten in de exploitatie van product 11 laat voor 2010 een zeer sterke daling zien
ten opzichte van de voorgaande jaren. Dit wordt ten dele veroorzaakt door de hierboven beschreven
ontwikkelingen. Een veel groter effect ontstaat door de aflopende activiteiten in de Vijfhoek. De meeste
woongebieden daarvan zijn inmiddels verkocht en woonrijp gemaakt en de laatste fase bevindt zich nog in de
voorbereiding. Daar komt bij dat belangrijke exploitaties als Steenbrugge en Bedrijventerrein A1 nog niet in
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exploitatie zijn genomen waardoor de investeringen in aankoop en bouwrijp maken nog niet zijn verwerkt in het
overzicht. Zodra deze in exploitatie worden genomen zal de totale exploitatie ook weer stijgen, maar zeker niet
het niveau van 2008 meer bereiken.

Welke prestaties leveren wij daarvoor?
Onderwerpen
(Productnummer)

Prestaties in 2010

Financiële consequenties

Economie algemeen (6)

Uitvoeren economische visie.
Formuleren activiteiten voor 2010 voor aanpak gevolgen
economische crisis;
Nieuw businessplan vastgesteld voor Stadsmarketing;
Visie vastgesteld door B&W voor de bedrijventerreinen.
Bedrijfsbezoeken door accountmanager,
Doorontwikkeling digitale dienstverlening en
informatievoorziening t.b.v. bedrijfsleven,
Beursdeelname en adviseren over aanvragen
bedrijfsuitbreiding en -vestiging.
Aanleg truckparking.
Advisering bijzondere vestigingsaanvragen, horeca- en
detailhandel herstructurering.
Doorvertalen beleid naar en advisering relevante BP en
gebiedsvisies.
Het uitgeven van gronden
Het opstellen van een voorlopig ontwerp stedenbouwkundig
plan (VOSP)
Het opstellen van een definitief ontwerp stedenbouwkundig
plan (DOSP)
De begeleiding van de bouwplanontwikkeling
Het opstellen van een Masterplan (ontwikkelplan)
Het opstellen van een stedenbouwkundig plan voor het
deelgebied MR. Boerlaan
Het opstellen van een voorlopig ontwerp bestemmingsplan
Het opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan,
Het opstellen van een ontwerp bestemmingsplan,
Het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst,
Het opstellen van een voorlopig ontwerp inrichtingsplan en
Het begeleiden van de bouwplanontwikkeling
Het opstellen van een uitwerkingsplan 1e fase
Het bouwrijp maken van de 1e fase
Het uitgeven van gronden
De begeleiding van de bouwplanontwikkeling
Het doorlopen van de procedure van het bestemmingsplan
Het aanleggen van een tijdelijke bouwweg en brug
Het verleggen van de Dortherbeek.
Het uitgeven van gronden
Het uitgeven van gronden
Het bouwrijp maken

n.n.t.b.

Stimuleren bedrijvigheid en
bedrijfsterreinen (6)

Horecabeleid,
detailhandelbeleid en
wijkeconomie (6)
Holterwegzone (11)

Havenkwartier (11)

Park Zandweerd (11)

Steenbrugge (11)

Bedrijvenpark A1 (11)

Eikendal (11)
Wijtenhorst-Douweler Leide
(11)
Overige projecten (11)
Grondaankoop (13)

Het aankopen van onroerend goed uit oogpunt van het
verkrijgen van strategische grondposities of voor het vestigen
van maatschappelijke functies.

€ 20.000
€ 420.000

€ 165.000

€ 1.200.000

€ 1.000.000

€ 200.000

€ 1.400.000

€ 2.755.000
€ 1.600.000
€ 2.600.000
€ 3.685.000
p.m.

Wat mag het kosten?
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Rekening 2008
38.572
40.982
2.410

Lasten
Baten
Saldo

2009
39.502
40.983
1.481

2010
19.875
14.885
-4.990

2011
17.237
15.356
-1.881

2012
21.594
14.872
-6.722

2013
16.906
12.967
-3.939

Toelichting


Bij de prestaties wordt weergegeven welke inhoudelijke doelen op economisch gebied worden
nagestreefd.
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Voor de vastgoedprojecten nog in exploitatie te nemen en de in exploitatie zijnde projecten geldt dat de
bedragen zijn opgebouwd uit een groot aantal projecten waarvoor de projectenrapportage 2009 de basis
vormt. Voor de niet in exploitatie genomen projecten zijn alleen de planontwikkelingskosten begroot.
Bij de prestaties is aangegeven wat de diverse doelstellingen zijn voor 2010 ten aanzien van de
belangrijkste vastgoedprojecten.
Per saldo zal er van de verwachte uitgaven en inkomsten in 2010 een bedrag van € 4.502.000 worden
geactiveerd onder de post voorraad gronden van de gemeentelijke balans.
Voor het beheer van onroerend goed zijn de lasten meegenomen voor dagelijks onderhoud en beheer.
Opbrengsten zijn opgenomen voor huur- en pachtopbrengsten van panden, gronden en
benzineverkooppunten en verkopen uit het complex nog te verkopen gronden.

Voorzieningen
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. voorzieningen
Economie en vastgoedontwikkeling
Totaal

2010
499
499

2011
182
182

2012
108
108

2013
78
78

Toelichting

Voorziening groot onderhoud.
Uit de voorziening groot onderhoud zal een bedrag geput worden van circa € 150.000 zijnde de
geraamde uitgaven voor groot onderhoud in 2010.

Er vindt een putting plaats uit fonds evenementen binnenstad van € 49.000 voor bijdragen aan
specifieke binnenstadevenementen

Uitgaven voor resterende werkzaamheden in de afgesloten gebieden Bergweide 3 € 60.000 en
Bathmense Enk II € 240.000.
(bedragen x € 1.000)

Stortingen in voorzieningen
Economie en vastgoedontwikkeling
Totaal

2010
158
158

2011
159
159

2012
160
160

2013
161
161

Toelichting

In de voorziening groot onderhoud zal een bedrag gestort worden van circa € 109.000 zijnde 20% van
de huuropbrengsten uit het stedelijk complex.

De jaarlijkse bijdrage van € 49.000 wordt in het fonds evenementen binnenstad gestort.
Investeringen
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. investeringsprojecten
Totaal

2010
3.765

2011
1.367

2012
448

2013
-1.153

Toelichting

Investeringen voor het krediet Deventer Binnenstad Perspectief. In 2008 heeft besluitvorming
plaatsgevonden over boegbeeldproject stad aan de IJssel, waarbinnen de afwikkeling van het
programma Deventer Binnenstadperspectief zijn beslag krijgt. Het betreft resterende werkzaamheden
ten behoeve van het aanlichten van de binnenstad. € 219.000

Per saldo worden hier de uitgaven en inkomsten weergeven voor de in exploitatie en nog in exploitatie te
nemen woningbouw en bedrijventerrein. € 4.502.000
De nog in exploitatie te nemen projecten:
o Bergweide (Demping Dode Havenarm en deelplan 5 fase 3)
o Havenkwartier, Mr de Boerlaan
o Bedrijvenpark A1
o Park Zandweerd
o Bramhaar
o Steenbrugge
o Sluisstraat Zuid
En de projecten in exploitatie:
o Bedrijventerrein Lettele
o Rondom de Scheg
o Eikendal
o Lettele
o Okkenbroek
o Wijtenhorst/ Douweler Leide
o Vijfhoek
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o Grachtengordel
Onroerend goed buiten exploitatie. - € 956.000.
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Programma

: 9 Werk en inkomen

Portefeuillehouder
Eenheid

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

Korte omschrijving van het programma
Het ondersteunen van klanten Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) om de kracht in zichzelf te (her)vinden zodat ze
optimaal in hun eigen bestaan kunnen voorzien en betekenisvol kunnen zijn voor zichzelf, maatschappij en
werkgevers. Hierbij worden de producten re-integratie, inkomen en armoedebestrijding (waaronder
schuldhulpverlening) ingezet.

Wat willen wij bereiken?
Beoogde maatschappelijke effecten
Het ondersteunen van klanten Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) om de kracht in zichzelf te (her)vinden zodat ze
optimaal in hun eigen bestaan kunnen voorzien en betekenisvol kunnen zijn voor zichzelf, maatschappij en
werkgevers.
Maatschappelijk effect
Burgers met een arbeidshandicap nemen actief deel in het sociaal
economisch leven.

Nulsituatie
2008
n.v.t.

Burgers met problematische schulden tijdig en adequaat ondersteunen
in de oplossing van hun schuldenproblematiek.

Maximaal 2
weken

Burgers die een beroep doen op de WWB ondersteunen om optimaal in
hun eigen bestaan te voorzien en betekenisvol te kunnen zijn voor
zichzelf, maatschappij en werkgevers.

300

Burgers die een beroep doen op de WWB ondersteunen om
betekenisvol te kunnen zijn voor zichzelf en de maatschappij.

880

Streefwaarde 2010
De gemeente biedt
in het jaar 2010 aan
749
standaardeenheden
(SE) werk in het
kader van Wsw.
Handhaven
maximale wachttijd
bij aanvraag
schuldenregeling
van 4 weken.
345 burgers
ondersteunen om
betekenisvol te
kunnen zijn voor
werkgevers en een
plek op de
arbeidsmarkt te
(her)vinden.
1.115 burgers met
een wwb-uitkering
ondersteunen

Mensen die langdurig van een laag inkomen afhankelijk zijn financieel
ondersteunen.
Monitoring doelstellingen
De monitoring van de maatschappelijke doelstellingen vindt elk kwartaal plaats. Hierover wordt gerapporteerd
door middel van de WIZ-navigator.
Vastgestelde beleidsdocumenten








Nota Wet Werk en Bijstand in de gemeente Deventer (2004-03904 april 2004)
Nota insourcing Bancaire taken 2006
Beleidsnota Werk Loont op de arbeidsmarkt (2007).
Startnota Modernisering WSW (2007) november 2007
Nota Werkgeversbenadering
“Meedoen met Deventer”; evaluatie en vaststelling van armoedebestrijdingsbeleid.
Integrale armoedenota 2008
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WIZ-navigator
Visie op re-integratie 2009-2014.
Beleidskader Participatiebudget

Actuele beleidscontext
In 2010 is sprake van een integrale intake van burgers die een beroep doen op een uitkering krachtens de Wwb,
ww, wia/wao en wajong. De voorbereidingen daartoe zijn in 2009 door gemeente en UWV Werkbedrijf ter hand
genomen. De front-Office wordt gevormd door werkintake en bemiddeling. De uitkeringsintake wordt in de backoffice uitgevoerd. De gemeente verbindt aan de integrale intake het jongerenloket.
Gemeente, UWV Werkbedrijf en Sallcon richten in 2010 een gemeenschappelijke werkgeversbenadering in.
De inrichting van een integrale intake zal afgestemd worden met de inrichting van het KCC.
Per 1 oktober 2009 is de Wet Investering Jongeren van kracht. Een plan van aanpak is ontwikkeld in
samenwerking met partijen in de stad, zoals WLC, ROC en UWV Werkbedrijf.

Welke prestaties leveren wij daarvoor?
Onderwerpen
(Productnummer)

Prestaties in 2010

Financiële consequenties

Toe leiding naar werk (405)
Activeringstrajecten (405)

345 burgers in de bijstand worden toegeleid naar werk.
1.115 burgers krijgen een maatschappelijk activeringstraject.

Wat mag het kosten?
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Lasten
Baten
Saldo

Rekening 2008
70.030
63.152
-6.878

2009
66.145
57.093
-9.052

2010
73.299
63.914
-9.385

2011
75.506
65.857
-9.649

2012
75.050
65.516
-9.534

2013
73.401
63.512
-9.889

Toelichting

De stijgende lasten en baten ten opzichte 2008 hebben vooral betrekking op een toename van de
uitkeringen en kosten voor re-integratie. Ten opzichte van 2008 stijgt het gemiddeld aantal Wwb cliënten
van 1687 naar 1941. Een stijging van de totale lasten met betrekking tot de uitkeringen en het
verstrekken ervan van € 2,8 miljoen. Daartegenover staat dat in 2010 de uitkeringen voor Wwb cliënten
ouder dan 65 jaar zijn overgedragen aan de SVB en geen onderdeel meer zijn van de gemeente
begroting. Een daling van de lasten met € 1 miljoen.
De lasten voor re-integratie zijn conform meerjarenraming opgenomen, waarin ten opzichte van de
eerdere versies de vrijval van het inkomensdeel ten gunste van het werkdeel herzien is op basis van het
nader voorlopig budget 2009. De lasten zijn ruim € 2 miljoen hoger in 2010.
De baten in 2008 zijn hoog door de eenmalige vrijval uit de voorziening Wwb werkdeel van € 2,5 miljoen,
welke via het rekeningsresultaat is gestort in de gemeentelijke saldi reserve. Hiervoor moet nog een
nieuwe reserve werkdeel worden gecreëerd, zodat de middelen beschikbaar blijven voor re-integratie.
De eenmalige budgetten in 2008 bedragen € 1,4 miljoen en hebben voor bijna € 800.000 betrekking op
het in begin 2009 afgeronde project Relatie als nieuwe waarde. Andere eenmalige budgetten betreffen
de invoering van het participatiebudget en het LeerWerkCentrum. Hiertegenover staan 1,4 miljoen
eenmalige middelen in 2008 plus dekking via het werkdeel van bijna € 500.000. Voor bijna € 500.000
bestaan de baten in 2008 uit een vrijval eenmalige rijksmiddelen. Via het rekeningresultaat 2008 zijn
deze bestemd voor de inzet opvang kredietcrisis.


Ten opzichte van de begroting 2009 stijgen de lasten en baten in 2010 flink. Voor de uitkeringen is bij
het opstellen van de begroting 2009 nog uitgegaan van een dalend aantal cliënten voor de Wwb. Door
de kredietcrisis is deze prognose inmiddels bijgesteld, maar nog niet in de begroting 2009 verwerkt. In
de oorspronkelijke begroting is voor 2009 uitgegaan van gemiddeld 1.520 cliënten, dit is bijgesteld naar
1.739. Een verschil in uitkeringsbedrag van ruim € 3 miljoen. Het uitkeringsbedrag 2010 stijgt ten
opzichte van de bijgestelde begroting 2009 met bijna € 3 miljoen. Het gemiddeld aantal cliënten stijgt
met 202. De Wwb cliënten ouden dan 65 jaar zijn nog onderdeel van de begroting 2009; € 1 miljoen
lagere lasten in 2010.
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De lasten voor re-integratie zijn bijna € 1,7 miljoen hoger in 2010, gecompenseerd door een hoger
werkdeel inclusief overgeheveld budget uit voorgaande jaren.
De lasten voor de Wsw zijn bijna € 1 miljoen hoger in 2010. Uitgegaan is van de voorlopige beschikking
2009. De hogere lasten worden gecompenseerd door een hogere rijksbijdrage.
De kosten voor kinderopvang zijn €165.000 hoger geraamd op basis van de uitkomsten in 2008. Voor
€ 58.000 wordt dit gecompenseerd door een toevoeging aan de algemene uitkering. Voor € 107.000 is
een inkomstenstelpost opgenomen.
De eenmalige budgetten, zowel lasten als baten, in 2009 bedragen bijna € 0,7 miljoen en hebben voor
€ 97.000 betrekking op het in begin 2009 afgeronde project invoering participatiebudget, voor € 200.000
op het project Techniek onder 1 dak, voor € 55.000 op het LeerWerkCentrum en voor € 200.000 op
eenmalige uitkering sociale minima en de problematiek wachtlijsten.


De lasten en baten in de begroting 2011 stijgen met name als gevolg van een toenemend aantal Wwb
cliënten. Uitgangspunt voor 2011 is gemiddeld 2.118 cliënten, een hoger uitkeringsbedrag van € 2,4
miljoen. In 2011 nemen de kosten voor re-integratie af met bijna € 0,9 miljoen. De bijdrage vanuit het
inkomensdeel wordt gestort in de voorziening werkdeel voor bijna € 900.000.



De lasten en baten in de begroting 2012 stijgen iets als gevolg van een toenemend aantal Wwb cliënten.
Uitgangspunt voor 2012 is gemiddeld 2.133 cliënten, een hoger uitkeringsbedrag van € 200.000.
In 2012 nemen de kosten voor re-integratie verder af met € 0,5 miljoen. Het project Rivierenwijk stopt na
2011, waardoor de lasten afnemen met ruim € 1 miljoen. De bijdrage vanuit het inkomensdeel neemt toe
met € 0,9 miljoen en wordt gestort in de voorziening werkdeel voor € 1,8 miljoen.



De lasten en baten in de begroting 2013 dalen als gevolg van een afnemend aantal Wwb cliënten.
Uitgangspunt voor 2013 is gemiddeld 1.998 cliënten, een lager uitkeringsbedrag van bijna € 2 miljoen.
De storting in de reserve uitkeringen is bijna € 200.000 lager.
In 2013 nemen de kosten voor re-integratie stijgen met bijna € 0,4 miljoen. De bijdrage vanuit het
inkomensdeel neemt af met € 0,2 miljoen en wordt gestort in de voorziening werkdeel voor € 1,6 miljoen.
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Ontwikkeling Wwb inkomensdeel en werkdeel 2010 – 2013
Naar aanleiding van de economische crisis is het meerjarenbeeld voor het Wwb inkomensdeel en werkdeel zoals
gepresenteerd in de voorjaarsnota 2009 op basis van de aprilbrief van het ministerie in de zomerrapportage 2009
bijgesteld. In de begroting 2010 is de verwachte rijksbijdrage op basis van nieuwe informatie over het
macrobudget geactualiseerd.
Aanvankelijk werd verwacht dat het aantal uitkeringen in 2009 en 2010 zal stijgen, waarna in 2011 weer een
daling kan worden verwacht. Uit recentere gegevens van het ministerie blijkt dat een daling pas in de jaren
daarna wordt voorzien. Op dat beeld is de begroting 2010-2014 van de gemeente Deventer nu gebaseerd. Bij de
ontwikkeling van het aantal uitkeringen is uitgegaan van de verwachting dat de gemeente Deventer gelijk oploopt
e
met de gemiddelde landelijke ontwikkeling (de gegevens over het 1 half jaar van 2009 geven overigens aan dat
de stijging van het aantal uitkeringen in Deventer 6% bedraagt ten opzichte van landelijk 4,4%).
In de prognoses van de reserve uitkering zijn vanaf 2011 afdrachten aan het budget voor het werkdeel wwb
voorzien zodat maximaal op participatie en re-integratie kan worden ingezet. De ontwikkelingen in zowel het
inkomensdeel als in het werkdeel zullen goed gevolgd worden. Dit biedt de mogelijkheid om tijdig in te grijpen als
dit nodig is.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gemiddeld aantal cliënten < 65 jaar
Begroting 2009-2012

1.520

1.472

1.456

1.443

1.443

1.443

Zomerrapportage 2009

1.732

1.950

1.900

1.665

1.530

1.530

Begroting 2010-2013

1.739

1.941

2.118

2.133

1.998

1.998

Uitkeringen 2010-2013

22.607.000

25.233.000

27.534.000

27.729.000

25.974.000

25.974.000

Rijksbijdrage 2010-2013

23.869.000

22.811.000

22.407.000

22.073.000

22.073.000

22.073.000

Uitkeringen < 65 jaar en rijksbijdrage
WWB – Inkomensdeel

Compensatie uit macrobudget

1.048.000

4.024.000

7.078.000

8.630.000

6.693.000

6.693.000

24.917.000

26.835.000

29.485.000

30.703.000

28.766.000

28.766.000

2.310.000

1.602.000

1.951.000

2.974.000

2.792.000

2.792.000

Saldo WWB > 65 jaar

-37.200

-

-

-

-

-

Saldo BBZ, IOAW en IOAZ

171.700

-

-

-

-

-

2.444.500

1.602.000

1.951.000

2.974.000

2.792.000

2.792.000

Totaal verplichtingen algemeen

1.058.000

1.058.000

1.058.000

1.058.000

1.058.000

1.058.000

Totaal verplichtingen specifieke
programma‟s

915.200

865.200

865.200

865.200

865.200

865.200

Aanvulling langdurigheidtoeslag

374.000

-

-

-

-

-

2.347.200

1.923.200

1.923.200

1.923.200

1.923.200

1.923.200

Saldo 1-1

2.577.655

2.674.955

2.353.755

1.484.209

730.509

-

Totaal rijksbijdrage minus uitkeringen

2.444.500

1.602.000

1.951.000

2.974.000

2.792.000

2.792.000

-2.347.200

-1.923.200

-1.923.200

-1.923.200

-1.923.200

-1.923.200

-

-

-897.346

-1.804.500

-1.599.309

-868.800

2.674.955

2.353.755

1.484.209

730.509

-

-

Rijksbijdrage na aftrek uitkeringen

Verplichtingen begroting 2010-2013

Reserve Uitkeringen

Totaal verplichtingen
Afdracht aan WWB werkdeel

Stand 31-12
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Programma

: 10 Opvang en zorg

Portefeuillehouder
Eenheid

: M.J.G. de Jager - Stegeman
: Ruimte en Samenleving

Korte omschrijving van het programma
Het zorg dragen voor de realisering en instandhouding van een doelmatig, samenhangend en op de
maatschappelijke vraag afgestemd aanbod van voorzieningen en activiteiten op het gebied van:
- maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
- algemeen maatschappelijk werk;
- maatschappelijke opvang en verslavingszorg;
- volksgezondheid.

Wat willen wij bereiken?
Beoogde maatschappelijke effecten
Deventer is een stad met gezonde en vitale inwoners. Om dit effect te bereiken zet het programma opvang en
zorg zich met name in op het verbeteren van de gezondheid en kwaliteit van leven van de inwoners, bieden van
goede en toegankelijke (gezondheidszorg)voorzieningen.

Maatschappelijke doelstelling
Aantal cliënten in de amw dat op de wachtlijst staat wordt gehalveerd.
Gemiddeld aantal dagbezoekers aan de huiskamer wordt gehandhaafd op
25.
Voor minimaal 60% van de dak- en thuislozen uit de regio Midden IJssel is
er in 2013 huisvesting op maat (2009 390 dak- en thuislozen, in 2013 voor
195 huisvesting op maat)
Voor 180 zorgwekkende zorgmijders is er contact om hen te motiveren tot
het accepteren van zorg, begeleiding of behandeling. Van deze 180
accepteert minimaal 55% zorg, begeleiding of behandeling
Alle Wmo aanvragen worden binnen de gestelde termijnen behandeld
Opsporen van overgewicht en interveniëren bij overgewicht voor 0-19
jarigen stijgt met 5%.

Nulsituatie
2008
52%
25

Streefwaarde
2010
26%
25

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.
400

n.n.t.b.
420

Monitoring doelstellingen
Er wordt via diverse kanalen gemonitord:
Management informatie systeem van de zorgverleners (onder andere Carinova, Iriszorg, GGD, Tactus)
Jaarverslagen en verantwoordingsdocumenten zorgverleners
Intern informatie systeem (stadthuis)

Vastgestelde beleidsdocumenten











Pm Regionaal kompas
Beleidsplan Wmo Deventer 2008-2011.
Uitvoeringspogramma Wmo 2008 – 2011, jaarschijf 2009.
Sociale structuurvisie – Sociaal Programma.
Adviesrapportage gemeenten, GGD en Thuiszorg regio Stedendriehoek (2004).
Kadernota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011.
Plan van aanpak huiselijk geweld: visie en vervolg 2006-2010.
Visie Wmo.
Visie Wonen, Zorg en Welzijn (WZW).
Wmo-Verordening en Wmo-Verstrekkingenbesluit Deventer.
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Actuele beleidscontext
Uitvoeringsprogramma 2010
Ieder jaar verschijnt er een uitvoeringsprogramma Wmo gebaseerd op het beleidsplan Wmo 2008-2011. De
jaarschijf 2010 bevat de evaluatie van jaarschijf 2009 en tevens een aantal nieuwe activiteiten.
Aanbesteding huishoudelijke hulp en hulpmiddelen
Medio 2009 is een nieuwe aanbestedingsronde gestart voor de levering van huishoudelijke hulp aan inwoners
van Deventer. Per 1 januari 2010 starten de aanbieders van huishoudelijke hulp die uit de aanbestedingronde zijn
gekomen.
Wetswijziging Wmo (Alfahulp)
De wetswijziging Wmo is per 1-1-2010 ingegaan. Er is een en ander veranderd in de levering van huishoudelijke
hulp in natura door alfahulpen. Door de wetswijziging krijgt de burger een duidelijke keuze voorgelegd voor
huishoudelijke hulp in natura of huishoudelijke hulp middels een persoonsgebonden budget, PGB (waar de
alfahulpen onder gaan vallen).
Samen met programma 2 zal invulling gegeven worden aan het veiligheidshuis op onderstaande thema‟s:
Regionaal kompas. In 2008 heeft gemeente Deventer in haar rol als centrum gemeente
maatschappelijke opvang, verslavingszorg en oggz, het initiatief genomen de ambitie van het Stedelijk
Kompas regionaal verder uit te werken tot een beleidskader voor 2009-2013. Dit is het regionaal kompas
waarin naast de persoonsgerichte aanpak aandacht is voor het creëren van een sluitende keten van
voorzieningen. In 2010 is begonnen met de uitvoering van het regionaal kompas;
Bemoeizorg (oggz);
Mensen met meervoudige problematiek;
- Nazorg ex gedetineerden.

Welke prestaties leveren wij daarvoor?
Onderwerpen
(Productnummer)

Prestaties in 2010

Maatschappelijke opvang en
verslavingszorg (201)
Openbare geestelijke
gezondheidszorg (oggz)
(201)
Wmo (204)

Implementeren regionaal kompas

Pakket maatregel AWBZ
(204)
Wetswijziging Wmo (204)

Financiële consequenties

Vaststellen en implementeren regionaal beleid oggz

€ 576.000

Uitwerken/uitvoeren uitvoeringsprogramma Wmo 2010
opstellen uitvoeringsprogramma Wmo 2011
Evalueren van de ontwikkelingen als gevolg van het
wegvallen van ondersteunende begeleiding (AWBZ zorg)
Evalueren van de ontwikkelingen (vraag en aanbod) van de
huishoudelijke hulp als gevolg van de wetswijziging Wmo.

€ 691.500

Wat mag het kosten?
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Lasten
Baten
Saldo

Rekening 2008
21.496
6.078
-15.418

2009
23.769
6.262
-17.507

2010
24.151
5.827
-18.324

2011
24.079
5.827
-18.252

2012
22.440
4.522
-17.918

2013
22.432
4.522
-17.910

Toelichting
2010 ten opzichte van 2009

In 2009 zijn de voorziening behandeleenheid en de voorziening huiselijk geweld omgezet in overlopende
passiva. In 2010 zijn zowel de lasten als de baten van € 122.000 daardoor lager.

In 2009 is € 40.000 eenmalig beschikbaar voor cliëntondersteuning in het kader van de ondersteunende
begeleiding psycho sociaal.

In 2010 is voor de nazorg ex-gedetineerden € 51.000 meer subsidie beschikbaar.

In 2010 is voor maatschappelijke opvang en verslavingszorg (MO/VZ), voor de openbare geestelijke
gezondheidszorg (OGGZ) en voor de BDU Centrum Jeugd en Gezin rekening gehouden met een hoger
rijksaandeel van € 94.000. De lasten zijn daarmee ook gestegen.

In 2009 is voor de ontwikkeling van regizorg eenmalig door de provincie € 40.000 beschikbaar gesteld.
In 2010 zijn dus de lasten en de baten vervallen.
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Ingaande 2010 is de rijksbijdrage medische heroïnebehandeling van € 413.000 vervallen. Daarmee
vervallen ook de lasten.
In 2009 is eenmalig € 50.000 beschikbaar gesteld voor de congruentie GGD.
In 2009 is eenmalig € 150.000 beschikbaar gesteld voor het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg 0-4
jarigen.
In 2009 is eenmalig € 85.000 beschikbaar voor huiselijk geweld. Het betreft het overgeheveld aandeel
2008. De dekking van de lasten komen voor € 31.000 uit overige baten.
In 2009 loopt het project woonzorgzones af. Zowel lasten als baten van € 75.000 vervallen daardoor in
2010.
In 2009 zijn conform het uitvoeringsprogramma Wmo de volgende incidentele middelen beschikbaar
gesteld: informatie en bewustwordingscampagne mantelzorgondersteuning € 50.000; subsidie
mantelzorgwoning € 47.000; apparaatlasten voor het ontwikkelen van criteria € 25.000; kosten
scootmobiel/oefentuin € 40.000; benchmark tevredenheidonderzoek € 50.000; exploitatiesubsidie
huisvestingskosten adviesraden € 100.000 en onvoorziene kosten uitvoering beleidsplan Wmo € 83.000.
Totaal € 395.000.
Ten opzichte van de begroting 2009 zijn de lasten van Wmo individuele verstrekkingen met € 1,3 miljoen
gestegen. Dit is een directe consequentie van de na aanbesteding huishoudelijke hulp verwachte hogere
tarieven en een forse te stijging in het aantal aanvragen Wmo HV. De batenzijde is 0,2 miljoen hoger
dan in 2009. Er wordt € 0,2 miljoen extra inkomsten aan eigen bijdragen verwacht vanwege het hogere
aantal aanvragen Wmo HV.
Overige verschillen: lagere lasten € 31.000 en hogere baten € 1.000.

Toelichting mutaties na 2010:

In 2011 nemen de lasten van de GGD af met € 38.000. In 2012 nemen deze lasten verder af met
€ 9.000.

Het project Alcoholmatiging Regio Stedendriehoek loopt af in 2010. De lasten nemen in 2011 daardoor
met € 27.000 af.

De subsidie voor de nazorg ex-gedetineerden is tot met 2011 beschikbaar gesteld. In 2012 vervalt
daardoor de subsidie van € 101.000.

De rijksbijdrage BDU Centrum Jeugd en Gezin is voorlopig toegekend tot en met 2011. Zowel de lasten
als de baten van € 1.305.000 nemen daardoor in 2012 af.

Het project Meer dan een biertje loopt af in 2011. De lasten nemen in 2012 daardoor met € 18.000 af.

De lasten voor de gebiedsgerichte programmering woonzorgzones is tot en met 2011 beschikbaar
gesteld. Ingaande 2012 nemen de lasten daardoor af met € 100.000.
 De bijdrage aan de stichting Ulebelt is toegekend tot en met 2011. Ingaande 2012 komen de lasten van
€ 100.000 te vervallen.
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Meerjarenperspectief WMO (Na aanbesteding HV en aanbesteding koop hulpmiddelen)
Budget begroting 2010
Sept. circulaire Algemene Uitkering 09:
Rijksbijdrage AWBZ pakketmaatregel
WMO-HV indexering
Totaal budget
Inschatting macrobudgetontwikkeling
Totaal budget meerjarenperspectief
Uitgaven
Uitgaven HV
Individuele verstrekkingen (vervoerkosten, rolstoel,scootmobiel, etc.)
Collectief vraagafhankelijk vervoer
Apparaatkst indiv.verstrekkingen + HV
Uitvoeringsprogramma WMO
Uitvoeringsprogramma WMO uit 2008
Ex gedetineerden
Speeltuinen
Subsidieregelingen
Diensten met psychosociale grondslag
Aanvulling uitgaven awbz pakketmaatr.
Totaal uitgaven

2009
14.133.930

2010
13.492.981

2011
13.492.981

2012
13.492.981

2013
13.492.981

2014
13.492.981

2015
13.492.981

180.007
364.605
14.678.542
14.678.542

415.249
509.861
14.418.091
14.418.091

415.249
509.861
14.418.091
400.000
14.818.091

415.249
509.861
14.418.091
400.000
14.818.091

415.249
509.861
14.418.091
400.000
14.818.091

415.249
509.861
14.418.091
400.000
14.818.091

415.249
509.861
14.418.091
400.000
14.818.091

6.001.232
2.763.467

7.650.500
2.631.467

7.650.500
2.705.664

7.650.500
2.810.401

7.650.500
2.903.687

7.650.500
2.994.585

7.650.500
2.598.001

900.000
1.305.900
1.686.000
333.329
50.000
23.500
515.254
102.000
-/- pm

900.000
1.706.100
1.363.500

900.000
1.706.100
1.363.500

900.000
1.706.100
1.118.500

900.000
1.706.100
1.118.500

900.000
1.706.100
1.118.500

900.000
1.706.100
1.118.500

100.000
23.500
515.254
102.000
-/- pm

100.000
23.500
515.254
102.000
-/- pm

23.500
515.254
102.000
-/- pm

23.500
515.254
102.000
-/- pm

23.500
515.254
102.000
-/- pm

23.500
515.254
102.000
-/- pm

13.680.682

14.992.321

15.066.518

14.826.255

14.919.541

15.010.439

14.613.855

Ruimte (+)/tekort(-)
997.860
-574.230
-248.427
-8.164
-101.450
-192.348
204.236
Toelichting.
* In de primitieve begroting 2010 is de ontwikkeling van de WMO gebaseerd op een meerjarenperspectief zonder de actualiteit van
de uitkomsten van aanbesteding van HV en zonder het omzetten van huur van hulpmiddelen naar eigendom.
* In bovenstaande overzicht is de meest actuele situatie geschetst waarbij én rekening is gehouden met aanbestedingeffecten én
de omzetting van huur naar eigendom is verwerkt én gegevens van de septembercirculaire 2009 inzake bijstelling van het WMObudget wegens indexering is toegepast en de rijksbijdrage awbz-maatregel is verwerkt. Ook is op basis van een afspraak met het
ministerie een inschatting gemaakt op de ontwikkeling van het macrobudget die vanaf 2011 gebaseerd zal worden op de landelijke
rekeninguitkomsten van gemeenten in 2009 (het jaar waarin de meeste gemeenten opnieuw hebben moeten aanbesteden en met
flinke tariefstijgingen te maken hebben gekregen). Voor Deventer is een voorzichtige bijdragestijging ingeschat van € 400.000.
* Financieel risico in het meerjarenperspectief is de onzekerheid van een volumeontwikkeling. Kansen in financiële zin zijn de
uitwerking van een scenario inzet alfhahulpen en een bijstelling van het uitvoeringsprogramma. In de aanloop naar voorjaarsnota
2010 kan daarover meer worden vermeld.
* Nog niet geraamd zijn kosten voor evt. aanvullende diensten wegens de awbz pakketmaatregel. In november 2009 wordt daartoe aan het
gemeentebestuur voorstellen aangeboden. Welk budgettair beslag daarbij hoort is bij het opstellen van deze begroting nog niet bekend.
* De jaarlijkse tekorten en overschotten op de exploitatie van het WMO-budget worden verrekend met de reserve WMO die op
31-12-2008 een stand heeft van € 2,3 mln.
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Programma

: 11 Jeugd en onderwijs

Portefeuillehouder
Eenheid

: M.P. Swart
: Ruimte en Samenleving

Korte omschrijving van het programma
Het programma Jeugd en Onderwijs is gericht op het tot stand brengen van een adequaat aanbod van jeugd- en
onderwijsvoorzieningen opdat kinderen, jongeren en hun gezinnen zich goed kunnen ontplooien. Hiertoe wordt in
samenwerking met alle betrokken ketenpartners uitvoering gegeven aan de Lokaal Educatieve Agenda waarover
met de schoolbesturen in 2008 overeenstemming is bereikt.

Wat willen wij bereiken?
Beoogde maatschappelijke effecten
Deventer is een stad met een adequaat aanbod van jeugd- en onderwijsvoorzieningen, waardoor kinderen,
jongeren en gezinnen zich voldoende kunnen ontplooien.

Maatschappelijke doelstellingen
Leerlingen in het basisonderwijs gaan in eigen wijk naar school
Uitbreiding van het aantal brede school locaties
Reductie van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters
Vergroten bereik doelgroep peuters in peuterspeelzalen met VVE-trajecten
Verbeteren samenwerking jeugdzorgvoorzieningen onder andere door
CJG
Verminderen jongerenoverlast door realisatie jeugdvoorzieningen

Nulsituatie
2009
60%
8
321
70%
0

Streefwaarde
2010
90%
11
261
100%
3

3

4

Monitor doelstellingen
Er zal in 2010 gestart worden met het uitvoeren van een jeugdmonitor in samenwerking met het team Kennis en
Verkenning. Het jaarverslag Leerplicht 2010 van het team Leerlingzaken geeft inzicht in het aantal voortijdige
schoolverlaters.
Vastgestelde beleidsdocumenten









Masterplan huisvesting onderwijs (2008).
Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting (2003).
Verordening leerlingenvervoer (2009)
Notitie jeugdbeleid.
Beleidsnota Versterking Leerplichtfunctie gemeente Deventer (2007).
Convenant Aanval op Schooluitval Stedendriehoek Apeldoorn (2008).
Plan van aanpak Brede Scholen (2009)
Lokaal educatieve Agenda (2009)

Actuele beleidscontext
Onderwijs
In 2009 waren er diverse initiatieven voor de start van scholen. Dit zal in 2010 doorlopen en wellicht komen er
nieuwe initiatieven.
Huisvesting Onderwijs
Het programma onderwijshuisvesting 2010 wordt uitgevoerd alsmede de afspraken die voortvloeien uit het
Masterplan (IHP). Tevens worden in 2010 door schoolbesturen aanvragen ingediend voor het programma
onderwijshuisvesting 2011.
Lokaal Onderwijsbeleid
Met de schoolbesturen en andere betrokken partijen vindt bestuurlijk overleg plaats op basis van de Lokaal
Educatieve Agenda waarin de gezamenlijke thema‟s op gebied van jeugd en onderwijs zijn opgenomen. Het
VVE-programma dat al wordt aangeboden aan alle doelgroepkinderen in peuterspeelzalen zal worden uitgebreid
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qua bereik. Tevens wordt gekeken naar de effecten van deze aanpak in samenhang met de aanpak
Schakelklassen die in het onderwijs wordt gebruikt in het kader van taalachterstanden. Het aantal brede school
locaties zal in 2010 worden uitgebreid naar 11 locaties waarvan 1 in het voortgezet onderwijs.
Leerlingzaken
Jaarlijks wordt een reductie van 10% in het aantal voortijdig schoolverlaters nagestreefd zo ook in 2010. De
intensieve aanpak in de Rivierenwijk, waarbij voortijdig schoolverlaters via trajectbegeleiders een 1-op-1
benadering krijgen wordt voortgezet.
Jeugd- en Kinderbeleid
Het aantal Centra voor Jeugd en Gezin wordt uitgebreid met één locatie. De zorgstructuur waarmee tussen
organisaties afspraken zijn gemaakt over onderlinge samenwerking wordt verstevigd. Verder wordt ingezet op
uitbreiding van het aantal jeugdvoorzieningen, waaronder het aantal ontmoetingsplekken voor jongeren.

Welke prestaties leveren wij daarvoor?
Onderwerpen
(Productnummer)

Prestaties in 2010

Financiële consequenties

Openbaar Primair Onderwijs
(210)

Uitoefenen van toezicht op de stichting Openbaar Primair
Onderwijs Deventer

€ 43.000

Huisvesting Onderwijs (211)

Uitgevoerd programma 2010 en vastgesteld programma
2011, Uitvoering masterplan (IHP)

€ 9.304.000

Lokaal Onderwijsbeleid (212)

100% deelname van doelgroepkinderen in Peuterspeelzalen
aan VVE programma
€ 1.907.000
Deelname van 300 leerlingen aan schakelklassen
Opgesteld uitvoeringsplan Visie Hoger Onderwijs (SO)

Inzet apparaatlasten

Leerlingzaken (213)

10% reductie in aantal nieuwe voortijd schoolverlaters

€ 500.000

Kinderbeleid (214)

Realisatie fysiek en virtueel Centrum Jeugd en Gezin
Deventer
€ 702.000
Opgesteld uitvoeringsplan Jeugd en Gezin (SO)

Jeugdbeleid (215)

11 brede school locaties (waarvan 1 in het VO)

€ 219.000

Uitbreiding aantal JOP‟s met minimaal 1

---

Wat mag het kosten?
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Lasten
Baten
Saldo

Rekening 2008
41.023
25.160
-15.863

2009
19.199
3.800
-15.399

2010
19.845
3.973
-15.872

2011
19.849
4.160
-15.689

2012
18.467
3.007
-15.460

2013
17.961
3.058
-14.903

Toelichting
2010 ten opzichte van 2009

In 2009 is eenmalig € 71.000 toegekend voor het onderzoek verdere verzelfstandiging openbaar primair
onderwijs.

In 2009 is de voorziening nascholing basisonderwijs en de voorziening formatieplannen basisonderwijs
van totaal € 187.000 omgezet in overlopende passiva. In 2010 zijn zowel de lasten als de baten
daardoor lager.

In 2009 is eenmalig € 215.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van het centrumplan Bathmen.

De kapitaallasten nemen in 2010 met € 1.369.000 toe met name veroorzaakt door kapitaallasten
nieuwbouw Panta Rhei (€ 930.000); noodlokalen de Vijfhoek (€ 207.000); renovatie Etty Hillesum
Lyceum ( € 74.000) en renovatie Deventer Circuitschool, Enkdwarsstraat ( € 119.000).

In 2010 zijn primair de huurkosten van € 172.000 van de schoollokalen Ambelt aan de Zutphenseweg 55
opgenomen. Eveneens zijn in 2010 de opbrengsten, onder andere verhuur schoollokalen, gymlokalen,
primair verhoogd met € 102.000.
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In 2010 stijgt de rijksbijdrage Voor- en vroegschoolse educatie en schakelklassen (VVS) met € 290.000.
De subsidie VVS stijgt daarmee ook.
In 2009 is eenmalig € 30.000 toegekend ten behoeve van Academia Vitae.
Voor de combinatiefuncties onderwijs, sport en cultuur is in 2009 € 72.000 meer beschikbaar dan in
2010. In 2010 wordt het project voor € 52.000 gedekt uit opbrengsten derden.
In 2009 is de voorziening opvoedondersteuning en de voorziening banjerproject van totaal € 112.000
omgezet in overlopende passiva. In 2010 zijn zowel de lasten als de baten daardoor lager.
In 2009 is, door budgetoverheveling, de subsidie voor het banjerproject € 75.000 hoger, dan in 2010.
In 2009 is voor het project Centrum Jeugd en Gezin (CJG) eenmalig € 50.000 beschikbaar voor
inleenkosten. Het bedrag is volledig gedekt uit een bijdrage van de provincie
Door verhoging van de Brede doeluitkering CJG is in 2010 het subsidie € 100.000 hoger dan in 2009.
In 2010 is een batenstelpost opgenomen van € 50.000 voor het banjerproject in afwachting van
definitieve besluitvorming voorjaarsnota 2009.
In 2009 is eenmalig het subsidie Mobiele Ontmoetings Plekken (MOP), aandeel 2008 geraamd van
€ 50.000.
In 2009 is eenmalig € 260.000 voor Jongerenontmoetingsplekken (JOP) beschikbaar.
In 2010 zijn de GSB-projecten harde kern jongeren en trajectbegeleiding jongeren komen te vervallen,
zowel lasten als baten € 88.000.
Overige verschillen lasten: lagere lasten in 2010 € 17.000; overige verschillen baten: hogere baten in
2010 € 7.000.

Toelichting mutaties na 2010:

In 2011 nemen de kapitaallasten van onderwijshuisvesting af met € 162.000. In 2012 en 2013 nemen
deze lasten verder af met respectievelijk € 228.000 en € 406.000.

In 2011 is de tijdelijke subsidie voor anderstaligen Saxion van € 21.000 vervallen.

De (voorlopig tijdelijke) rijksbijdrage BDU voor Centrum Jeugd en Gezin stijgt in 2011 met € 187.000 en
vervalt in 2012 (- € 889.000). De lasten stijgen en dalen daarmee ook.

In 2012 zijn zowel de lasten als de baten van het project combinatiefuncties onderwijs, sport en cultuur
door een verhoogde integratie-uitkering van het rijk met € 111.000 toegenomen. (vooralsnog is voor
deze verhoging een batenstelpost opgenomen.)

In 2013 vervalt de subsidie van € 50.000 voor het Banjerproject. Ook de batenstelpost (opgevoerd in
afwachting van formele besluitvorming van de voorjaarsnota 2009) vervalt daarmee ook.

In 2013 is (in plaats van een putting uit de reserve kinderopvang ) een batenstelpost van € 101.000
opgevoerd door een dekkingsprobleem op het product kinderbeleid. Jaarlijks werd geput uit de reserve
kinderopvang. Deze reserve loopt in 2013 echter leeg.

In 2013 vervalt de subsidie voor Mobiele Ontmoetingsplekken (MOP), € 50.000.
Voorzieningen
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. voorzieningen
Jeugd en onderwijs
Totaal

2010
268
268

2011
268
268

2012
268
268

2013
268
268

(bedragen x € 1.000)

Stortingen in voorzieningen
Jeugd en onderwijs
Totaal

2010
349
349

2011
349
349

2012
349
349

2013
349
349

Toelichting

Storting in de voorziening overschrijdingsregeling BO € 74.000.
 Storting in de voorziening overschrijdingsregeling VSO € 7.000.
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Programma

: 12 Samenlevingsopbouw

Portefeuillehouder

: M.J.G. de Jager - Stegeman
A.P. Heidema (internationaal beleid en coördinatie wijkaanpak)
: Ruimte en Samenleving

Eenheid

Korte omschrijving van het programma
Dit programma is er op gericht dat alle burgers kansen aangeboden krijgen voor persoonlijke ontwikkeling en
maatschappelijke participatie en dat zoveel mogelijk burgers die kansen ook pakken. Daarnaast beoogt dit
programma dat burgers zelf initiatieven nemen en verantwoordelijkheid dragen voor het verhogen van de kwaliteit
van de leefomgeving en de leefbaarheid in de eigen buurt, hier in Deventer, maar ook over de grenzen in andere
landen. Het bevat de volgende producten: inburgering en educatie; buurtwerk; de wijkaanpak; ouderenbeleid;
minderhedenbeleid; vrijwilligersbeleid en internationaal beleid.

Wat willen wij bereiken?
Beoogde maatschappelijke effecten
Met programma Samenlevingsopbouw wil de gemeente de sociale cohesie in Deventer versterken, de
maatschappelijke participatie van burgers vergroten en de persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare groepen
faciliteren. Dit is onder te verdelen in vier aandachtsgebieden, te weten:
Zelfredzaamheid: meer Deventenaren (zowel autochtoon als allochtoon) beschikken over basisvaardigheden en competenties om deel te kunnen nemen aan de samenleving.
Participatie in het maatschappelijk verkeer: meer mensen nemen deel aan door anderen georganiseerde
gelegenheid tot ontmoeting, ontspanning of ontplooiing.
Maatschappelijke inzet: meer mensen van 18 jaar en ouder zetten zich onbetaald in voor hulp aan anderen en de
sociale omgeving
Sociale samenhang: meer mensen nemen verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van de leefomgeving
(sociaal en fysiek).
Maatschappelijke doelstellingen
Zelfredzaamheid:
De toename in gevoelens van eenzaamheid onder ouderen
stabiliseert op 10%
Het percentage inburgeringplichtigen en -behoeftigen dat
deelneemt aan (duale) inburgeringtrajecten.
Meting: Nulmeting 2009 uit registratie gegevens Wet inburgering.
Het aantal mensen dat gebruik maakt van voorzieningen en
trajecten gericht op de doelgroep (laaggeschoolden,
laaggeletterden) neemt toe.
Meting: Nulmeting in 2009, registratiegegevens Wet Educatie
Beroepsonderwijs en monitor uit Uitvoeringsplan
laaggeletterdheid)
Participatie in het maatschappelijk verkeer:
Het percentage inwoners van 18 jaar en ouder dat samen met
anderen vrijetijdsactiviteiten en hobby‟s beoefent blijft constant op
30%. (Nulwaarde 2007 is 30%).
Meting: L&V-monitor GSB.
Het op peil houden van het aantal en het niveau van speeltuinen
(van speeltuinverenigingen), met behoud van voldoende veilige
speeltoestellen. Speeltuinen zetten zich verder in om het gebruik
van deze voorzieningen gelijk te houden ten opzichte van 2009.
Het gebruik van maatschappelijke voorzieningen wordt verhoogd.
Meting: Nulwaarde gemiddelde bezetting maatschappelijke
voorzieningen 2008 in relatie tot beschikbare ruimten.
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Nulsituatie
2008

Streefwaarde
2010

10%

10%

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

30% (o.b.v.
2007)

30%

9

9

35%

37%
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Maatschappelijke doelstellingen
Maatschappelijke inzet:
Het aantal mensen van 18 jaar en ouder dat zich onbetaald inzet
voor hulp aan anderen en de sociale omgeving neemt toe van
35% procent in 2007 tot 40% in 2010.
Meting: L&V-monitor GSB.

Sociale samenhang:
Het percentage inwoners van 18 jaar en ouder dat zich mede
verantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de buurt blijft
constant op circa 75% (Nulwaarde 2007 is 78%).
Het percentage inwoners van 18 jaar en ouder dat hun sociale
contacten waarderen als voldoende blijft constant op circa 95%.
(Nulwaarde 2007 is 95%)
Het percentage inwoners van 18 jaar en ouder dat zich het
afgelopen jaar actief heeft ingezet voor de verbetering van de
leefbaarheid en sociale samenhang in de buurt blijft constant op
circa 15%. (Nulwaarde 2007 is 16%).
Meting: L&V-monitor GSB.

Nulsituatie
2008

Streefwaarde
2010

35% (o.b.v.
2007)

40%

75%

75%

95%

95%

15%

15%

Vastgestelde beleidsdocumenten















De sociale structuurvisie (2004)/ Het sociaal programma (2005).
Kadernota accommodatiebeleid (2006) en Uitvoeringsschetsen accommodatiebeleid. /
Voortgang Accommodatiebeleid (2009)
Programma Grote Stedenbeleid Deventer (2005-2009). (Opvolger hiervan)
Kadernota Wet Inburgering (2007).
Startnotitie laaggeletterdheid (2006) en Alle inwoners doen mee! /
Aanvalsplan laaggeletterdheid 2007 tot 2011 (2007).
Sociaal Programma Ontwikkelingsgebieden (2003).
Deventer Wijkaanpak (2005).
Onderzoeken Wijkaanpak (2006).
Integratiebeleid Deventer 2004-2009 „Variatie biedt inspiratie”. (nieuwe versie in 2010?)
Beleidsplan Wmo 2008-2011 (2009).
Voortgangsnota Deventer internationaal (2009).
Plan van Aanpak Lokaal Antidiscriminatiebeleid (2009) (vast te stellen in 2009)
Plan van Aanpak Lokaal Homobeleid (2009)
Adviesdocument Speeltuinen Deventer (2009)
Beleidskader Participatiebudget (vast te stellen in 2009)

Actuele beleidscontext
Participatiebudgetten: Inburgering en educatie
Het Participatiebudget beoogt te komen tot ontschotting van middelen uit de WEB, WI en Wwb. In de loop van
2010 wordt het participatiebudget definitief gepositioneerd in de organisatie.
In het kader van het Deltaplan inburgering wordt de kwaliteit en kwantiteit van inburgeringtrajecten verhoogd.
Enkele projecten in dat kader zijn het innovatietraject Inburgering en ondernemerschap en ondersteuning door
taalcoaches. Deze worden in 2010 voortgezet.
Laaggeletterdheid
In het Lokaal aanvalsplan Laaggeletterdheid 2007 tot 2011 zijn ambities en doelstellingen geformuleerd om het
aantal laaggeletterden in Deventer terug te dringen. Dit plan behelst: „laaggeletterdheid bespreekbaar maken‟,
„toegankelijkheid van informatie vergroten‟, „leesbevordering‟, aanpak van taalachterstand bij kind, jongeren en
hun ouders‟, „aanpak van laaggeletterden zonder werk‟ en „aanpak werkende laaggeletterden‟ zijn diverse
maatregelen geformuleerd. Deze zijn uitgewerkt in een Uitvoeringsplan laaggeletterdheid. Uitvoering vindt plaats
in de jaren 2008, 2009 en 2010.
Een van de speerpunten in 2010 is het laagdrempelig aanbieden van scholing in de buurt(en), omdat is gebleken
dat het aanbieden in een grote onderwijslocatie een te hoge drempel kende.
Buurtwerk en speeltuinen
In 2010 zal met de speeltuinverenigingen verdere afspraken worden gemaakt om de achterstand in
reserveopbouw voor vervanging van speeltoestellen in te lopen en dit te borgen in begroting en bestuur.
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Accommodatiebeleid
Na de in 2009 afgeronde bezuinigingsslag zal het Accommodatiebeleid in 2010 en volgende jaren een planmatig,
programmaoverstijgend en gebiedsgericht karakter krijgen. Hiervoor zal een meerjarenplan maatschappelijke
accommodatie worden opgesteld.
Sociaal beleid herstructurering
De regie op de uitvoering van extra sociaal beleid in herstructureringsbuurten is overgedragen aan
woningcorporaties. Vanaf 2010 zullen voor een nieuwe periode afspraken worden gemaakt tussen gemeente,
corporaties en andere organisaties. Hierin wordt de afstemming met reguliere sociale activiteiten bewaakt.
Vrijwilligersbeleid
Het vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker vanwege een toename in ondersteuning- en zorgvragen en
tegelijkertijd verschraling van de zorg. De kern van de Wmo is dat burgers onderling de meeste problemen
voorkomen of oplossen, civil society. Juist deze onderlinge dienstbaarheid en organisatievermogen staan onder
druk. Om die reden wordt flink ingezet op (bestuurlijke) ondersteuning van vrijwillige inzet. Nieuwe
vrijwilligersgroepen worden gestimuleerd en moderne (flexibeler) vormen van vrijwilligerswerk worden
ondersteund.
Wijkaanpak
De werkwijze van de wijkaanpak is gericht op de uitnodiging van bewoners om iets “voor de buurt” te doen. Sinds
het bewonersonderzoek 2005 is het accent meer op de sociale invalshoek komen te liggen. Ook in 2010 willen
we de bewoners uitnodigen om iets “voor elkaar” te doen, wat aansluit op het toenemend maatschappelijk belang
van de informele zorg (Wmo).
Ouderenbeleid
In het ouderenbeleid worden verschillende projecten gefinancierd die er op gericht zijn ouderen zo lang mogelijk
zelfstandig te laten wonen en participeren in de samenleving. Deze worden door verschillende organisaties
uitgevoerd. Het tegengaan van eenzaamheid is hierin een belangrijk doel. Hiervoor worden in 2010 uitvoerende
organisaties bij elkaar gebracht en wordt activiteiten op elkaar afgestemd.
Integratiebeleid
2009 was het laatste jaar van uitvoering van de nota „Variatie biedt Inspiratie‟. In 2009 is gestart met de oriëntatie
op de toekomst van het integratiebeleid. Dit wordt in 2010 voortgezet en in een nieuwe nota en plan van aanpak
vastgelegd.
Asielbeleid
De uitvoering van het Generaal Pardon is in 2009 beëindigd. Het AZC zal daarom de vrijgekomen capaciteit
benutten voor het opvangen van asielzoekers die (tijdelijk) extra zorg nodig hebben.
Rond de ex-AMA‟s wordt een pilot-project opgezet die deze jongeren in een vroegtijdig stadium voorbereid op
een terugtocht naar het land van herkomst, wanneer er geen kans is op een structureel verblijf in Nederland. De
activiteiten van de st. Stad en het project „Overijssels Perspectief ex-AMA‟s‟ zullen daarop worden aangepast.
Internationaal beleid
De mogelijkheden van het gebruik van bovenlokale middelen ter verbetering van de kwaliteit van
maatschappelijke organisaties en het lokaal bestuur in de partnersteden in het buitenland worden in 2010 verder
in beeld gebracht. In de projecten gaat aandacht uit naar de betrokkenheid van burgers, maatschappelijke
organisaties, instellingen en bedrijven in een passende werkwijze (city-wide approach). Naast de projecten
worden ook Publieksevenementen georganiseerd. Deze zijn van belang voor het draagvlak voor internationale
samenwerking.

Welke prestaties leveren wij daarvoor?
Onderwerpen
(Productnummer)

Prestaties in 2010

Financiële consequenties

Inburgering en Educatie Laaggeletterdheid (220)

Uitvoering jaarschijf 2010:
-Deelname van 80 deelnemers aan
analfabetiseringcursussen (SR)
-Deelname van 49 deelnemers aan
analfabetiseringcursussen (SR + PR; werkenden)
- Opleiden van 25 ambassadeurs laaggeletterdheid

€ 156.000

Inburgering en Educatie –
Volwassen Educatie (220)

Outputverdeelmaatstaven participatiebudget:
-45 ingekochte VAVO trajecten voor voortijdige
schoolverlaters.
-45 behaalde VAVO-diploma‟s
-215 educatietrajecten

€ 1.181.000
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Onderwerpen
(Productnummer)
Accommodatiebeleid
(gebiedsgericht) (221)

Speeltuinwerk (221)

Wijkaanpak programma‟s 2009-2010
(222)
Ouderenbeleid (223)
Maatschappelijke Stages
(225)
Internationaal Beleid
(Beleidskader) (226)

Inburgering (227)

Prestaties in 2010

Financiële consequenties

Een opgesteld (meerjaren)plan voor het realiseren van
(multifunctionele) maatschappelijke accommodaties per
WoonServiceZone, wat aansluit bij de specifieke behoeften
per WSZ.
Vastgestelde afspraken met speeltuinverenigingen over
exploitatie, reserveringen en vervanging van speeltoestellen.

Lasten van € 100.000 voor
procesleiding en
projectkosten zijn primair
begroting vanuit PG10.
€ 405.500 (inclusief niet in
primaire begroting: € 50.000
voor vervanging
speeltoestellen en € 23.500
ten behoeve van begroting
speeltuinen)
Reguliere wijkbudgetten.

Realisatie van de resultaten uit de wijkprogramma‟s 20092010 (voor 90%). Vanwege het grote aantal resultaten wordt
verwezen naar de door B&W vastgestelde wijkprogramma‟s.
Vervolg op het project „Eenzaamheid ouderen‟ (GSBII) in het
Landsherenkwartier, met individuele en groepsactiviteiten
Een voortgangsrapportage Maatschappelijke Stages in het
algemeen en de activiteiten en resultaten van de makelaar
Maatschappelijke Stages Voortgezet Onderwijs
Het door de raad vastgestelde beleidskader “Deventer
Internationaal: 2009 -2012” uitvoeren.

Outputverdeelmaatstaven participatiebudget realiseren (NT2 /
Inburgering- of taalkennisvoorziening)

€ 25.500
€ 107.000

Nieuwe projecten zullen op
basis van cofinanciering
vanuit reserve mondiaal
beleid worden bekostigd.
€ 1.345.000
Output in 2010 bepaalt mede
budget voor 2012.

Wat mag het kosten?
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Lasten
Baten
Saldo

Rekening 2008
11.428
4.883
-6.545

2009
12.903
4.721
-8.182

2010
10.024
2.875
-7.149

2011
9.542
3.013
-6.529

2012
9.092
2.875
-6.217

2013
9.158
2.945
-6.213

Toelichting
2010 ten opzichte van 2009

In 2010 stijgt de rijksbijdrage educatie met € 60.000. De lasten stijgen daarmee ook.

De lasten voor laaggeletterdheid dalen in 2010 met € 49.000 met name door eenmalige inhuur van extra
capaciteit in 2009.

In 2010 is de verwachte rijksbijdrage (voormalig GSBIII) voor de sociale projecten herstructurering naar
beneden bijgesteld. Zowel de lasten als de baten dalen daardoor met € 63.000.

In 2010 is ten opzichte van de opgelegde bezuinigingstaakstelling op accommodaties € 93.000 meer
gerealiseerd. Hierdoor nemen in 2010 de lasten (middels een lastenstelpost) met genoemd bedrag toe.

In 2010 leidt de uitvoering van de bezuinigingstaakstelling op accommodaties tot een lagere subsidie
aan Raster, buurtwerk. De subsidie daalt met € 185.000.

In 2009 is eenmalig voor de realisatie van het accommodatiebeleid € 75.000 aan inhuur/inleenkosten
beschikbaar.

In 2009 is met betrekking tot het accommodatiebeleid een bijdrage uit de verkoop van de Assenstraat
11-13 geraamd van € 257.000.

In 2009 is eenmalig voor de nieuwbouw speeltuinvereniging Zandweerd € 200.000 beschikbaar.

In 2009 is middels budgetoverheveling van het project allochtone ouderen, ook het aandeel 2008
geraamd. De lasten zijn in 2010 daardoor € 46.000 lager.

In 2009 is voor het Generaal Pardon eenmalig € 101.000 beschikbaar. De lasten worden gedekt uit een
rijksbijdrage. Zowel de lasten als de baten nemen hierdoor in 2010 af.

Door sterke afname van de opvang van asielzoekers zijn in 2010 zowel de lasten als de baten met €
603.000 sterk afgeraamd. (de huidige ramingen voor 2009 zullen binnenkort ook nog naar beneden
worden bijgesteld).

In 2009 is incidenteel de subsidie aan het Overijssels Perspectief ex AMA‟s ten behoeve van leefgelden
ex AMA‟s en coördinatietaken beschikbaar. Hierdoor nemen in 2010 de lasten met € 192.000 af.

In 2009 is op grond van het uitvoeringsprogramma Wmo eenmalig € 52.000 beschikbaar voor het
participatieproject.

In 2009 loopt het project sociaal beleid Sibiu af. Hierdoor nemen in 2010 de lasten met € 95.000 af.

In de begroting 2009 zijn de lasten en de baten van het twinningproject Al Kahder - Faradis nog
geraamd. Uiteindelijk is dit project niet doorgegaan. In 2010 nemen de lasten met € 180.000 af en de
baten met € 135.000.
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In 2009 lopen diverse projecten in het kader van Logo East II af. Hierdoor nemen in 2010 zowel de
lasten als de baten met € 213.000 af.
Het product wijkaanpak kent een lastendaling van € 0,7 miljoen wat voornamelijk verklaard wordt door
het niet meer inzetbaar zijn van GSB middelen ter waarde van € 0,2 miljoen en lagere uitgaven in het
kader van het project achterstandsbuurten van € 0,4 miljoen. Tot slot zijn er nog diverse kleinere lagere
uitgaven voor in totaal € 0,1 miljoen minder geraamd in 2010. De daling in de baten van € 0,8 miljoen
komt met name door het ontbreken van GSB ontvangsten ter hoogte van € 0,2 miljoen.
Met ingang van 2010 zijn de uitgaven voor inburgering geraamd op het product. In de periode 2007 tot
en met 2009 werd de rijksvergoeding verantwoord op het product en gestort in de voorziening
inburgering. De lasten met betrekking tot inburgering werden, gelijk aan rijksvergoeding, op de
voorziening inburgering verantwoord. In de periode 2007 tot en met 2009 is van een te hoog aantal te
realiseren inburgeringtrajecten uitgegaan. Voor 2010 is dit aantal naar beneden bijgesteld waardoor de
lasten met € 308.000 afnemen.
Overige verschillen lasten: toename in 2010 met € 28.000; Overige verschillen baten: toename in 2010
met € 15.000.

Toelichting mutaties na 2010:

Het project laaggeletterdheid loopt tot en met 2010. In 2011 nemen de lasten daardoor af met € 156.000.

Het project taalcoaches (inburgering) loopt tot en met 2010. In 2011 nemen daardoor de lasten af met
€ 91.000.

In 2010 loopt het tijdelijk project allochtone ouderen af. Hierdoor nemen in 2011 de lasten af met
€ 56.000. De dekking van € 32.000 uit de verlaagde subsidie flankerend ouderenbeleid komt vanaf 2011
weer ten gunste van het flankerend ouderenbeleid.

Een bijdrage in het exploitatietekort van het Etty Hillesum Centrum is toegekend voor de jaren 2009 en
2010. Hierdoor nemen de lasten in 2011 met € 25.000 af.

Tot en met 2010 wordt een gedeelte van de apparaatlasten integratiebeleid gedekt uit de reserve
inkomensdeel WWB. Vanaf 2011 vervalt deze dekking en ontstaat er een dekkingsprobleem. Hiervoor is
een batenstelpost opgenomen van € 51.000.

In 2011 is voor het tijdelijk project makelaarsfunctie maatschappelijke stages € 55.000 meer beschikbaar
dan in 2010. Genoemd project loopt tot en met 2011. In 2012 vervallen daardoor de lasten met
€ 162.000.

De subsidie aan Raster voor het wijkopbouwwerk in Bathmen is tot en met 2011 beschikbaar gesteld.
Hierdoor nemen de lasten in 2012 af met € 39.000.

Voor de periode 2009 tot en met 2011 zijn er middelen beschikbaar gesteld voor het achterstallig
onderhoud en veiligheidsmaatregelen bij speeltuinen. Hierdoor nemen de lasten in 2012 af met
€ 50.000.

Het project uitvoeringsprogramma 1001 kracht loopt tot en met 2011. Hierdoor nemen in 2012 de lasten
af met € 101.000 en de baten met € 67.000.

Het project plan van aanpak lokaal homobeleid loopt tot en met 2011. Hierdoor nemen de lasten in 2012
af met € 20.000.
 De meerjarige mutaties binnen wijkaanpak ten opzichte van 2012 worden verklaard doordat de
incidentele uitgaven voor het project achterstandsbuurten voor € 0,3 miljoen wegvallen. In 2011 en 2013
zijn er extra middelen inzetbaar (€ 0,1 miljoen) ten behoeve van inzet voor het project PMJP 2009 –
2013.
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Programma

: 13 Kunst en cultuur

Portefeuillehouder
Eenheid

: G.A.J. Berkelder
: Ruimte en Samenleving

Korte omschrijving van het programma
Het programma omvat de bijdrage aan een levendig cultureel klimaat door ontwikkeling en instandhouding van de
culturele infrastructuur in de gemeente Deventer en door het koesteren en presenteren van het cultuurhistorische
erfgoed. Hieronder vallen de producten Archeologie en Monumentenzorg, Kunst en Cultuur, Stadsarchief en
Athenaeumbibliotheek, Musea en Bibliotheekwerk.
Met het programma Kunst en Cultuur leveren wij bijdragen aan het realiseren van gemeentelijke ambities op
economisch, ruimtelijk en maatschappelijk gebied.

Wat willen wij bereiken?
Beoogde maatschappelijke effecten
Deventer is een prachtige historische stad, met een brede programmering van culturele activiteiten.
De rijke cultuurhistorie bindt bewoners, het brede aanbod van culturele activiteiten nodigt uit tot bezoek en
deelname. Het totaal draagt bij aan de positieve uitstraling van Deventer.

Maatschappelijke doelstellingen

Nulsituatie
2008

Cultureel Erfgoed:
Gevarieerd samengestelde en goed beheerde erfgoedcollecties, die ook in
hun samenhang op een aantrekkelijke manier toegankelijk zijn en worden
gepresenteerd voor een breed publiek: Deventenaren en bezoekers van
Deventer, van wetenschappers, historici, tot sfeerzoekers.
Het beoogde effect in 2014 is een toename van het aantal bezoekers met
5%

Aantal
bezoekers
+1 %

Culturele infrastructuur:
Een sterkere culturele infrastructuur die past bij de groei van Deventer en
die mede drager is voor de aantrekkelijkheid van Deventer als stad om te
wonen, om te werken en om te bezoeken. Culturele instellingen die
midden in de samenleving staan, die samenwerking zoeken binnen en
buiten de sector en daarmee bijdragen aan een aantrekkelijk woon-, werk
en verblijfsklimaat voor bewoners en bezoekers van Deventer.
De groei wordt gerealiseerd door uitbreiding en vernieuwing van culturele
voorzieningen.
Bedrijfsvoering:
Bedrijfsmatig goed bestuurde culturele instellingen, met een gezonde
financiële positie, die in staat zijn als cultureel ondernemer te opereren en
die financieel in staat zijn om risico‟s te nemen en zelf tegenvallers op te
vangen.

Besluit over
realisatie van 2
voorzieningen

50 % van de
instellingen
voldoet aan de
gemeentelijke
criteria

Programmering:
Behoud en vernieuwing in (de verscheidenheid in) programmering van
culturele activiteiten en evenementen, die bewoners en bezoekers
aanspreekt en zo mogelijk uitnodigt tot actieve deelname.
Productie
Beter klimaat voor nieuwe locale producties in de cultuursector door
ondersteuning van de producenten, middels atelierbeleid,
productiesubsidies.
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Streefwaarde
2010

60 % van de
instellingen
voldoet aan de
gemeentelijke
criteria
Tenminste 2
nieuwe
activiteiten

4 productiegezelschappen
2 nieuwe
producties

4 productiegezelschappen
2 nieuwe
producties
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Monitoring
Voor monitoring van realisatie van bovengenoemde doelstellingen zullen we gebruik maken van gegevens van
het continu vakantie onderzoek voor het toeristisch bezoek aan Deventer, de monitor cultuur participatie van team
Kennis en verkenningen. De peiling 2009 geldt als nulmeting.
Vastgestelde beleidsdocumenten











Investeren in cultuur (2007).
De toekomst van de monumentenzorg (1996).
Startnotitie ruimtelijk erfgoedbeleid (2008)
Toekomst voor de Collectie Deventer, hoofdlijnen gemeentelijk museumbeleid 2001 – 2005 (2000).
Renovabitur, Athenaeumbibliotheek Richting 2015 (2007).
Conserveringsplan 2007 met eenmalig budget van € 1 miljoen.
Collectiebeleidsplan 2007.
„Kwaliteit voor ogen‟ beeldkwaliteitplan beschermd stadsgezicht Deventer (1998).
Stedenbouwkundige visie binnenstad-Zuid (2004).
Sociale Structuurvisie (de Sociale Kracht van Deventer) en Sociaal Programma 2005 – 2009 („Passie
voor de Mensen‟).

Actuele beleidscontext
Cultuur is een belangrijke factor voor de vitaliteit en aantrekkelijkheid van het leven in Deventer. Deventer
kenmerkt zich door een sterke profilering van het cultureel erfgoed, veelal goede culturele voorzieningen, met een
aansprekend aanbod, en een brede evenementen programmering. Naast de grote cultuurtoeristische
evenementen zien we een grote verscheidenheid aan kleinere evenementen en nieuwe initiatieven.
De rijke cultuurhistorie bindt bewoners, het brede aanbod van culturele activiteiten nodigt uit tot bezoek en
deelname, en het totaal draagt bij aan de positieve uitstraling van Deventer.
Erfgoed
Deventer beschikt over een veelheid aan waardevolle historische en kunstcollecties: de grote concentratie van
monumentale panden in de middeleeuwse binnenstad, het culturele erfgoed in het buitengebied, collecties van
Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek, van de Deventer musea en het industrieel erfgoed.
De belangstelling voor cultuurhistorisch erfgoed en voor onze eigen geschiedenis neemt toe. Dit komt
bijvoorbeeld tot uiting in het maatschappelijke debat over erfgoed en over de historische binnenstad. Ook de
discussie over het nationaal historisch museum is daar mede een uiting van.
In 2009 zijn stappen gezet om de samenhangende presentatie van het Deventer erfgoed een impuls te geven. Dit
jaar zal worden besloten hoe we hieraan een gevolg geven en wat dat betekent voor het werk van de
verschillende partijen en de toekomstige huisvesting van de musea.
Tegelijk wordt het besef sterker dat cultuurhistorische waarden, daarmee ook een economische waarde
vertegenwoordigen, dat die waarden hun weerslag krijgen in de inrichting van de ruimte, en in maatschappelijke
processen. Het draagt bij aan de eigen identiteit en het versterkt de onderlinge band.
Overheden gaan mee in die ontwikkeling. We zien dat in de actualisering van het landelijke monumentenbeleid, in
de invoering van archeologiewetgeving en in de behoefte om verbindingen te leggen tussen verschillende
erfgoedcollecties en de noodzaak de eigen inkomsten uit cultureel ondernemerschap te vergroten.
De landelijke herziening van het monumentenstelsel en het landelijke en gemeentelijke ruimtelijk erfgoedbeleid
krijgt eind 2009 in hoofdlijn vorm en zal in 2010 geïmplementeerd worden. In relatie met deze ontwikkelingen
gaan we in 2010 de politiek vastgestelde actiepunten uit het beleidsplan uitzetten, afhankelijk van beschikbare
middelen en capaciteit.Voor projecten en complexe processen, alsmede anticiperen op beleidswijzigingen is geen
budget en capaciteit beschikbaar Als basisstukkenvoor de uitvoering van het ruimtelijk erfgoedbeleid wordt aan
het opstellen van een actuele verordening ruimtelijk erfgoed prioriteit gegeven.
In 2010 start de uitvoering van de nieuwe beleidsnota ruimtelijk erfgoedbeleid van de gemeente. In dat kader zal
ook een vervolg subsidieregeling worden opgesteld voor kleine subsidies voor panden die op de gemeentelijke
monumentenlijst staan.
De restauratie van de Lebuinustoren wordt in 2010 afgerond.
Het onderhoud van de monumentale (gemeentelijke) gebouwen blijft een punt van zorg. Door toename van het
aantal leegkomende kerkgebouwen wordt het moeilijker hier een goede alternatieve functie voor te vinden. Dit
geldt onder andere voor de Bergkerk en de Mariakerk. De restauratiekosten zijn hoog en er is te weinig
structureel onderhoudsbudget beschikbaar.
De archeologische onderzoeksagenda, waarin de prioriteiten voor archeologisch onderzoek zijn geformuleerd is
in 2009 voorbereid en zal dit jaar worden vastgesteld. Met de lokale onderzoeksagenda kan de gemeente naast
de rijksrichtlijnen en nationale onderzoeksagenda haar eigen doelen stellen en aangeven op welke (voor de
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gemeente specifieke) thema‟s de onderzoeksinspanning zich moet richten. De onderzoeksagenda moet worden
vertaald in selectiebeleid. In verband met het prioriteren van andere taken zoals de actualisering
bestemmingsplan binnenstad- ontbreekt hiervoor de capaciteit en het budget, evenals voor het opstellen van een
regeling excessieve kosten.
De Athenaeumbibliotheek viert dit jaar haar 450 jarig bestaan. Een goede gelegenheid om stil te staan bij de
waardevolle en bijzondere collecties die hier vertegenwoordigd zijn. Het boek over de Deventer geschiedenis, dat
mogelijk wordt gemaakt uit middelen van de Stichting Beheer CAI Gelden, zal dit jaar verschijnen. In het
archiefbeleidsplan geven wij aan een toekomstvisie voor het historisch archief de komende jaren.
Bedrijfsvoering
We blijven scherp letten op de bedrijfsvoering van de instellingen. Afhankelijk van de financiële situatie wordt
beoordeeld of er mogelijkheden zijn financiële knelpunten op te lossen.
In 2010 hebben we met alle instellingen afspraken over hun meerjaren bedrijfsplan.
De realisatie van de voornemens in het meerjaren bedrijfsplan van de musea en van de Leeuwenkuil stagneert
vanwege het ontbreken van ruimte om financiële knelpunten op te lossen.
Wij zijn in gesprek met de instellingen over samenhang en samenwerking in de programma‟s en gezamenlijke
profilering van de cultuur in Deventer.
Met het nieuwe productiefonds en met een actualisering van het evenementenbeleid willen wij waarborgen
bieden voor de kwaliteit van het culturele aanbod en voor de ruimte dat evenementen zich kunnen
doorontwikkelen. Zorgpunt blijft dat in 2001 en 2012 de eenmalige dekking wegvalt voor een deel van de
subsidies voor structurele exploitatiekosten bij enkele instellingen.
Huisvesting
De laatste jaren investeren steden fors in hun culturele infrastructuur. Met de nota Investeren in Cultuur hebben
wij onze ambities voor de komende jaren geformuleerd. In feite zijn we bezig om het voorzieningenniveau in
overeenstemming te brengen met de groei van Deventer en met de eisen die de hedendaagse consument stelt.
Tegelijkertijd moeten in Deventer bij een aantal instellingen oplossingen worden gevonden voor
huisvestingsproblemen.
De verbouwing van de Schouwburg wordt dit jaar gerealiseerd.
Na de besluitvorming over de nieuwbouw van het stadskantoor en de openbare bibliotheek in 2009 zal er een
nieuwe lijn worden uitgezet voor de huisvesting van de centrale vestiging van de openbare bibliotheek.
Wij willen in 2010 een besluit nemen over de realisatie van Hegius, Film&theater.
In de uitvoering van hun museale taken en cultureel ondernemerschap lopen de Deventer musea vast in hun
huidige huisvesting. Een voorstel voor gezamenlijke huisvesting in nieuwbouw aan de Brink bleek in januari 2009
niet haalbaar. In het brede perspectief van de presentatie van het Deventer erfgoed willen wij opnieuw kijken naar
oplossingen voor de huisvestingsproblematiek.
Bij het Burgerweeshuis onderzoeken we de noodzakelijke (bouwkundige) maatregelen om de geluidsoverlast
vanaf het binnenterrein tegen te gaan.
Wij willen een permanente huisvesting voor de Leeuwenkuil in Colmschate realiseren in combinatie met de
openbare bibliotheek en de wijkwinkel.
Met een aantal van deze investeringen investeren wij in de ontwikkeling van de binnenstad. Wij willen de
afwegingen hieromtrent dan ook mede plaatsen in het kader van de operationalisering van de
Stedenbouwkundige visie Binnenstad Zuid.

Welke prestaties leveren wij daarvoor?
Onderwerpen
(Productnummer)

Prestaties in 2010

Erfgoed breed (5)

Besluit over uitwerking samenhangende presentatie Deventer
Erfgoed.
Vaststellen en implementeren visie op ruimtelijk erfgoed, die
aansluit op de gevolgen die de landelijke beleidsvernieuwing
voor lagere overheden. Erfgoedverordening vastgesteld
De restauratie van de Lebuinustoren is conform planning en
subsidievoorwaarden uitgevoerd.

Monumenten en Archeologie
(5)

Financiële consequenties

€ 1.800.000

Inhoudelijke kaders archeologisch onderzoek: de
archeologische onderzoeksagenda is vastgesteld; de
archeologische verwachtingenkaart is geactualiseerd.
Kunsten (230)

Besluit over realisatie Hegius, Film&Theater
Besluit voor voorbereiding gezamenlijke huisvesting
Leeuwenkuil, Bibliotheek, wijkwinkel in Colmschate
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Onderwerpen
(Productnummer)
Stadsarchief en
Athenaeumbibliotheek (231)

Musea (232)
Openbare Bibliotheek (233)

Prestaties in 2010

Financiële consequenties

Presentatie boek Deventer geschiedenis
Vaststellen nieuw Archiefbeleidsplan
Viering 450 jaar Athenaeumbibliotheek
Uivoering Renovabitur
Planvorming verbetering huisvesting musea gestart
Besluit over nieuwe Huisvesting Openbare bibliotheek

€ 50.000

Wat mag het kosten?
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Rekening 2008
15.329
2.380
-12.949

Lasten
Baten
Saldo

2009
18.991
5.549
-13.442

2010
16.513
2.107
-14.406

2011
14.412
1.952
-12.460

2012
14.301
1.927
-12.374

2013
14.080
2.038
-12.042

Toelichting:


















In 2009 ligt het zwaartepunt van de restauratie van de Lebuinustoren. Dit houdt voor 2010 in dat de
geraamde uitgaven voor deze restauratie € 1.470.000 lager liggen dan in 2009.
De inkomsten voor de Lebuinustoren daalt zelfs met € 3.270.000, omdat in 2010 geen Rijks – of
provinciale bijdrage meer geraamd is, alleen nog maar een putting uit de reserve RGI van € 1.800.000
zijnde de gemeentelijke bijdrage voor de renovatie. ( zie hiervoor programma 16 )
In 2009 zijn eenmalig de volgende bedragen beschikbaar gesteld:
Subsidie Leeuwenkuil ten behoeve van vergoeding tijdelijke huisvesting € 85.000
Vergoeding van de kapitaallasten voor deze tijdelijke huisvesting € 135.000
Plankosten Hegius Film en Theater € 120.000
Actualisatie monumentenlijst voor een bedrag van € 50.000
Herziening monumentenbeleid voor een bedrag van € 20.000
Project Historisch Landschap voor een bedrag van € 42.000
Vergoeding voor de inrichting infocentrum bibliotheek Bathmen € 75.000
Vergoeding voor de tijdelijke huisvesting bibliotheek Bathmen € 100.000
Vergoeding voor de inrichting van de bibliotheek Bathmen € 150.000
Onderzoekskosten Wmo ten behoeve van zorgvragende burgers € 40.000
In 2010 is voor de eerste keer een storting geraamd in de voorziening kunstopdrachten van € 100.000
als gevolg van de te verwachten ontvangsten in 2010 voor de kunstopdrachten.
Hogere apparaatskosten 2010 ten opzichte van 2009 € 100.000. Bijna € 60.000 betreft de tijdelijke
formatie voor de uitvoering conserveringsplan, die na 2010 niet in de begroting is opgenomen.
Boek Deventer geschiedenis in beeld. In 2009 zijn de baten en lasten € 437.000 hoger als gevolg van
het overgehevelde budget uit 2008 voor de realisatie van het boek Deventer geschiedenis in beeld. De
lasten van het boek worden geput uit de reserve overlopende uitgaven en de inkomsten worden hierin
gestort. Voltooiing vindt plaats in 2010, zodat in 2009 het budget nogmaals wordt overgeheveld naar
2010.

2011 ten opzichte van 2010





In 2010 is de restauratie van de Lebuinustoren voltooid, dit houdt voor 2011 in dat de geraamde
uitgaven voor de restauratie en de daar aan gekoppelde bijdrage uit de RGI van € 1.800.000 komt te
vervallen.
De kapitaallasten voor de tijdelijke huisvesting van de Leeuwenkuil komen in 2011 te vervallen. Tevens
komt dan de dekking zoals de huur, overige inkomsten en de putting uit de reserve overlopende
uitgaven te vervallen. De exploitatielast voor de Leeuwenkuil loopt echter door. Dit knelpunt zal bij de
begroting 2011 moeten worden opgelost.
Conserveringsplan. In 2009 en 2010 worden de lasten beïnvloed door het conserveringsplan voor
€ 250.000. Na 2010 zijn de kosten niet opgenomen. De kosten worden jaarlijks vastgesteld en
vervolgens geput uit de reserve conserveringen.

2012 ten opzichte van 2011


De tijdelijke dekking voor de structurele subsidie van € 30.000 voor Theater Bouwkunde uit de
decentralisatie uitkering BKV vervalt in 2012. Dit knelpunt zal bij de begroting 2012 moeten worden
opgelost.
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De dekking voor de subsidie voor de Cultuurmakelaar van € 50.000 vervalt. Het Productiefonds Cultuur
is voor 3 jaar ingesteld en vervalt in 2012.
Verder is de subsidie aan de Lokale Omroep verder afgebouwd met een bedrag van € 30.000.

2013 ten opzichte van 2012



In 2013 vervalt de dekking voor de structurele subsidie voor het Burgerweeshuis van € 80.000 en het
filmhuis van € 25.000.
Ingevolge het programmafonds Cultuurparticipatie is vanaf 2009 tot en met 2012 een bedrag
beschikbaar gesteld van € 77.000.

Voorzieningen
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. voorzieningen
Kunst en cultuur
Totaal

2010
36
36

2011
36
36

2012
36
36

2013
29
29

(bedragen x € 1.000)

Stortingen in voorzieningen
Kunst en cultuur
Totaal
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2010
180
180

2011
180
180

2012
180
180

2013
180
180
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Programma

: 14 Sport

Portefeuillehouder
Eenheid

: G. Hiemstra
: Ruimte en Samenleving

Korte omschrijving van het programma
Ontwikkelen en (doen) uitvoeren van gemeentelijk sportbeleid. De activiteiten in dit programma zijn gericht op
instandhouding en vergroten van de kwaliteit van binnen- en buitensportvoorzieningen, het bevorderen van
deelname aan sport en het ondersteunen van sportverenigingen. Wij vinden het belangrijk dat inwoners actief en
gezond aan de samenleving deelnemen. Sport levert een bijdrage aan een gezonde levensstijl en een prettige
samenleving en bevordert de participatie en integratie van bewoners.

Wat willen wij bereiken?
Beoogde maatschappelijke effecten
Deventer is een stad met gezonde en vitale inwoners. Om dit effect te bereiken zet het programma sport zich met
name in op vergroten sportdeelname, vergroten kwaliteit sportbeoefening en versterken kwaliteit
sportinfrastructuur.
Maatschappelijke doelstellingen
Vergroten sportdeelname,
met als gevolg een gezondere samenleving, bevorderen participatie en
integratie en met name gericht op kinderen, ouderen, allochtonen en
mensen met een beperking.
Vergroten kwaliteit sportbeoefening,
% inwoners dat sportaanbod en sportfaciliteiten als gevarieerd en goed
ervaart.
Versterken kwaliteit sportinfrastructuur,
% sterke en vitale sportverenigingen.

Nulsituatie
2008
65% van de
Deventernaren
sport
regelmatig
Nulmeting
2009/2010

Nulmeting in
2009/2010

Streefwaarde
2010
68%

Nader te
bepalen % op
basis van
nulmeting
Nader te
bepalen % op
basis van
nulmeting

Monitor doelstellingen
In samenwerking met team Kennis en Verkenning wordt er in 2009/2010 een nulmeting gedaan naar de mate van
sportdeelname (specifiek gericht op de genoemde doelgroepen), beleving van bewoners met betrekking tot
sportaanbod en sportfaciliteiten en het aspect vitale verenigingen. Dit laatste in samenwerking met Sport Service.
Vastgestelde beleidsdocumenten



Sportnota Deventer Vitaal 2009-2012.
Integrale Toekomstvisie binnen- en buitensportaccommodaties 2009 - 2017.

Actuele beleidscontext
In 2009 is onze sportnota Deventer Vitaal 2009 – 2012 vastgesteld. In de sportnota is onze visie als volgt
verwoord: Sport draagt bij aan het welzijn en gezondheid van mensen en vergroot de betrokkenheid bij de
maatschappij. Het biedt kansen om mensen te laten participeren en te integreren en daardoor de leefbaarheid in
de wijken te vergroten. De volgende doelstellingen en thema‟s zijn verder uitgewerkt in de sportnota:
1. het vergroten van de sportdeelname, met als accenten:
a. nadruk op jeugd, allochtonen, ouderen en mensen met een beperking;
b. bevorderen gezonde leefstijl.
2. kwaliteit van de sportbeoefening vergroten, met als accenten:
a. breedtesport en prestatieve sport boven topsport;
b. vergroten samenwerkend vermogen.
3. kwaliteit van de sportinfrastructuur versterken, met als accenten:
a. basisvoorzieningenniveau;
b. uitgebalanceerd aanbod;
c. multifunctionaliteit en clustervorming;
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d.

aandacht voor alle kernen.

Welke prestaties leveren wij daarvoor?
Onderwerpen
(Productnummer)

Prestaties in 2010

Financiële consequenties

Combinatiefuncties Brede
Scholen, Sport en Cultuur
(240) in samenwerking met
programma‟s 11 en 13
Vergroten sportdeelname
(240) in samenwerking met
programma‟s 10, 11 en 12
Binnen- en
buitensportaccommodaties
(240)
Binnen- en
buitensportaccommodaties
(241)
Kwaliteit sportbeoefening
(240)

Organiseren van sport- en cultuuractiviteiten voor 3.500
kinderen in het basisonderwijs en 1.000 in het voortgezet
onderwijs
Voortzetten en invoering diverse beweegprogramma‟s

Start realisatie overkapping ijsbaan De Scheg

€ 3.500.000 Investering: niet
in primaire begroting

Start uitvoering herinrichting sportpark Zandweerd

Investering: niet in primaire
begroting

Plan van aanpak met daarin routekaart naar vitale
verenigingen en wijze waarop ongeorganiseerde
sportbeoefening kan worden gestimuleerd.

Wat mag het kosten?
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Rekening 2008
8.540
1.135
-7.405

Lasten
Baten
Saldo

2009
8.219
1.290
-6.929

2010
7.278
958
-6.320

2011
7.204
972
-6.232

2012
7.119
921
-6.198

2013
7.030
871
-6.159

Toelichting:
2010 ten opzichte van 2009
Lasten










In 2009 is een eenmalige bijdrage beschikbaar gesteld voor de renovatie van de atletiekbaan voor een
totaalbedrag van € 300.000
In 2009 is een eenmalige investeringsbijdrage voor de Pickwick Players en de voetbalvereniging Turkse
Kracht verstrekt voor een totaal bedrag van € 360.000.
Dalende kapitaallasten ten opzichte van 2009 voor de N.V DOS van € 40.000 en het vervallen van de
afschrijving van de Looermark van € 25.000 tezamen een daling ten opzichte van 2009 van ruim
€ 65.000.
Door een de-compensatie van de loonkosten ten behoeve van de N.V. DOS daalt deze subsidie met
€ 70.000 ten opzichte van 2009.
In 2009 is nog een bedrag begroot van € 50.000 voor de “Proeftuin Colmschate “, deze komt in 2010 te
vervallen.
Vanuit de overheveling 2008 is in 2009 nog een bedrag van € 36.000 beschikbaar gesteld in het kader
van de 1/3 regeling sport.
In 2009 is een laatste bedrag van € 90.000 gestort in de reserve kapitaallasten voor de opwaardering
van het sportpark Borgele.
Door de investeringen in 2009 zullen de kapitaallasten in 2010 stijgen met € 45.000
Het restant verschil van € 15.000 kan voornamelijk worden toegeschreven aan de daling van de
apparaatlasten door volume en prijseffecten.

Baten




De doorberekening van de kapitaallasten aan de N.V. DOS ten behoeve van de leningen kennen een
daling van € 35.000 ten opzichte van 2009.
De renovatie van de atletiekbaan is in 2009 mede gefinancierd door de BTW –restitutie van de aanleg
van de sportvelden Schalkhaar voor een bedrag van € 200.000.
In 2010 vervallen rijksbijdragen Kids en TOK (BOS-projecten) van € 100.000.
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2011 ten opzichte van 2010




De kapitaallasten voor de leningen van de N.V. DOS dalen met € 36.000 met een navenante daling van
de vergoedingen te betalen door de N.V. DOS.
De kapitaallasten van de buitensportaccommodaties dalen met een bedrag van € 36.000.
Voor 2011 is nog een opbrengst geraamd voor de proeftuin Colmschate van € 50.000.

2012 ten opzichte van 2011




De kapitaallasten voor de leningen van de N.V. DOS dalen met € 50.000 met een navenante daling van
de vergoedingen te betalen door de N.V. DOS.
De kapitaallasten van de buitensportaccommodaties dalen met een bedrag van € 32.000.
De opbrengst van 2011 ten behoeve van de proeftuin Colmschate is in 2012 en verder opgenomen als
een batenstelpost, een en ander zal nog worden onderzocht en eventueel worden gecorrigeerd.

2013 ten opzichte van 2012




De kapitaallasten voor de leningen van de N.V. DOS dalen met € 50.000 met een navenante daling van
de vergoedingen te betalen door de N.V. DOS.
De kapitaallasten van de buitensportaccommodaties dalen met een bedrag van € 39.000.

Voorzieningen
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. voorzieningen
Totaal

2010
0
0

2011
0
0

2012
0
0

2013
0
0

(bedragen x € 1.000)

Stortingen in voorzieningen
Sport
Totaal

2010
21
21

2011
21
21

2012
21
21

2013
21
21

Toelichting

Storting voorziening groot onderhoud zwembad Looërmark € 21.000.
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5. Dekking programmaplan
In hoofdstuk 4 zijn de 14 programma‟s uitgewerkt waarin de gemeentelijke activiteiten en
middeleninzet zijn samengevat. De kosten van deze programma‟s moeten uiteraard gedekt worden.
In dit hoofdstuk wordt eerst een overzicht gegeven van de lasten en baten van de programma‟s.
Daarna wordt de dekking aangegeven. Verder wordt vermeld in welke mate daarbij reserves worden
aangesproken.

5.1

Saldo lasten en baten per programma

In dit overzicht zijn de saldo's per programma samengevat. Voor een nadere specificatie van de lasten
en baten per programma wordt verwezen naar hoofdstuk 2 en naar bijlage 1.

Saldo per programma

2010

2011

2012

2013

Progr. 1a Bestuur en Strategie

-9.010

-8.817

-8.760

-8.760

Progr. 1b Publieke dienstverlening

-7.375

-7.323

-7.251

-7.243

Alle bedragen x € 1.000

Progr. 2 Veiligheid

-9.052

-8.930

-8.807

-8.757

-21.247

-20.128

-20.227

-20.227

Progr. 4 Bereikbaarheid

-9.057

-5.605

-1.905

-1.905

Progr. 5 Milieu

-2.465

-2.658

-2.463

-2.438

Progr. 6 Ruimtelijke ontwikkeling

-3.141

-2.253

-1.917

-1.749

Progr. 3 Openbare Ruimte

Progr. 7 Wonen en herstructurering
Progr. 8 Economie en vastgoedontwikkeling

-218

-218

-233

-233

-4.989

2.977

-1.863

-3.939

Progr. 9 Werk en inkomen

-9.384

-9.648

-9.534

-9.888

Progr. 10 Opvang en zorg

-18.324

-18.251

-17.917

-17.911

Progr. 11 Jeugd en onderwijs

-15.873

-15.690

-15.463

-14.905

-7.149

-6.529

-6.216

-6.212

-14.405

-12.461

-12.373

-12.041

-6.320

-6.232

-6.199

-6.160

-138.009

-121.766

-121.128

-122.368

Progr. 12 Samenlevingsopbouw
Progr. 13 Kunst en cultuur
Progr. 14 Sport
Totaal saldo

5.2

Algemene dekkingsmiddelen

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

Gemeente Deventer – Begroting 2010-2013

97

Onderstaande tabel geeft een overzicht, met daaronder een korte toelichting per onderdeel.
Algemene dekkingsmiddelen

2010

2011

2012

2013

Rentebaten inzake reserves dienstmiddelen

1.123

1.123

1.123

1.123

Beleggingen

1.662

1.756

1.751

1.745

Financiering

670

670

670

670

17.795

18.405

19.077

19.787

400

400

400

400

103.436

100.152

99.733

99.519

-216

-218

-221

-223

-1.829
-320

-2.799
-645

-3.380
-973

-3.730
-1.315

-60

-60

-60

-60

-5.650
-1.140

-3.372
-1.678

-3.390
-2.219

-3.540
-2.762

4.603
-648

5.429
-608

5.441
-608

5.601
-608

Alle bedragen x € 1.000

Onroerende zaakbelastingen
Overige belastingen
Algemene uitkering
Onvoorzien
Algemene lasten en baten:
-Gestalde budgetten
-Stelpost autonome ontwikkelingen
-Stelpost Wmo
-Stelposten Algemene Uitkering
-Stelpost accres AU
-Technische stelposten
-FPU en kosten voormalig personeel
Calculatieverschillen
Totaal algemene dekkingsmiddelen

-987

293

-2.700

-1.324

118.939

117.848

113.644

114.283

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

Omschrijving

Rentebaten reserves

Betreft rentebaten over reserves van dienstmiddelen,
die worden toegevoegd aan de exploitatie.
Het betreft de resultaten van beleggingen uit
schuldtitels die tot het gemeentelijk bezit behoren.

Beleggingen

Financiering

Onroerende zaakbelastingen

Overige belastingen

Algemene uitkering

Het betreft de opbrengst van de financiering
woningbouw toegelaten instellingen en rente eigen
financieringsmiddelen.
In de meerjarenbegroting is met betrekking tot de
opbrengst rekening gehouden met:
1. volume (netto-vermeerdering aantal
woningen/bedrijven)
2. aanpassing ozb-tarief in 2010 en volgende jaren
+ 3% per jaar
Dit zijn de belasting roerende woon- en bedrijfsruimten,
de hondenbelasting, de precariobelastingen en de
baatbelasting.
De bijdrage uit het Gemeentefonds is een algemene
uitkering die de gemeente ontvangt van het rijk voor
uitvoering van gemeentelijke taken. De omvang van de
Algemene Uitkering wordt bepaald door een groot
aantal factoren. Onder invloed van wijzigingen in
rijksbeleid en verandering van omstandigheden wordt
de Algemene uitkering voortdurend aangepast.
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Nadere Toelichting

O.a. dividend:
a. BNG (jaarlijks) € 510.000
b. Essent
€ 824.000
c. Vitens
€ 67.000
d. Circulus
€ 240.000
(economische activiteiten)
Zie ook paragraaf verbonden
partijen.

De totale opbrengst ozb bedraagt in
2010 € 17,8 miljoen. De
economische ozb-waarde bedraagt
€ 11.103.000.000.

Zie ook paragraaf 1 Lokale heffingen

Voor nadere specificaties en
toelichtingen wordt in dit verband
verwezen naar het onderdeel
Algemene Uitkering in bijlage 2

98

Onderwerp:

Omschrijving:

Onvoorzien

Gebaseerd op een bedrag ad € 2,50 per inwoner.
Aantal inwoners 1-1-2010: 98.543
Budgetten waarvoor via raadsbesluiten geld is
uitgetrokken, maar dat nog niet is toegewezen in
afwachting van nadere uitwerking
Betreft een dekking voor autonome ontwikkelingen in
de gemeentelijke financiële huishouding.

Gestalde budgetten

Stelpost autonome
ontwikkelingen

Stelposten Algemene
uitkering

Technische stelposten

Calculatieverschillen

Nadere Toelichting

zie specificatie hieronder

In de Algemene Uitkering worden diverse bedragen
ontvangen als (de)compensatie voor daling of stijging
van gemeentelijke lasten en baten door
rijksmaatregelen. Deze bedragen worden gestald in
afwachting van nadere informatie over de gevolgen van
deze maatregelen m.b.t. de begroting van de gemeente
Deventer.
Er zijn verschillende redenen om technische stelposten
op te nemen. Onder deze categorie vallen budgetten
waarover de
raad reeds een besluit heeft genomen, maar waarvan
het budget nog niet aan een programma is
toegerekend. Tevens komt het voor dat bij de
consolidatie van de productenbegrotingen van de
sectoren nog correcties in de ramingen moeten worden
aangebracht. Die correcties zijn verzameld op deze
categorie stelposten.
In de Nota van wijziging op de begroting zullen deze
budgetten veelal worden verdeeld over de programma‟s
1 tot en met 14.
Nog aan te brengen correcties in de programma- /
productramingen die een directe relatie met een
eenheid hebben, maar niet tijdig konden worden
verwerkt.

Specificatie gestalde lastenbudgetten
Alle bedragen x € 1.000
1. Kinderopvang
2. Kamerverhuurregeling
3. Opleidingsbudget
4. Wet BAG
5. Huisvesting nieuwbouw
6. Starthotel
7. Kapitaallasten Hanzebrug
8. Bestuursakkoord jeugd en gezin
9. Onderhoud activa N.V. DOS
10. Investeringsplanning
11. Stelpost loonsomdienst
12. Woonwagens
13. BAD
14. Reis- en verblijfkosten B en W
15. Areaal infrastructuur
16. Veiligheidhuis
17. Invoeringskosten omgevingsdienst
Totaal

Gemeente Deventer – Begroting 2010-2013

2010 € 320.000
2011 € 645.000
2012 € 973.000
2013 € 1.315.000
Zie voor een specificatie bijlage 2 en
boekwerk bijlage begroting 2010.

2010

2011

2012

2013

74
60
100
200

74

74

74

254

50
100

254
84
500
82
1.000
52
238
140
25
200
50
100

428
254
84
500
82
1.000
52
175
140
25
516
50

428
254
84
500
82
1.000
52
175
140
25
866
50

1.829

2.799

3.380

3.730

375
82
52
317
140
25
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5.3

Resultaat meerjarenbegroting exclusief verrekening reserves

In onderstaande tabel is het totaal aan lasten en baten opgenomen. Het lastentotaal geeft een beeld
van de gemeentelijke 'omzet'. Deze bedraagt voor 2010 € 271 miljoen. Het resultaat (onder in de
tabel) geeft het overall-saldo van lasten en baten als de verrekening met reserves (puttingen en
stortingen) buiten beschouwing wordt gelaten. Dat geeft een extra inzicht in de financiële positie van
de gemeente. De regelgeving (BBV 2004) schrijft deze cijferopstelling dan ook voor.
Resultaat begroting exclusief verrekening reserves

2010

2011

2012

2013

Totaal lasten programma's

271.120

256.187

255.781

248.341

Totaal baten programma's

133.111

134.421

134.653

125.973

-138.009

-121.766

-121.128

-122.368

118.939
-19.070

117.848
-3.918

113.644
-7.484

114.283
-8.085

Alle bedragen x € 1.000

Totaal saldo programma's (zie 6.1)
Totaal algemene dekkingsmiddelen (zie 6.2)
Resultaat begroting exclusief verrekening reserves

Toelichting:
De verschillen in de lasten en baten in de jaren wordt met veroorzaakt door met name mutaties in
uitgaven en inkomsten met betrekking tot grondexploitaties (programma 8), aanleg infrastructuur bij de
programma‟s openbare ruimte (programma 3) en verkeer en vervoer (programma 4), geen rijks- of
provinciale bijdrage meer voor een enkele restauratiewerkzaamheden bij programma Kunst en Cultuur
(programma 13) en bijdrage Algemene Uitkering (algemene dekkingsmiddelen).
5.4

Verrekening met reserves

In onderstaand overzicht zijn alle stortingen en puttingen in/uit reserves verzameld die ten laste resp.
ten gunste worden gebracht van de exploitatie. Voor de inzichtelijkheid zijn de reserve
grondexploitatie en de overige reserves apart vermeld. De mutaties in de reserve grondexploitatie
komen voort uit het egaliseren van resultaten met betrekking tot bestaande grondexploitaties.
Ook is opgenomen welke rente conform de vastgestelde regels wordt toegevoegd aan reserves. Voor
detailinformatie per programma en per product wordt verwezen naar hoofdstuk 4 en naar bijlage 4.
Een en ander leidt per saldo tot het volgende effect van verrekening met reserves per jaar:
Verrekening met reserves

2010

2011

2012

2013

21.404

5.151

7.468

7.650

3.996

750

750

2.929

17.408

4.401

6.718

4.721

b. Toevoeging van rente aan reserves (-)

-2.595

-2.595

-2.595

-2.595

Totaal effect van verrekening reserves (a + b)

18.809

2.556

4.873

5.055

Alle bedragen x € 1.000
a. Saldo stortingen (-) en puttingen (+) excl.
Rentetoevoeging
- waarvan saldo Reserve Grondexploitatie
- waarvan saldo overige reserves

5.5

Resultaat meerjarenbegroting inclusief verrekening reserves

Resultaat begroting incl. effect reserves

2010

2011

2012

2013

-19.070

-3.918

-7.484

-8.085

18.809

2.556

4.873

5.055

-261

-1.362

-2.611

-3.030

Alle bedragen x € 1.000
Resultaat exclusief inzet reserves (zie 5.3)
Dekking via inzet reserves (zie 5.4)
Totaal resultaat meerjarenbegroting

Voor de dekking van deze uitkomsten wordt verwezen naar hoofdstuk 2.
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6. De paragrafen
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6.1 Paragraaf lokale heffingen
6.1.1.

Algemeen

Begripsbepaling
De lokale heffingen zijn onder te verdelen in twee categorieën:
 belastingen;
 rechten.
Belastingen zijn heffingen waar geen aanwijsbare tegenprestatie van de overheid tegenover staat. De
lokale belastingen zijn daarmee bijdragen in de algemene kosten van de gemeente en hebben
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 van de burger staat een tegenprestatie van de overheid. Rechten zijn in feite
bestemmingsheffingen.
Met betrekking tot de belastingen en rechten zijn de beleidsuitgangspunten verschillend.
Beleidsuitgangspunt gemeentelijke belastingen
Bij de belastingen staat de budgettaire functie voorop. De tarieven van de onroerende en de roerende
zaakbelastingen mogen op basis van eerdere besluiten in 2010 worden verhoogd met 3%. De
definitieve tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen moeten uiterlijk in de decemberraad worden
vastgesteld. Op dat moment zijn de gevolgen van de hertaxatie duidelijk zijn en kunnen de tarieven
worden bepaald. Uitgangspunt is dat de gemiddelde waardeschommelingen worden geneutraliseerd
in de tarieven (exclusief areaal uitbreiding).
Beleidsuitgangspunt rechten
Door het karakter van de rechten als bestemmingsheffing is er een duidelijke relatie tussen de
opbrengst van de rechten en de kosten van de door de gemeentelijke overheid te leveren
tegenprestatie. Beleidsuitgangspunt is om die reden de kostendekkendheid van de betrokken
tegenprestatie c.q. het overheidsproduct. De kostendekkendheid bepaalt in principe het in rekening te
brengen tarief aan de burger. Echter, rekening houdend met aspecten als het verbod op willekeur, het
evenredigheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel en de gevolgen van de invoering van de Wabo en de
Europese Dienstenrichtlijn is het toegestaan kruissubsidiëring tussen heffingen toe te passen.
Kruissubsidiëring is echter niet toegestaan als het afvalstoffenheffing of rioolheffing betreft.
Het beleid is de tarieven zoveel mogelijk kostendekkend te laten zijn. In een aantal gevallen is dat
structureel niet mogelijk. De infrastructurele kosten van bruggen en kades zijn bijvoorbeeld zo hoog
dat het niet haalbaar is de kosten in zijn geheel te verhalen op de gebruikers van de haven.
Ook voor de begraafplaatsen geldt dat de inkomsten de kosten niet geheel dekken. Voor bouwleges
en overige leges geldt dat deze niet kostendekkendheid zijn. Weliswaar zijn er onderlinge verschillen
in kostendekkendheid tussen de verschillende producten uit de legesverordening, maar bezien over
de hele legesverordening is sprake van onderdekking.
Het tarief van de afvalstoffenheffing wordt met € 20,- verlaagd. Het tarief voor de vanaf 2010 te innen
rioolheffing is gelijk aan het tarief 2009 (in 2009 nog rioolrecht geheten).
Algemeen
De tarieven voor de overige belastingen en rechten blijven in principe gelijk ten opzichte van 2009.
Uitzondering hierop zijn de tarieven voor parkeren. Het niet verhogen of verlagen van de tarieven is
bepaald als gemiddelde van de loonaanpassing (- 1,0%) en prijsstijging (+ 1,0%). De lonen worden
naar verwachting 1% lager vastgesteld dan de oorspronkelijke CAO prognoses.
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Kwijtscheldingsbeleid
Het kwijtscheldingsbeleid is vastgelegd in de Leidraad invordering. De hierin gestelde criteria zijn
afgeleid van de rijksregelgeving. De kwijtschelding betreft de hondenbelasting, de afvalstoffenheffing
en het rioolrecht.
Naar verwachting zal in 2010 voor een bedrag van circa € 1.156.000 worden kwijtgescholden, waarbij
met name afvalstoffenheffing en rioolheffing worden kwijtgescholden. In vergelijking met de geraamde
kwijtschelding voor 2009 betekent dit vermindering van de geraamde kwijtschelding, welke wordt
veroorzaakt door verplicht toepassen van een aftrekpost zorgverzekering bij de
kwijtscheldingsaanvragen. Het toepassen van deze verplichte aftrekpost leidt tot minder verleende
kwijtscheldingen
Belasting/heffing

Geraamde kwijtschelding in 2010

Hondenbelasting
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing

€
9.000
€ 695.000
€ 452.000

Woonlasten 2010
De tariefaanpassingen 2010 leiden voor wat betreft de belangrijkste tarieven tot het volgende beeld
(uitgegaan is van een WOZ-waarde van € 200.000).
Woonlasten 2010
Tarief 2009
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing huishoudens
Woonlasten gebruiker
OZB eigenaar
Woonlasten gebruiker / eigenaar

€ 277,44
€ 158,16
€ 435,60
€ 219,80
€ 655,40

In 2010
aangepast met
- € 20,04
0,0%
3,0%

Tarief 2010
€ 257,40
€ 158,16
€ 415,56
€ 226,39
€ 641,95

Lastenmutatie

- 4,6%
- 2,0%

Door het fors verlagen van de afvalstoffenheffing dalen de totale woonlasten voor
eigenaren/gebruikers.
6.1.2.

Nadere toelichting belastingen

Onroerende en roerende zaakbelastingen
De WOZ-waarde van onroerende zaken wordt jaarlijks vastgesteld. Als gevolg van deze jaarlijkse
herwaardering moeten de tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen voor 2010 opnieuw worden
berekend. Per augustus 2009 zijn de conceptwaarden van de herwaardering nog onvoldoende om te
komen tot een accurate tariefberekening voor de heffing van OZB voor het jaar 2010. De tarieven voor
de onroerende-zaakbelastingen 2010 worden uiterlijk in de decemberraad vastgesteld.
Ten aanzien van de areaaluitbreiding wordt rekening gehouden met een lichte negatieve bijstelling
van de ontwikkeling van woonruimten. Door de kredietcrisis zijn ontwikkelplannen van
woningbouwverenigingen en aannemers vertraagd. Dit heeft geleid tot zowel minder sloop als
bouwprojecten in 2009. De waardeconsequentie hiervan wordt voor de OZB zichtbaar in 2010.
Aangezien de sloopobjecten een lagere waarde vertegenwoordigen dan de nieuw gerealiseerde
objecten, wordt desondanks een lichte stijging in de totale waardeomvang van Deventer woningen
verwacht.
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De opbrengsten worden geraamd op:
Belasting
OZB-opbrengst
RZB-opbrengst

Geraamde opbrengst in 2010
€
€

17.795.000
3.500

Hondenbelasting
De tarieven zijn ten opzichte van 2009 onveranderd. De geraamde opbrengst 2010 bedraagt
€ 274.000. Op basis van ervaringen wordt hiervan jaarlijks circa € 9.000 kwijtgescholden. Er is sprake
van een bestand van ruim 6.000 honden.
Belasting
Hondenbelasting

Geraamde opbrengst in 2010
€

274.000

De gemeente Deventer controleert jaarlijks steekproefsgewijs het hondenbezit. Deze controle
tezamen met de publicaties van de voorgenomen controles levert ieder jaar weer een uitbreiding van
het aantal geregistreerde honden.
De hondenbelasting maakt onderdeel uit van de kwijtscheldingsregeling. De gemeente Deventer kent
een kwijtschelding tot een minimaal te betalen bedrag van € 14,53 en beperkt zicht tot de eerste hond.
Parkeerbelastingen
De heffing van parkeerbelastingen bestaat uit twee onderdelen. De parkeervergunningen en de
parkeerovertredingen (foutparkeerders). In het eind 2007 vastgestelde MeerjarenPerspectief Parkeren
is besloten de tarieven extra te verhogen. De tarieven voor kort parkeren worden in 2010 met 3%
verhoogd en de vergunningen resp. abonnementen kennen gedurende 5 jaar een jaarlijkse verhoging
van het tarief met 10%.
Belasting
Parkeerbelastingen

Geraamde opbrengst in 2010
€ 3.843.000

Toelichting:
Naast de inkomsten uit vergunningen en straat parkeren worden er ook naheffingsaanslagen
opgelegd, terreinen verhuurd en abonnementen verstrekt voor de parkeergarages
Precariobelastingen
Deze belastingen worden geheven voor het hebben van voorwerpen onder of boven, voor openbaar
gebruik bestemde, gemeentegrond. Onder de precariobelasting vallen ook de marktgelden.
Marktgelden
De tarieven van de markt zijn niet kostendekkend. Omdat de markt onder druk staat wordt voorgesteld
voor 2010 dit tarief niet te verhogen.
Reclamebelasting
Het MKB Deventer is in samenwerking met de gemeente Deventer een onderzoek gestart naar de
haalbaarheid van het heffen van reclamebelasting voor de ondernemers van de Deventer Binnenstad.
Dit resultaten van dit onderzoek worden eind 2009 verwacht. Doelstelling van het MKB is
oplossing te vinden voor de zogenaamde “freeridersproblematiek” in het kernwinkelgebied van
Deventer, de binnenstad. Vele ondernemingen betalen niet mee aan collectieve activiteiten, maar
profiteren er wel van. Het aantal "free-riders" in de binnenstad is volgens MKB-Deventer vrij hoog.
Door het invoeren van reclamebelasting betalen alle zakelijke gebruikers met reclame-uitingen in het
kernwinkelgebied mee aan het ondernemersfonds waaruit collectieve festiviteiten kunnen worden
betaald. De zeggenschap over de fondsgelden komt, via een nog op te richten rechtspersoon, in
handen van de bedrijven. Tot op heden is de bijdrage aan collectieve festiviteiten op vrijwillige basis.
Hierdoor is het mogelijk dat een bedrijf niet meebetaalt aan collectieve activiteiten die het bezoek aan
de binnenstad bevorderen, maar wel profiteert van de activiteiten. Door invoering van
Gemeente Deventer – Begroting 2010-2013

104

reclamebelasting wordt dit probleem opgelost. De formele kaders moeten door de gemeente worden
geschapen. De aanslagen voor de reclamebelasting zullen door de gemeente moeten worden
opgelegd en geïnd. Dit brengt kosten met zich mee, de zgn. perceptiekosten. Deze kosten zullen op
de te genereren inkomsten in mindering moeten worden gebracht. Daarnaast zal moeten worden
nagedacht hoe en op welke wijze er een verrekening zal moeten plaatsvinden ten aanzien van de
precariobelastingen (terrassen) aangezien uit deze heffing immers een deel wordt uitgekeerd aan het
ondernemersfonds. Het rapport is inmiddels aangeboden aan het MKB.
Recht

Geraamde opbrengst in 2010

Precariobelastingen incl. marktgelden
waarvan marktgelden

€ 392.000
€ 291.000

Baatbelastingen
De gemeente heeft wettelijk de mogelijkheid tot het heffen van een baatbelasting wanneer onroerende
zaken door het aanbrengen van gemeentelijke voorzieningen zijn „gebaat‟. De belasting wordt
geheven van de eigenaar van de onroerende zaak.
De gemeente Deventer kent meerdere soorten baatbelastingen. Deze vallen uiteen in twee
categorieën; de baatbelasting riolering buitengebied en wegen Diepenveen en baatbelasting
binnenstad (deze heeft betrekking op de herinrichting van de binnenstad).
Riolering buitengebied en wegen Diepenveen
Deze van oudsher oude belastingsoorten lopen nog enkele jaren. Echter gezien de tijdsduur die aan
de individuele contracten is verbonden zal de gerealiseerde opbrengst verminderen. In 2010 is een
opbrengst geraamd van € 5.900.
Baatbelasting binnenstad
Voor de baatbelasting Binnenstad zijn in 2004 contracten verstuurd gevolgd door aanslagen
baatbelasting voor de Binnenstad. Er is op grote schaal bezwaar tegen deze aanslagen aangetekend
(194 bezwaren bij 217 aanslagbiljetten). In die gevallen waar bezwaar is aangetekend is uitstel van
betaling verleend. In afwachting van de verwijzingsprocedures van Breda wordt gewacht met het doen
van een uitspraak op de bezwaren.
Op 6 juli 2005 heeft het gerechtshof in Den Haag uitspraak gedaan in de baatbelasting van de
gemeente Breda. De uitslag was negatief voor die gemeente. Breda is in cassatie gegaan.
Inmiddels heeft de Hoge raad op 4 mei 2007 arrest gewezen. Het hoger beroep van de gemeente
Breda is gegrond verklaard en de zaak is terugverwezen naar het gerechtshof in Arnhem voor verdere
inhoudelijke behandeling. Het gerechtshof in Arnhem heeft bij uitspraak op 29 augustus 2008 de
verordening baatbelasting van de gemeente Breda onverbindend verklaard. De gemeente Breda heeft
aangegeven in cassatie te gaan en op dit moment (augustus 2009) is de uitkomst van deze procedure
nog niet bekend. Mocht de uitkomst van de procedure dusdanig zijn dat de gemeente Breda in het
ongelijk wordt gesteld dan zullen wij u een voorstel doen om de inning van de baatbelasting in
Deventer te stoppen en de nog te incasseren bedragen ten laste van de voorziening af te boeken.
Belasting
Baatbelastingen (zandwegen, riolering)
Baatbelasting Binnenstad

6.1.3.

Geraamde opbrengst in 2010
€

5.900
p.m.

Nadere toelichting rechten

Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing is een bestemmingsheffing en valt voor de lokale heffingen onder belastingen.
De bestemmingsbelasting wordt geheven van een burger die geacht wordt van bepaalde
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overheidsuitgaven profijt te hebben en wordt alléén daarvoor gebruikt. De afvalstoffenheffing mag
maximaal kostendekkend zijn. Bij de afvalstoffenheffing is het belastbare feit het feitelijk gebruik van
een perceel ten aanzien waarvan de gemeente een inzamelplicht heeft voor de huishoudelijke
afvalstoffen die in een particuliere huishouding kunnen ontstaan.
De komende jaren zal in de afvalinzameling geïnvesteerd moeten worden. Het gaat daarbij zowel om
investeringen voor vervanging alsook om nieuwe investeringen. De noodzaak voor (her)investering ligt
bij de prestaties die Deventer in de komende jaren wil bereiken op het gebied van afvalinzameling
zoals een hoger scheidingsrendement en bij kenmerken van het systeem zoals een verouderd open
systeem. Ten behoeve van de investeringen is een investeringsraming gemaakt voor de komende 10
jaar.
De afgelopen jaren is het tarief voor de afvalstoffenheffing jaarlijks verhoogd met 3%. In het
coalitieakkoord van juli 2009 is men overeengekomen de woonlasten voor de burgers van Deventer te
laten dalen. Hiermee wordt een daling voor de afvalstoffen ingezet van € 20,- oftewel ruim 7% op de
afvalstoffenheffing in 2010.
Voorgesteld tarief 2010: € 257,40.
Recht

Geraamde opbrengst in 2010
€

Afvalstoffenheffing

11.416.000

Rioolheffing
Per 1 januari 2008 is de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken in werking
getreden. Deze rioolheffing is in de plaats gekomen van het rioolrecht op basis van artikel 229
Gemeentewet. De nieuwe rioolheffing heeft het karakter van een bestemmingsheffing waarmee
kosten kunnen worden verhaald om collectieve maatregelen te treffen die de gemeente noodzakelijk
acht voor een doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van hemelwater en
grondwater. Met ingang van deze datum is het toegestaan een nieuwe belasting te heffen voor de
kosten van die zorgplicht en vanaf 2010 moeten alle gemeenten de nieuwe belasting heffen. De te
heffen belasting is bedoeld om de kosten en investeringen te dekken welke gemoeid zijn met het
uitvoeren van de volgende taken:
-

Het inzamelen en transporteren van afvalwater;
Het inzamelen en afvloeien van hemelwater;
Het treffen van maatregelen ter voorkoming of beperking van de nadelige gevolgen van hoge
grondwaterstanden.

Dit laatste is voor de gemeente een nieuwe taak. Omdat er in de gemeente Deventer niet of
nauwelijks grondwaterproblemen zijn verandert er, behalve de invoering van een waterloket, niet veel.
Dat rioolrecht verandert in een rioolheffing heeft voor de burger weinig effect als het gaat over het te
betalen tarief. Om zorg te kunnen dragen voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater
is het voor elke gemeente een plicht om een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vast te stellen. Ten
tijde van het opstellen van deze begroting is een nieuw GRP (2010-2015) in voorbereiding. De
verwachting is dat dit GRP in het najaar van 2009 in de raad ter besluitvorming zal voorliggen. In de
ramingen voor de begroting 2010-2013 is rekening gehouden met het concept GRP 2010-2015.
Op basis van het nieuwe artikel in de gemeentewet kan de gemeente voor objecten die liggen in een
andere gemeente geen aanslag rioolrecht meer opleggen, ondanks dat ze aanslaggesloten zijn op het
rioolstelsel van Deventer. Dit is voor Deventer het geval voor objecten op de Worp. Deze adressen
vallen onder de gemeente Voorst maar maken gebruik van het rioolstelsel van de gemeente
Deventer. Voor deze panden wordt de gekozen voor de oplossing op basis van een privaatrechterlijke
overeenkomst een nota te sturen. Het tarief rioolheffing wordt niet verhoogd en bedraagt: € 158,16.
Recht
Rioolheffing
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Planologische procedures, bouwleges en Wabo
Planologische procedures
Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (nWro) in werking getreden. De nieuwe Wet
ruimtelijke ordening heeft geleid tot gewijzigde planologische procedures. In 2008 heeft als gevolg
daarvan een technische wijziging plaats gevonden van de verordening en is een latere wijziging van
de tarieven op basis van ervaring met de nieuwe procedures toegezegd.
Tijdens het opstellen van deze begroting is een onderzoek gestart om te bezien of de tarieven
aansluiten bij de noodzakelijke werkprocessen. Het is de bedoeling de consequenties van dit
onderzoek te vertalen in een aangepast tariefvoorstel dat per 1 januari 2010 effectief is. Vooralsnog
worden de tarieven voor 2009 gehandhaafd. Dat heeft tot gevolg dat de tarieven in beginsel met 0%
worden verhoogd. Aangezien de tarieven gekoppeld zijn aan de bouwsom worden toch hogere
opbrengsten verwacht aangezien deze bouwsom wel direct gekoppeld is aan de gevolgen van inflatie.
Bouwleges
Om de kostendekkendheid van de bouwleges te vergroten zijn in 2009 de bouwleges met 5%
verhoogd. Voor 2010 wordt voorgesteld de bouwleges niet te verhogen. Binnen het boekjaar kunnen
verschillen blijven voorkomen tussen structurele lasten en fluctuerende inkomsten, die binnen het
meerjarig perspectief worden gecompenseerd.
Wabo
Per 1 januari 2010 treedt de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. Vooral om
de administratieve lasten voor burgers te beperken, wordt de omgevingsvergunning ingevoerd. De
belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op ontheffingen bestemmingsplan, sloopvergunningen,
bouwvergunningen, aanlegvergunningen, milieuvergunningen en gebruiksvergunningen. De Tweede
Kamer is op 7 juli 2009 akkoord gegaan met de Invoeringswet Wabo. Onlangs is door de VNG de
richtlijn voor de WABO vrijgegeven. Een definitieve legesverordening wordt nu voorbereid.

Recht
Bouwleges

Geraamde opbrengst in 2010
€

2.240.000

Overige leges
Overige leges bestaan voor het overgrote deel uit leges voor reisdocumenten, rijbewijzen, burgerlijke
stand, uitreksels uit de GBA en leges voor naturalisatie.
Bij tarieven waarin een component rijksleges is verwerkt, is die component overgenomen uit het
voorstel van de rijksministerraad. Het wijzigingsbesluit wordt nog voorgelegd aan de raad van State.
Zodra dit akkoord is, wordt het besluit in het Staatsblad gepubliceerd (waarschijnlijk medio oktober).
De VNG heeft de tarieven inmiddels gepubliceerd. Om per 1 januari 2010 met de legesverordening te
kunnen werken zijn de voorgestelde tarieven, aangezien het risico minimaal is, opgenomen in de
nieuwe legesverordening 2010.
Voor de organisatie van bijzondere gelegenheden kan het wenselijk zijn, dat een tijdelijke ontheffing
wordt verleend voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank, mits daarbij voldaan wordt aan
de eisen die daaraan gesteld worden in artikel 8 lid 2 en 4 van de Drank- en Horecawet. Nu deze
ontheffing door de gemeente Deventer wordt verleend, kunnen de daarbij gemaakte kosten in
rekening gebracht worden.
In de raadsvergadering van 3 december 2008 is besloten tot een verlaging van het tarief van de
Gehandicaptenparkeerkaart.
Bij tarieven waar geen component rijksleges is verwerkt, zijn de tarieven gelijk gebleven.
Rijbewijs
De minister van verkeer en waterstaat heeft aangekondigd dat medio 2010 een maximumtarief voor
rijbewijzen zal worden ingevoerd. Aangezien er nog geen definitieve zekerheid is over het al dan niet
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invoeren van een maximum tarief, de eventuele datum van invoering van dit maximum tarief en de
hoogte van dit tarief is vooralsnog in de begroting uitgegaan van het tarief van 2009.
Paspoort
Vanaf juni 2012 wordt het principe ingevoerd van 1 paspoort voor 1 persoon. Dit betekent dat kinderen
niet meer kunnen worden bijgeschreven in de paspoorten van ouders. Om ouders met kinderen
financieel tegemoet te komen, krijgen kinderen tot 14 jaar vanaf 1 januari 2010 een identiteitskaart
tegen een sterk gereduceerd tarief. De verwachting is dat het tarief € 8,97 zal gaan bedragen wat
vergelijkbaar is met een bijschrijving van een kind in een paspoort nu.
Recht
Leges

Geraamde opbrengst in 2010
€

1.709.000

Haven en opslaggelden
De exploitatie van de haven is niet kostendekkend. Er worden onderhoudswerkzaamheden verricht
die niet worden doorberekend aan de gebruiker. De tarieven 2010 zullen gelijk zijn aan die van 2009.
De opbrengsten voor het product Haven zullen in 2010 naar verwachting niet toenemen, omdat de
tarieven niet stijgen en naar verwachting ook de omvang van de goederendoorvoer niet stijgt.
Recht
Haven en opslaggelden

Geraamde opbrengst in 2010
€

225.000

Tarieven begraafplaatsen
Het algemene beleid is de tarieven zoveel mogelijk kostendekkend te laten zijn. In een aantal gevallen
is dat structureel niet mogelijk. Dit geldt ook voor de begraafplaatsen, waarvan de tarieven in 2010
gelijk zijn aan het tarief van 2009. Het reeds ingezette privatiseringstraject is stil komen te liggen,
waardoor op korte termijn de mate van kostendekkendheid niet zal stijgen.
Recht
Begraafrechten
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6.2 Paragraaf bedrijfsvoering
6.2.1 Inleiding
De paragraaf bedrijfsvoering heeft tot doel om inzicht te geven in de beleidsvoornemens op het gebied
van de bedrijfsvoering aangezien een goede bedrijfsvoering van belang is voor een succesvolle
uitvoering van de beschreven programma‟s. Onder bedrijfsvoering wordt verstaan personeel en
organisatie, informatievoorziening en automatisering, financiën, huisvesting (en facilitaire zaken),
juridische zaken (en inkoop) en communicatie (PIOFHA-JC). Daarnaast wordt in deze paragraaf
ingegaan op de bestuurlijke informatievoorziening, administratieve organisatie en interne controle.
6.2.2 Vastgestelde beleidskaders
De belangrijkste geldende beleidskaders op het gebied van de bedrijfsvoering zijn:










Personeel en organisatie:
o Kaderbrief personeel en organisatie, 2003
o Werken naar resultaat, 2004
o Visiedocument Klant Centraal gemeente Deventer, oktober 2004
o Missie en visie organisatie gemeente Deventer, augustus 2005
o Rapportage personele taakstelling, augustus 2005
o Rapportage sturingsfilosofie, augustus 2005
o Verzuim en re-integratiebeleid, 2005
o Eindrapportage modelleringsfase organisatieontwikkeling, januari 2006
o Management in perspectief, 2006
o Organisatie en personeelsontwikkeling, 2006
o Nota leeftijdsbewust personeelsbeleid, 2007
o Agressiebeleid, 2007
o Beloningsbeleid, 2007
o Welzijn en gezonde organisatie, 2007
Informatie en automatisering:
o I en ICT visie 2008
o Geo beleidsplan
o Deventer Doet, Digi werkt, 2006
Financiën:
o Budgethoudersregeling, 2001
o Beleid reserves en voorzieningen, 2009
o Richtlijn activeren en afschrijven, 2005
o Rentebeleid, 2005
o Spelregels gemeentelijke investeringsplanning, 2006
o Bedrijfsvoering in control, 2006
o Nota weerstandvermogen, 2007
o Treasurybeleid, 2007
Communicatie
o Beleidskader communicatie 2008
o Huisstijl 2007
o Visie interne communicatie 2008
o Schrijfwijzer 2007
o Mediamix 2007
o Participatieladder 2007
o Woordvoeringsprotocol 2007
o Beheersplan internet 2007
Juridische Zaken
o Inkoop en aanbestedingsbeleid, 2009
o Juridisch kwaliteitsplan, 2007

Gemeente Deventer – Begroting 2010-2013

109

6.2.3 Visie ontwikkeling bedrijfsvoering
De missie van de gemeente Deventer luidt: “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. Om dit gastvrije klimaat te bewaren en uit te dragen, is een
gastvrije, ondernemende en eigentijdse organisatie nodig, waar klantgerichtheid en betrokkenheid de
normaalste zaak van de wereld zijn. Een organisatie die bestaat uit medewerkers die klaar staan voor
de inwoners, bedrijven en bezoekers. Wij, alle medewerkers, helpen mensen adequaat en snel. We
geven onze inwoners „de ruimte‟, letterlijk en figuurlijk. We gaan uit van de kracht van stad en
platteland. Tegelijk schromen we niet om slechte boodschappen te brengen als dat nodig is. We staan
onze klanten vriendelijk en duidelijk te woord en doen onze naam als excellente dienstverlener eer
aan. We komen afspraken na, zodat onze klanten weten wat ze aan de gemeente hebben.”
Uit de missie en uit de verschillende documenten die zijn opgesteld tijdens het reorganisatieproces
kunnen de volgende drie ontwikkelingsdoelen voor de organisatie worden gehaald:
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 80% van de eerste contacten direct en doelmatig wordt afgehandeld. Alle
publiekscontacten vinden plaats via de eenheid StadThuis, die zal worden ingericht als Klant
Contact Centrum. Medewerkers zijn met hart en ziel betrokken bij hun werk en werken gastvrij en
klantgericht.

2.

Een excellente werkgever. De gemeente Deventer heeft een werkomgeving waarin toptalent
gedijd en medewerkers worden geïnspireerd tot het leveren van topprestaties, zodat de
organisatie haar hoge ambities kan verwezenlijken. Wij geven kansen en
opleidingsmogelijkheden maar wij houden mensen ook 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
waarmee ze samenwerken.

3.

Een excellente regieorganisatie. De gemeente Deventer is een organisatie die de dialoog
aangaat met de samenleving, die naar buiten treedt en die slagvaardig en daadkrachtig inspeelt
op externe ontwikkelingen. De gemeente bepaalt het beleid op strategisch niveau, formuleert
heldere opdrachten en randvoorwaarden aan de uitvoering en controleert de uitvoering. De
organisatie is slank en slagvaardig en benut de kracht van stad en platteland.

Bij de ambitie om burgers en bedrijven centraal te stellen en een excellente werkgever en
regieorganisatie te worden hoort ook het ontwikkelen van een transparante, resultaatgerichte en
zakelijke cultuur van samenwerken. Een organisatie waarbinnen men elkaar aanspreekt op de
gerealiseerde resultaten en de bijbehorende inzet van middelen daarbij zonder dat dit ten koste gaat
van menselijke maatvoering en de voeling en binding van medewerkers met de organisatie. Anders
gezegd: “zakelijk maar met een hart”.
In 2008 heeft de directie kernwaarden geformuleerd voor het collectief en individueel handelen oftewel
voor de cultuur binnen de gemeente Deventer. Deze kernwaarden zijn:
– Wij zijn verantwoordelijk
– Wij tonen durf
– Wij zijn open naar elkaar
– Wij zijn zorgzaam naar elkaar.
Op meer praktisch niveau zijn de kernwaarden uitgewerkt in gedragregels. Zo wordt duidelijk welke
houding en gedrag wordt verwacht binnen de organisatie.
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6.2.4. Stand van zaken en (beleids-)ontwikkelingen op het gebied van de bedrijfsvoering
Algemeen
Uitvoeren plan van aanpak Deventer om van te houden
Eind 2008 is op basis van ondermeer de resultaten van het medewerkertevredenheidsonderzoek en
de resultaten van zelfevaluaties van alle teams binnen de organisatie in het kader van het
kwaliteitsmodel Nederlandse Overheid de voortgang van het proces van de ontwikkeling van de
organisatie getoetst door een extern bureau.
Op basis van deze tussentijdse toets van de voortgang van het proces van organisatie-ontwikkeling is
een plan van aanpak opgesteld om daaraan een impuls te geven. Daarbij zijn vier met elkaar
samenhangende uitdagingen geformuleerd te weten:
– Het versterken van de (collectieve) sturing en leiderschap binnen de organisatie beginnend bij de
top, college en directie. Essentieel daarbij is het explicieter onderscheiden van politieke
besluitvorming en ambtelijke advisering en het versterken van het professioneel samenspel en
ambtelijk opdrachtgeverschap.
– Het verstellen van de binding en verbinding tussen college en directie, tussen en binnen
managementlagen tussen organisatieonderdelen en met de samenleving.
– Het versterken van de realisatiekracht van de organisatie.
– Het verhelderen van een aantal organisatorische onduidelijkheden.
Kern van de gewenste ontwikkeling van de organisatie en rode draad door alle vier uitdagingen is het
ontwikkelen van ander gedrag en andere manieren van (samen)werken binnen de organisatie
gebaseerd op de vastgestelde kernwaarden en gedragsregels.
Programma Burgers en bedrijven centraal
In 2009 is het programma Burgers en Bedrijven centraal opgesteld waarin de doelstellingen op het
gebied van de gewenste ontwikkeling van de dienstverlening naar burgers en bedrijven zijn
geconcretiseerd en gefaseerd en waarin de (lopende) projecten met gemeentebrede consequenties
zijn opgenomen gericht op de ontwikkeling van een organisatie die burgers en bedrijven centraal stelt.
Personeel en organisatie
Leiderschap- en talentontwikkeling
In 2007 is de strategie bepaald voor de managementontwikkeling in onze organisatie. In het
beleidskader organisatie en personeelsontwikkeling – een volgende stap in Denken, Durven, Doen is
aangegeven dat we in meerjarenperspectief werken aan de verdere professionalisering van ons
management zijn.
Onder de noemer van het MD traject zijn de volgende programmalijnen ontwikkeld en uitgevoerd:
– een ontwikkelingstraject voor programmamanagers
– een professionaliseringstraject adviesvaardigheden
– een buffet met individuele trainingen voor managers gericht op de ontwikkeling van
managementvaardigheden
– een collectief opleidingstraject voor clustermanagers en teammanagers gericht op het thema
“people management”
– een talentenprogramma
– een professionaliseringstraject resultaatgericht werken.
Excellent werkgeverschap
De gemeente Deventer heeft de ambitie om een excellente werkgever te worden. Dit betekent dat zij
een organisatie wil worden die excellent functioneert en anderzijds dat zij een organisatie heeft die de
gemeente als excellente werkgever ervaren en graag bij de organisatie willen (blijven) werken.
Centraal daarbij staat het creëren van een cultuur binnen de gemeente Deventer waarin plezier en
prestatie samengaan.
Programma HRM 2012
In 2009 is het HRM programma 2012 opgesteld dat als doel heeft het verder ontwikkelen van het
huidige HRM beleid gericht op het realiseren en ondersteunen van de gewenste ontwikkeling van
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medewerkers en organisatie. Meer in het bijzonder gaat het daarbij om de ontwikkeling van een
organisatie die burgers en bedrijven centraal stelt, actief de dialoog aangaat met de samenleving en
daadkrachtig en slagvaardig inspeelt op ontwikkelingen.
Vanuit het HRM programma 2012 zullen ondersteunende activiteiten worden ontwikkeld en uitgevoerd
gericht op het ondersteunen van management en medewerkers bij de gewenste ontwikkeling van de
organisatie. Daarbij moet gedacht worden aan zaken als opleiding en training (zoals het MD traject en
een talentontwikkelingsprogramma, enzovoorts), HRM beleidskaders en HRM instrumenten.
Informatie en automatisering
Deventer Doet, Digitaal werkt
De belangrijkste doelstellingen van het project DDDW zijn het digitaal maken van archieven en
documentstromen binnen de organisatie en het digitaliseren van werkprocessen. Centraal in de
uitvoering van DDDW staat het verder digitaliseren van documenten, backscannen en de digitalisering
van werkprocessen binnen de organisatie. Op het gebied van de digitalisering van documenten is
prioriteit gegeven aan de digitalisering van de documenten in het kader van de WABO, meldpunt
openbare ruimte en de bezwaarschriftenprocedure. Op het gebied van backscannen is het speerpunt
de digitalisering van bouwvergunningen, drank en horecavergunningen en milieuvergunningen. Op het
gebied van de digitalisering van werkprocessen is met name ingezet op de digitalisering van de
producten en diensten in de front-office.
Uitvoeren I en ICT visie en opstellen GEO beleidsplan
Eind 2008 is een overkoepelende I en ICT visie opgesteld gericht op het aanbrengen van prioriteit en
samenhang tussen alle initiatieven binnen de organisatie op het gebied van ICT. In de I en ICT visie is
tevens een uitvoeringsplan opgenomen waaraan in 2009 verder uitvoering is gegeven. De uitvoering
daarvan vormt onderdeel van het opstellen van het programma Burgers en Bedrijven centraal.
Daarnaast wordt gewerkt aan het opstellen van een informatiebeleidsplan. Mede in het verlengde van
de I en ICT visie is een GEO beleidsplan opgesteld. In het GEO beleidsplan wordt aandacht gegeven
aan het extern, naar burger en bedrijf, ontsluiten van GEO informatie, gekoppeld aan administratieve
gegevens.
Samenwerking gemeente Raalte
In 2008 is een onderzoek opgestart naar samenwerking met de gemeente Raalte op het gebied van
ICT voorzieningen. In 2009 is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend en is de samenwerking
concreet vorm gegeven. De planning is dat in 2010 het beheer van de ICT voorzieningen van de
gemeente Raalte en de gemeente Deventer gezamenlijk worden uitgevoerd.
Invoering Wet BAG
In 2009 is verder uitvoering gegeven aan het realiseren van de basisadministratie adressen en
gebouwen. Definitieve realisatie van de basisadministratie is voorzien in het voorjaar van 2010.
Financiën
Doorontwikkeling planning en control cyclus
De afgelopen jaren zijn diverse vernieuwingen doorgevoerd in de inrichting van de planning en control
en in de inhoud en opzet van de diverse planning en control documenten. Ook in 2009 zijn op dit
gebied opnieuw diverse initiatieven ontwikkeld en projecten uitgevoerd die met de raad besproken zijn
op basis van de Kadernota planning en control cyclus 2009.
Doorontwikkelen van de financiële informatievoorziening
In 2009 zijn forse stappen gezet in de ontwikkeling van de financiële informatievoorziening op basis
van de behoeften van de budgethouders in de organisatie ondermeer door het optimaliseren van de
verplichtingenadministratie en de aanschaf van een nieuw systeem voor het maken van overzichten
en financiële rapportages. Daarnaast is een systeem ingevoerd voor het verbeteren van de financiële
beheersing van projecten.
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Huisvesting en facilitaire zaken
Nieuwbouw gemeentelijke huisvesting en bibliotheek
In 2009 is het project Nieuwbouw gemeentelijke huisvesting en bibliotheek gestopt. Op dit moment
worden nieuwe plannen ontwikkeld voor de huisvesting van ambtenaren en de bibliotheek en voor het
oplossen van knelpunten van de huisvesting op de kortere termijn.
Juridische zaken en inkoop
Inkoop- en aanbestedingsbeleid
In 2008 is een geactualiseerd gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. In 2009 is dit
beleid binnen de organisatie geïmplementeerd met focus op het zo helder en beknopt mogelijk
ontsluiten van beleid en regelgeving voor organisatie en medewerkers, onder meer door het verder
uitbouwen van de digitale inkooptool. Ook wordt verder gewerkt aan het professionaliseren van de
decentrale inkoopfunctie met een focus op thema‟s zoals doelmatigheid binnen rechtmatige kaders,
duurzaamheid en innovatie.
Juridisch kwaliteitsplan
Op basis van het stappenplan uit het juridische kwaliteitsplan “Met Recht sterk in samenwerken!” zijn
de acht juridische kwaliteitsnormen in 2008 doorvertaald naar eigen normen binnen de gemeentelijke
organisatieonderdelen (stap 2). In 2009 zijn nulmetingen worden verricht om na te gaan of en in
hoeverre de praktijk afwijkt van die normen (stap 3). Vervolgstappen bestaan uit het op basis van de
uitkomsten van die nulmeting opstellen en uitvoeren van kwaliteits- en verbeterplannen en uiteindelijk
structureel inbedden van de zorg voor juridische kwaliteitszorg in de gemeentelijke bedrijfsvoering.
Afhandeling bezwaarschriften
Op het terrein van de rechtsbescherming worden ongeveer 450 bezwaarschriften verwacht op de
verschillende gemeentelijke beleidsterreinen zoals bouwen, werk en bijstand, vergunningen
maatschappelijke ondersteuning, personele zaken e.d. Het streven is er op gericht om minimaal 70%
van die bezwaarschriften op kwalitatief niveau binnen 14 weken af te handelen met focus op de
dienstverlening (onder andere Bel de Burger).
Communicatie
In 2009 is het intern communicatieplan vastgesteld waarbij er sprake is van een basisstructuur met
interne communicatiemiddelen. Deze is ontwikkeld om de visie op interne communicatie en
bijbehorende doelen te vertalen naar de dagelijkse werkelijkheid. In 2010 zal hiermee gewerkt gaan
worden. De opbouw van de basisstructuur loopt langs de driedeling lijnorganisatieprogrammastructuur- matrix. Er is sprake van actieve, interactieve en passieve kanalen en middelen.
De actieve middelen kunnen door management en programmamanagers onder andere worden
ingezet om medewerkers richting te geven aan hun werk (taakinformatie ) en voortgangsinformatie te
verstrekken.
In november 2009 wordt de effectiviteit van de interne communicatie opnieuw onderzocht zodat indien
nodig actief bijgestuurd kan worden.
Om ervoor zorg te dragen dat in 2010 burgers de berichtgeving en communicatie van de gemeente als
transparant en helder ervaren wordt onder meer de volgende inzet gepleegd: alle programma‟s
beschikken over een kernboodschap, brieven en formulieren zijn op taalniveau B1 geschreven in
2010, de zoekfunctie in de website wordt door 80% van de bezoekers gewaardeerd met een 7 of
hoger. Onverminderd zal aandacht worden geschonken aan de communicatieparagraaf bij elk
relevant collegevoorstel en zal de participatieladder zijn ingevoerd.
Bestuurlijke informatievoorziening, administratieve organisatie en interne controle.
Het beschrijven van de risicovolle bedrijfsprocessen vindt voortaan plaats middels BPM One (opvolger
Protos). Dit biedt de mogelijkheid om de processen nog beter in kaart te brengen, te modelleren, te
beheren, te simuleren, uit te voeren, te monitoren en te analyseren.
Strakkere regie met betrekking tot de ontwikkeling van de zelfcontrolerende organisatie; zo wordt
verder gewerkt aan samenhang tussen de AO/IC controleplannen van de eenheden, het analyseren
van bestaande controles en het te verbeteren niveau van de AO/IC functionarissen bij de eenheden
middels interne workshops op maatwerk (diepgang / reikwijdte / dossiervorming)
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Conform het onderzoeksplan en gelet op de wet- en regelgeving worden er diverse onderzoeken en
audits uitgevoerd op dominante en/of risicovolle processen. Het betreft hier onderzoeken vanuit
college en directie en de concerncontroller. Momenteel loopt een pilot om de onderzoeksmethodiek
verder te verbeteren. Tevens zijn acties gaande om de interne betrokkenheid bij onderzoek te
vergroten. Het te bereiken effect is dat de organisatie leert van resultaten. Anticiperend op de
discussie over de afschaffing van artikel 213a Gemeentewet wordt het accent verlegd van afrekennaar leeronderzoeken, conform de methodiek van “operational auditing“.
Om de risico‟s te beheersen en transparant te laten zijn worden er periodiek monitoringen uitgevoerd.
In 2010 zal er intern een gemeentebrede database opgesteld worden ten behoeve van het
risicomanagement. Ten behoeve van beleidscontrol zal een volgsysteem ten behoeve van het
bepalen van de voortgang van door de organisatie af te wikkelen onderwerpen van de raadsagenda
worden ontwikkeld.
6.2.5 Speerpunten in de ontwikkeling van de bedrijfsvoering in 2010
Speerpunten in de ontwikkeling van de bedrijfsvoering in 2010 zijn:
–

Het uitvoeren van het programma Burgers en Bedrijven centraal gericht op het ontwikkelen van
een organisatie die burgers en bedrijven centraal stelt.

–

Het uitvoeren van het programma HRM 2012 gericht op het realiseren en ondersteunen van de
gewenste ontwikkeling van medewerkers en organisatie door zaken als opleiding en training en de
ontwikkeling van HRM beleidskaders en HRM instrumenten.

–

Het verder ontwikkelen van het gewenste gedrag en manieren van (samen)werken (de cultuur)
binnen de organisatie en het doorbreken van gegroeide patronen, zienswijzen en werkwijzen
binnen de organisatie die de gewenste ontwikkeling van de organisatie in de weg staan.

Daarnaast vormt het oplossen van bestaande knelpunten in de huisvesting van onze medewerkers
een speerpunt op het gebied van de ontwikkeling van de bedrijfsvoering nu vaststaat dat voorlopig
geen sprake zal zijn van nieuwbouw.
6.2.6 Kengetallen van de gemeente
Kengetallen van de gemeente
Onderstaand een overzicht met daarin de loonsom per eenheid van de gemeente Deventer, het aantal
fte‟s per eenheid en de geraamde opleidingskosten per eenheid.

Eenheid

Loonsom
(x € 1.000)
20.823
830

Begroting 2009
Inleen
Fte
(x € 1.000)
2.000
313
11
12

Opleiding
(x € 1.000)
403
8

Primitieve begroting 2010
Loonsom
Inleen (x
Fte
Opleiding
(x € 1.000)
€ 1.000)
(x € 1.000)
21.821
1.000
325
329
828
19
12
8

Ruimte en samenleving
Bestuurs- en
directieondersteuning
(incl. directeur)
Griffie
355
0
5
0
356
0
5
Brandweer
3.996
0
60
113
3.941
0
60
StadThuis
13.376
286
240
132
13.553
732
243
Strategische ontwikkeling
1.483
29
19
36
1.471
26
19
1
Bedrijfsvoering
10.647
383
186
375
10.942
1.137
185
Concerncontrol
381
0
4
8
376
0
4
Dienstmiddelen
0
0
0
100
0
0
0
Totaal
51.891
2.709
839
1.175
53.288
2.914
853
Noot 1): de opleidingskosten welke zijn geraamd bij de eenheid Bedrijfsvoering omvatten deels kosten welke voor
gemeentebrede opleidingen zijn bestemd.

0
152
133
36
487
8
100
1.253

De voor 2010 geraamde kosten voor opleidingen bedragen 2,3% van de totale loonsom. De ambitie is
om uiteindelijk 3% van de loonsom beschikbaar te hebben voor opleidingen.
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Kosten van de eenheid Bedrijfsvoering
Lasten per team (x € 1.000)
Team Facilitaire Zaken
Team ICT Beheer
Team IAO
Team Documentmanagement
Team Gemeenteadministratie
Team Belastingen
Team P&O
Team JZ/ICM
Team PMA
Team P&C
TOTAAL

2009
7.640
7.281
2.002
1.553
2.767
805
442
837
23.327

2010
8.001
5.312
945
1.400
2.018
1.505
2.885
818
814
877
24.575

2011
10.719
5.374
945
1.325
2.018
1.505
2.885
818
814
877
27.280

2012
9.596
5.462
945
1.325
2.018
1.505
2.885
818
814
877
26.245

2013
8.319
5.446
945
1.325
2.018
1.505
2.885
818
814
877
24.952

De toename en latere afname van de kosten bij facilitaire zaken hangen samen met de exploitatie
tijdelijke huisvesting en nieuwbouw. Dit is echter gebaseerd op de oorspronkelijke uitgangspunten
vanuit het Raadsvoorstel nieuwbouw 2006. Nu deze oorspronkelijke plannen zijn stopgezet, zullen de
middelen gedeeltelijk vrijvallen. De inzet hiervan zal worden uitgewerkt in nieuwe voorstellen met
betrekking tot tijdelijke huisvesting, nieuwbouw en het afboeken van reeds gemaakte kosten. Deze
plannen zullen te zijner tijd ter besluitvorming worden voorgelegd. Middels een afzonderlijke
besluitvorming zullen de vrijgevallen middelen worden vastgehouden binnen de meerjarenbegroting
Facilitaire zaken tot het moment van besluitvorming over een andere inzet hiervan. De fluctuaties van
de lasten binnen ICT beheer zijn gerelateerd aan de kapitaalslasten door het investeringsniveau van
DDDW.
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6.3 Paragraaf weerstandsvermogen
6.3.1.

Inleiding

Economische crisis
Ook in Deventer worden de effecten van de economische crisis zichtbaar. De recessie heeft zijn
weerslag onder andere in het tempo van woningbouw en ontwikkeling van bedrijven en kantoren maar
ook in de toename van werklozen en instroom van bijstandsgerechtigden. Dit geldt met name voor
2010 maar de verwachting is dat de gevolgen van de crisis ook daarna zullen doorwerken. De
gemeente Deventer pleegt vele inspanningen om de gevolgen van de crisis voor burgers en bedrijven
te beperken. Het moge duidelijk zijn dat de effecten van de crisis hun doorslag zullen hebben in deze
paragraaf weerstandsvermogen.
Weerstandsvermogen gemeente Deventer
Weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen
vangen zonder dat de normale bedrijfsvoering daardoor wordt aangetast. Het weerstandsvermogen
bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit (de middelen waarover de
gemeente kan beschikken om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken) en
de benodigde weerstandscapaciteit (de risico‟s waarvoor geen voorzieningen of verzekeringen zijn
afgesloten). Het doel van deze paragraaf is het inzichtelijk maken van de samenstelling en het tot
stand komen van de omvang van het weerstandsvermogen. De methodiek en definities zijn nader
toegelicht in de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen.
6.3.2.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente
beschikt om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken. Hierbij kan
onderscheid worden gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met het eerste wordt
bedoeld het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen
zonder dat dit een substantiële invloed heeft op de hoogte van het voorzieningenniveau van de
programma's. Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent
kunnen worden ingezet om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten
koste gaat van de uitvoering van de programma's.
Onderdelen van de beschikbare weerstandscapaciteit zijn:
 Reserves;
o algemene reserve*
o bestemmingsreserve*
 Onbenutte (flexibele) begrotingsruimte;
o post onvoorzien*
o 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 uit deze begroting 2010 en voortschrijdend inzicht is de omvang van de
beschikbare weerstandscapaciteit als volgt samengesteld;
Reserves
Reserves

Totaalbedrag
(bedragen x € 1.000)

1. Algemene reserve
Totaal
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De post algemene reserve is samengesteld uit de volgende verschillende algemene reserves (saldo
per 31-12-2010);






Saldireserve
Algemene reserve
Egalisatiereserve rente
Reserve grondexploitatie
Reserve uitkeringen

€
700.000
€
300.000
€ 1.400.000 (deel reserve voor opvangen rentenadelen)
€ 12.700.000
€ 2.400.000

De samenstelling en de functie van de post algemene reserves is nader toegelicht beleidsnota
reserves en voorzieningen (2009).
Onbenutte (flexibele) begrotingsruimte
Post onvoorzien
In de (meerjaren) begroting 2010-2013 is jaarlijks een bedrag opgenomen voor onvoorziene
eenmalige zaken. In 2010 bedraagt dit bedrag € 246.000. Dit is een bedrag dat is gebaseerd op
€ 2,50 per inwoner bij een totaal van 98.543 inwoners.
Stelpost autonome ontwikkelingen
In de meerjarenbegroting is voor elk jaar opnieuw een structurele buffer opgenomen. Dit is een
dekking voor het opvangen van autonome knelpunten in de gemeentelijke financiële huishouding. Het
bedrag wordt ieder jaar verhoogd met een prijsstijging van 2%. In de begroting 2010 is hiervoor
€ 320.000 beschikbaar.
Stelpost structurele autonome
ontwikkelingen
bedragen x € 1.000)

2010

2011

2012

2013

1. jaarschijf 2010

320

320

320

320

325

325

325

330

330

975

1.315

2. jaarschijf 2011
3. jaarschijf 2012
4. jaarschijf 2013
Saldo

340
320

645

Onbenutte investeringscapaciteit
Uitgaande van hetgeen in hoofdstuk 3 is gesteld zullen de, specifiek voor investeringen vrijgemaakte
middelen, worden ingezet in de benoemde investeringsprojecten. De geprioriteerde projecten kunnen
worden uitgevoerd maar er zijn (nog) geen middelen beschikbaar voor de voorportaalprojecten.
De investeringsruimte is volledig nodig 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 op dit moment wordt aangetast.
De geplande bedragen kunnen in geval van nood opnieuw worden geprioriteerd of in de tijd naar
achter geschoven.
Onbenutte belastingcapaciteit
Voor de onbenutte belastingcapaciteit kan gekeken worden naar de onroerende zaak belasting (OZB),
de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de leges voor zover deze niet reeds „maximaal‟ of
kostendekkend zijn.
De WOZ-waarde van onroerende zaken wordt jaarlijks vastgesteld. Als gevolg van deze jaarlijkse
herwaardering moeten de tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen voor 2010 opnieuw worden
berekend. Per augustus 2009 zijn de conceptwaarden van de herwaardering nog onvoldoende om te
komen tot een accurate tariefberekening voor de heffing van OZB voor het jaar 2010. De tarieven voor
de onroerende-zaakbelastingen 2010 worden uiterlijk in de decemberraad vastgesteld.
De tarieven van de OZB mogen op basis van eerdere besluiten in 2010 worden verhoogd met 3%.
Dit betekent dat op dit moment nog niets kan worden geconcludeerd over eventueel in te zetten
onbenutte belastingcapaciteit. Doordat de limitering van de OZB per 2008 is opgeheven kan hier
worden gesteld dat door de raad kan worden afgeweken van de voorgenomen verhoging en er dus
een latente onbenutte belastingcapaciteit aanwezig is.
Wat betreft de rioolheffing zijn de tarieven kostendekkend met inbegrip van de onttrekkingen en/of
dotaties aan in de desbetreffende egalisatiereserve. Voor de afvalstoffenheffing is het tarief ook
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kostendekkend met inbegrip van de onttrekkingen/dotaties aan de reserve afvalstoffenheffing. Voor de
leges geldt in principe ook de regel van kostendekkendheid.
Op dit moment is er geen gekwantificeerde omvang van de onbenutte belastingcapaciteit beschikbaar.
Stille reserves
Stille reserves zijn de meerwaarden van activa (zowel vast als financieel) die tegen een lagere waarde
op de balans worden gewaardeerd dan de opbrengstwaarde (economische waarde) en direct (binnen
1 jaar) verkoopbaar zijn, zonder dat het bedrijfsproces hierdoor negatief wordt beïnvloed. Hierbij wordt
met name gedacht aan de waarde van het onroerend goed (gebouwen en gronden) en aandelen
(waardepapieren) in het bezit van de gemeente.
Een stille reserve in de financiële activa is het aandelenbezit Essent: nominaal aandelenkapitaal en
structureel dividend versus verkoopwaarde.
Na realisering van de verkoop van het productie- en leveringsbedrijf Essent komt het overgrote deel
van die stille reserve beschikbaar in de vorm van een besteedbare netto meeropbrengst. Daarna
resteert het gemeentelijk aandelenbezit in het netwerkbedrijf Enexis en – omdat verkoop op korte
termijn niet aan de orde is – in het bedrijfsonderdeel Essent Milieu.
Voor het netwerkbedrijf Enexis geldt dat het structureel dividend en rentevergoedingen over de
zekerheidsreserveringen en over de aan Enexis verstrekte bruglening nodig zijn voor compensatie van
het wegvallend structureel dividend Essent totaal. Dit betekent ook dat Deventer de gefaseerde
aflossing op de verstrekte bruglening op rente moet blijven zetten. Daarnaast is relevant dat provincies
en gemeenten gezamenlijk een 100% belang in het netwerkbedrijf willen blijven behouden.
Het financieel actief (nominaal aandelenkapitaal) Essent Milieu bevat, rekening houdend met
structureel dividend en afgezet tegen de berekende verkoopwaarde, nog een stille reserve. Daarbij
hoort de aantekening dat de berekende verkoopwaarde op dit moment in de markt niet realiseerbaar
is.
Samenvatting beschikbare weerstandscapaciteit
Uit de hierboven vermelde elementen kan de omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit voor
2010 als volgt worden bepaald;
Element

Onderdeel

Algemene reserve
Onbenutte begrotingsruimte

Algemene reserve
Post onvoorzien
Stelpost struc. autonome ontwikkelingen

Onbenutte investeringscapaciteit
Onbenutte belastingcapaciteit
Stille reserves

6.3.3.

Nader te bepalen
Weerstandscapaciteit 2009

Waarde (bedragen x € 1.000)
Incidenteel
Structureel
17.500
246
320 – 1.310
p.m.
p.m.
p.m.
€ 17.746
€ 320 – 1.310

Benodigde weerstandscapaciteit

6.3.3.1 Inleiding
De benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van de risico‟s die gemeente Deventer op een
bepaald moment loopt. Jaarlijks wordt driemaal een monitoring uitgevoerd naar risicogebieden binnen
e
gemeente Deventer. De eerste heeft plaatsgevonden in juni en betreft de zogenaamde 1
controlrapportage. Op basis van resultaten van deze monitoring en aanvullend onderzoek kan worden
geconcludeerd dat de belangrijkste financiële risico‟s in beeld zijn. In deze paragraaf zal een opgave
van de benodigde weerstandscapaciteit worden gegeven en vervolgens een benadering van de ratio
weerstandsvermogen, zijnde de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de
benodigde weerstandscapaciteit, worden gepresenteerd. Tot slot zal u nader worden geïnformeerd
over de uitkomsten.
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6.3.3.2 Analyse van het risicoprofiel
In totaal zijn 27 risico‟s in beeld gebracht. In deze paragraaf zullen conform de beleidsnota
risicomanagement en weerstandsvermogen alleen de risico‟s met een risicoscore groter dan 8 nader
worden toegelicht.
6.3.3.3 Risicokaart

Verwachte omvang (impact)

Om de aard van risico‟s nader in beeld te brengen is een gebiedsanalyse gemaakt.

> 2.500.000

1

€ 1.000.000 <
€ 2.500.000

1

€ 500.000 <
€ 1.000.000

1

2

B

€ 250.000 <
€ 500.000

€1<
€ 250.000

3

A
2

1

2

1

1

2

zeer klein
(10%)

2

klein
(25%)

1

2

2

1

niet
klein/niet
groot
(50%)

groot
(70%)

zeer groot
(90%)

Kans (waarschijnlijkheid)
Voor deze risicokaart geldt hoe roder de kleur hoe hoger de prioriteit van aanpak van het risico.
Binnen risicogebied A zijn risico‟s gepresenteerd met betrekking tot projecten en kapitaalintensieve
beleidsterreinen. Deze risico‟s vergen direct aandacht.
De risico‟s binnen gebied B betreffen risico‟s met betrekking tot projecten en kapitaalintensieve
beleidterreinen waarvan de kans op optreden niet hoog wordt ingeschat. Gezien de kapitaalintensiteit
dienen deze risico‟s wel nauwlettend te worden gemonitord.
6.3.3.4 Risico’s
Op dit moment zijn er binnen gemeente Deventer 27 risico‟s geïnventariseerd. Van 2 risico‟s heeft
geen kwantificatie kunnen plaatsvinden. Deze zijn pm opgenomen.
12 risico‟s hebben een score groter dan 8 en worden hieronder nader toegelicht. Hierbij wordt het
volgende onderscheid gemaakt;
1. Risico‟s met financieel gevolg waarvoor weerstandsvermogen wordt aangehouden.
De beschikbare weerstandscapaciteit dient voor deze risico‟s als financiële buffer.
2. Risico‟s met financieel gevolg waarvoor geen weerstandsvermogen wordt aangehouden. Voor
deze risico‟s wordt op dit moment geen financiële buffer noodzakelijk geacht. Wel zullen deze
risico‟s nauwlettend worden gevolgd.
3. Risico‟s met financieel gevolg die door politieke besluitvorming moeten worden gealloceerd.
Het financiële gevolg van deze risico‟s is afhankelijk van de politieke besluitvorming.
4. Risico‟s met financieel gevolg waarvoor specifieke financiële beheersmaatregelen zijn
getroffen. Voor het financiële gevolg van deze risico‟s zijn reeds voorzieningen getroffen.
Zodra deze zijn afgewikkeld zullen ze niet meer worden vermeld.

Gemeente Deventer – Begroting 2010-2013

119

Risico’s met financieel gevolg waarvoor weerstandsvermogen wordt aangehouden.
Nr

Risico

1

Het realiseren van minder kantoren op locaties die in
eigendom zijn van de gemeente wat leidt tot minder
opbrengsten uit de grondexploitatie
De kans dat als gevolg van de economische crisis
(kredietcrisis) de verkoop van grond achterblijft op de
prognoses. Deze vertraging kan leiden tot een
exploitatieverlies door lagere opbrengsten (AU en verkoop
grond) en extra rentelasten als gevolg van het langer in
voorraad hebben van grond.
Het oplopen van kosten van de plannen voor locatie
Rivierenwijk en/of het niet vinden van (voldoende)
bouwlocaties voor Rentree wat leidt tot de noodzaak tot
het door de gemeente financieren van (een deel) van het
exploitatietekort.
De kans dat de rentekosten voor zowel de korte als de
lange termijn boven de omslagrente van 5% uitkomt en
hierdoor de rentekosten dus hoger uitkomen dan
gebudgetteerd.
Risico op naheffingsaanslag/boete boekenonderzoek
BTW/BCF (2004-2005).
Risico op naheffingsaanslag/boete boekenonderzoek
BTW/BCF (2006-2007).

2

3

4

5
6

Prog.

Kans

Gevolg

Score

8

70%

€ 4.000.000

20

8

50%

€ 10.000.000

15

7

50%

€ 2.500.000

12

-

50%

€ 1.600.000

12

15

70%

€ 1.000.000

12

15

pm

pm

Risico’s met financieel gevolg waarvoor geen weerstandsvermogen wordt aangehouden.
Nr

Risico

1

Acute noodzaak tot het plegen van restauraties als
monumentale panden wat leidt tot niet in de begroting
opgenomen kosten.

Prog.
13

Kans
25%

Gevolg
€ 2.500.000

Score
10

Risico’s met financieel gevolg die door politieke besluitvorming moeten worden gealloceerd.
Nr

Risico

1

Er wordt geen rendabele bestemming gegeven aan de
gronden van de locatie Linderveld, wat leidt tot het
afwaarderen van plankosten tot nihil en de boekwaarde
van de grond tot reële waarde.

Prog.
8

Kans
25%

Gevolg
€ 24.700.000

Score
10

Risico’s met financieel gevolg waarvoor specifieke financiële beheersmaatregelen zijn
getroffen.
Nr

Risico

1

Niet kunnen uitvoeren van de baatbelasting voor de
binnenstad wat leidt tot stornering van de opgelegde
beschikkingen.
De uitkomst van de onderhandelingen met
projectontwikkelaar omtrent project „rondom de Scheg‟
staan nog niet vast wat leidt tot het mogelijkerwijs niet
realiseren van de verwachte exploitatie.
De kosten die voortvloeien uit de nieuwe aanbesteding
HV en andere ontwikkelingen worden onvoldoende
macro-gecompenseerd.
Lager uitvallen compensabele BTW als gevolg van
andere labelling (werkdeel WWB).
Vertraging bij de realisatie van plannen met betrekking tot
het Sluiskwartier door burgerinitiatieven wat leidt tot
schadeclaims, rentekosten en planontwikkelingskosten.

2

3

4
5

Prog.

Kans

Gevolg

Score

8

70%

€ 2.700.000

20

8

50%

€ 1.000.000

9

10

50%

€ 1.000.000

12

15

50%

€ 700.000

9

4

25%

€ 4.000.000

10

Verwijderde of gewijzigde risico‟s
Ten opzichte van de voorjaarsnota 2009 zijn er een aantal risico‟s niet meer van toepassing. Het risico
voor het herstellen van de gevels van schoolgebouw het Vlier (ad. € 800.000) is opgetreden en is
verrekend met de saldireserve. Dit betekent dat voor de dekking een beroep is gedaan op de
beschikbare weerstandscapaciteit. Het risico op een mogelijk tekort op het WWB-I deel is sterk
gereduceerd en valt door de beperkte omvang buiten de scope van opgave in deze paragraaf.
Het risico inzake vertraging bij de realisatie van het Sluiskwartier is, door het beschikbaar stellen van
dekkingsmiddelen bij de college onderhandelingen bij eventueel optreden van dit risico, verschoven
naar de tabel „Risico‟s met financieel gevolg waarvoor specifieke financiële beheersmaatregelen zijn
getroffen‟.
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Het risico op naheffingsaanslag/boete boekenonderzoek omzetbelasting (2003-2005) uit tabel
„Risico‟s met financieel gevolg waarvoor specifieke financiële beheersmaatregelen zijn getroffen‟ van
de voorjaarsnota 2009 is opgetreden en afgewikkeld conform de getroffen beheersmaatregel
(afboeking ten laste van getroffen voorziening). Tenslotte is het risico voor het afboeken van de
gerealiseerde kosten inzake de nieuwbouw Stadskantoor/Bibliotheek (tabel 7 – VJN 2009) niet meer
van toepassing. Het risico is door middel van een financiële beheersmaatregel voor de volledige
omvang verwerkt onder de autonome ontwikkelingen waarbij het financiële gevolg voor een deel wordt
gedekt uit vrijvallende middelen huisvesting en voor een deel uit de egalisatiereserve rente. Dit risico
kan daarmee als afgewikkeld worden beschouwd.
Algemene uitkering
In bovenstaande presentatie 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;
 verdeelmaatstaven ISV in de algemene uitkering;
 diverse verdeelformules.
De algemene uitkering wordt binnen gemeente Deventer continu gevolgd en indien noodzakelijk
worden door het jaar heen waar mogelijk bijsturingmaatregelen genomen.
Op basis van het financiële kader in de meicirculaire 2009 gemeentefonds koerst de gemeente
Deventer in 2010 en verder op voorzichtigheid. Het nadeel in de Algemene Uitkering in deze begroting
komt omdat het rijk het nominaal accres in 2012 en 2013 op nul heeft geraamd. Deze nulraming is
door de gemeente Deventer overgenomen waarbij eveneens geen inflatie correctie wordt toegepast.
Daarnaast wordt in de cijfers van onderliggende begroting uitgegaan van een loon/prijsinflatie van
0,5%. Hierdoor is sprake van een reële krimp ter grootte van de inflatie. Hier bovenop kan nog een
rijksbezuiniging komen. Naar verwachting zal hierover in de september circulaire (Prinsjesdag) 2009
meer bekend worden gemaakt. Zoals hierboven vermeld zal de gemeente Deventer de verwachte
afname van de inkomsten algemene uitkering uit het gemeentefonds nauwlettend volgen en tijdig
bijsturingmaatregelen treffen. Dit leidt ertoe dat Deventer een bezuinigingstaakstelling heeft in 2012
en verder.
Grondexploitatie
In de paragraaf Grondbeleid wordt verder ingegaan op de risico‟s inzake de grondexploitaties.
GSB
De huidige GSB-periode wordt per 31-12-2009 beëindigd. Van de drie bestaande brede
doeluitkeringen keert in de nieuwe periode alleen het ISV voor de fysieke peiler terug, zij het dat er
aanzienlijk minder geld beschikbaar wordt gesteld dan in de huidige periode. Er is daardoor vanuit het
rijk minder geld beschikbaar voor herstructurering, bodem- en geluidssaneringen. De BDU Economie
voor gemeentelijke impulsen vervalt. De BDU voor Sociaal Integratie en Veiligheid (SIV) gaat op in
decentralisatie-uitkeringen. In de meicirculaire is nog geen volledige duidelijkheid verschaft over de
omvang van deze uitkeringen voor Deventer. Verschillen te opzichte van de huidige middelen zijn
daardoor nog niet volledig in beeld. Maar ook voor dit terrein wordt er rekening mee gehouden dat er
per saldo minder rijksmiddelen beschikbaar zijn in de komende jaren.
In de begroting zijn voor de nog niet bekende rijksmiddelen, die nodig zijn voor dekking van structureel
doorlopende uitgaven conform de ex ante toets GSB, batenstelposten opgenomen.
De verantwoording van de huidige GSB-periode 2005-2009 dient voor 1 juli 2010 bij het rijk te worden
ingediend. De komende periode zullen de noodzakelijke voorbereidingen worden getroffen voor de
accountantscontrole op prestaties en financiën. De dossiervorming zal worden gecompleteerd en met
instellingen worden afspraken gemaakt over tijdige aanlevering van controleerbare prestatiegegevens.
Voor zover kan worden overzien zijn we in Deventer redelijk op schema zodat we geen grote risico‟s
lopen.
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Rente risico
Korte termijn
De gemeente is gebonden aan de kasgeldlimiet. Dit betekent voor gemeente Deventer dat maximaal
€ 24 miljoen (2009) aan kort geld mag worden aangetrokken. Intern is deze limiet aangescherpt tot
75% oftewel € 18 miljoen. In de begroting is een omslagrente opgenomen van 5%. Het renterisico
bestaat derhalve uit het verschil in de werkelijk betaalde rente over kortlopende financieringsmiddelen
en de omslagrente van 5%. Dit risico wordt voor de komende 4 jaar gering geacht. De huidige rente
bedraagt ongeveer 1%.
Lange termijn
Wat betreft de renterisico‟s op de lange termijn hebben wij enerzijds te maken met de renterisiconorm
en anderzijds met de renterisico‟s van de nieuw aan te trekken geldleningen voortvloeiende uit de
financieringsbehoefte. De renterisiconorm bepaalt het maximale bedrag wat aan renterisico‟s mag
worden gelopen op de leningenportefeuille als gevolg van renteherzieningen en herfinancieringen van
aflossingen. De renterisiconorm voor 2009 bedraagt 20% van het uitgaventotaal van de begroting van
€ 287 miljoen oftewel € 57,4 miljoen.
De financieringsbehoefte voor de komende 4 jaar wordt geprognosticeerd op:
Liquiditeitenplanning 2009 t/m 2012
Kasstromen (x € 1.000)
operationele activiteiten
-

investeringsactiviteiten

-

financieringsactiviteiten

Totaal
cumulatief

2009

2010

2011

2012

- 1.438

- 1.438

- 1.438

- 1.438

- 22.199

- 40.198

- 38.882

- 10.793

1.889

11.762

10.727

- 10.346

- 21.748

- 29.874

- 29.593

- 22.577

- 51.622

- 81.215

- 103.792

Ook hier bestaat het renterisico in feite uit het verschil tussen de werkelijk te betalen rente op
aangetrokken financieringsmiddelen en de in de begroting opgenomen omslagrente van 5%. In de
praktijk worden veelal leningen aangetrokken met een gemiddelde looptijd van rond de 10 jaar. De
huidige rente van een 10-jaars rentevaste lening ligt op 4,10%. De kans dat de 10-jaarsrente de
komende 4 jaar boven de 5% uitkomt wordt niet groot geacht. Indien wordt verondersteld dat de kans
dat de rente op 6% uitkomt 15% bedraagt, zou dit betekenen dat het renterisico materieel gezien op €
104 miljoen x 1% x 15% is € 156.000 per jaar komt (bij een rentestijging van 1%). Dit weer x de factor
10 (gemiddelde looptijd leningen 10 jaar) is € 1.560.000.
Egalisatiereserve rente
De egalisatiereserve rente is gemaximaliseerd op 10% van de gecalculeerde rentelasten. De
gecalculeerde rentelasten zijn voor 2010 begroot op € 13,75 miljoen bestaande uit € 9,28 miljoen
rentelasten vreemd vermogen, € 3,77 miljoen rentelasten eigen vermogen en € 0,70 miljoen overige
rentelasten.
Het aandeel van de rentelasten over het vreemde vermogen is in dit geheel te stellen op afgerond
67%. Derhalve 67% van de egalisatiereserve rente is 67% van 10% van € 13,75 miljoen is
€ 0,92 miljoen valt toe te rekenen aan het vreemde vermogen. Dit bedrag afgezet tegen het
hierboven genoemde bedrag van € 1.560.000 miljoen betekent dat de egalisatiereserve rente voor de
langere termijn niet voldoende is om het gecalculeerde renterisico voor de lange termijn (de komende
4 jaar) op te vangen. Echter het deel van de egalisatiereserve dat is toe te rekenen aan het eigen
vermogen is hierbij buiten beschouwing gelaten. Zo lang de rentebijschrijving op de reserves niet
toeneemt, zou dit deel nog gebruikt kunnen worden om renterisico‟s voortvloeiende uit het vreemde
vermogen op te vangen.
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6.3.4.

Weerstandsvermogen

Zoals in de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen is aangegeven zou de
beschikbare weerstandscapaciteit minimaal gelijk moeten zijn aan de benodigde
weerstandscapaciteit.
Beschikbare weerstandscapaciteit
In paragraaf 2 is inzichtelijk gemaakt wat de omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit is.
€ 17.746.000 + € 320.000 = € 18.066.000
Benodigde weerstandscapaciteit
De kans dat alle geïnventariseerde risico‟s zich voordoen is klein. Vervolgens kan worden gesteld dat
de kans dat ze tegelijkertijd optreden heel erg klein is. Om deze onzekerheid mee te nemen bij de
verwachte impact van de risico‟s bij optreden ervan, wordt de uitkomst van de omvang van de risico‟s
gecorrigeerd met de zogenaamde zekerheidsfactor. Voor het toepassen van deze zekerheidsfactor
wordt gebruik gemaakt van een simulatiemodel (gebaseerd op de Monte Carlo simulatietechniek).
In de voorjaarsnota 2009 is deze simulatie dit jaar toegepast. Met de uitkomst van die simulatie is
vervolgens geconstateerd dat gemeente Deventer over ruim voldoende beschikbare
weerstandscapaciteit kan beschikken.
Op basis van de huidige risico inventarisatie (paragraaf 6.3.3) kan worden vastgesteld dat in de
risico‟s een aantal significante verschuivingen hebben plaatsgevonden. Zo is het risico inzake de
gevels van schoolgebouw het Vlier afgewikkeld, is het risico op een naheffingsaanslag
boekenonderzoek BCF (2004-2005) met ruim € 1,5 miljoen afgenomen en is het risico op een mogelijk
tekort op het WWB-I deel sterk gereduceerd. Daarnaast is het risico inzake het Sluiskwartier door
beheersmaatregelen verschoven naar tabel 7 wat inhoudt dat er dekkingsmiddelen beschikbaar zijn
gesteld indien het risico gaat optreden.
Dit is op zichzelf een positieve ontwikkeling echter door de huidige economische situatie en de nog te
verwachten negatieve financiële gevolgen voor de gemeente Deventer vanuit het gemeentefonds
(Prinsjesdag en septembercirculaire) wordt het op dit moment niet zinvol geacht om een
risicosimulatie te laten uitvoeren.
Bij het bepalen van de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit wordt bovenop de
gecalculeerde capaciteit een extra minimumnorm berekend voor het opvangen van risico's waar
niemand rekening mee heeft gehouden. Hierbij wordt uitgegaan van 2% van de uitkering uit het
gemeentefonds (AU) en de OZB capaciteit (zie beleidsnota risicomanagement en
weerstandsvermogen). Deze kan voor 2010 als volgt berekend;
Bedragen o.b.v. begroting 2010
(bedragen x € 1.000)
Algemene uitkering (gemeentefonds)
OZB capaciteit 2010

Geraamd bedrag

Totaal

€ 88.000
€ 18.000
€ 106.000

Minimumnorm 2%
€ 1.800
€ 400
€ 2.200

Tabel 9. Minimumnorm

Ratio weerstandsvermogen
Ratio weerstandsvermogen

=

Beschikbare weerstandscapaciteit
Benodigde weerstandscapaciteit

Gemeente Deventer beschikt over voldoende weerstandsvermogen indien de uitkomst van deze ratio
minimaal 1 is. Zoals hierboven vermeld kan op basis van de niet vastgestelde benodigde
weerstandscapaciteit de ratio weerstandsvermogen niet worden bepaald.
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6.3.5

Conclusie

Ten opzichte van de vastgestelde weerstandscapaciteit in de voorjaarsnota 2009 is de beschikbare
weerstandscapaciteit met (€ 18.800.000 -/- € 18.066.000) € 7 ton afgenomen.
De omvang van de bruto risico‟s (exclusief de minimumnorm) is ten opzichte van de voorjaarsnota
2009 nominaal afgenomen van € 27.330.000 naar € 19.100.000. Daarbij vermeldt dat 1 risico niet is
gekwantificeerd en als pm is meegenomen.
Dit betekent concreet dat de gemeente Deventer met de huidige omvang van de beschikbare
weerstandscapaciteit een meer gunstige positie heeft verkregen voor het opvangen van financiële
risico‟s. Op basis van bovenvermelde analyse zal de uitkomst van de ratio weerstandsvermogen
hoger uitkomen dan de 1,24 welke is gepresenteerd in de voorjaarsnota 2009.
Gezien de huidige economische ontwikkelingen, de uitkomst van deze meerjarenbegroting en de
aangekondigde maatregelen vanuit Den Haag voor het gemeentefonds is het verstandig om op dit
moment een pas op de plaats te maken en nog geen maatregelen te nemen om de gevormde omvang
van de beschikbare weerstandscapaciteit te beperken.
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6.4 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
6.4.1

Inleiding

De prestaties en ambities die de gemeente Deventer stelt in haar verschillende programma‟s kunnen
niet worden gerealiseerd zonder kapitaalgoederen. Om onderwijs te geven zijn schoolgebouwen
nodig. Straten, wegen, bruggen en pleinen zijn onontbeerlijk voor de economische ontwikkeling van
Deventer en straatverlichting en de inrichting en onderhoud van het openbaar groen leveren een
belangrijke bijdrage aan het gevoel van veiligheid. Allemaal voorbeelden van kapitaalgoederen die
van groot belang zijn bij het realiseren van die prestaties en ambities.
Vanuit de zorg voor een structureel goed, veilig, efficiënt en milieubewust leef-, werk-, woon- en
verblijfmilieu voor de burger wordt jaarlijks veel geld geïnvesteerd in het onderhoud van betreffende
kapitaalgoederen. Beheer en onderhoud zorgen ervoor dat de levensduur van de verschillende
objecten wordt gehaald, zodat er geen kapitaalsvernietiging plaatsvindt.
Deze paragraaf bevat de beleidsuitgangspunten en de daaruit voortvloeiende financiële
consequenties in de jaren 2010-2013 voor de volgende categorieën kapitaalgoederen;
 openbare ruimte: onder andere wegen, riolering, water en groen;
 gebouwen (huisvesting);
 overige kapitaalgoederen: onder andere brandweer en automatisering.
Een essentieel uitgangspunt in deze paragraaf is de mate van kwaliteit van het onderhoud. Zowel de
noodzakelijke als gewenste vorm zal nader worden toegelicht.

6.4.2

Beleidsuitgangspunten

Openbare ruimte
De kwaliteitstoestand van de openbare ruimte heeft veel aandacht van de burgers en het bestuur. Niet
verwonderlijk aangezien de kwaliteitstoestand van de openbare ruimte het veiligheidsgevoel van de
gebruikers sterk beïnvloedt. De beleving van de burgers wordt twee jaarlijks onderzocht met de
leefbaarheidmonitor. Binnen dit onderzoek is een specifieke indicator opgenomen voor verloedering
van de fysieke ruimte, die direct beïnvloed wordt door de staat van onderhoud.
Voor het onderhoudskwaliteitsniveau is een apart instrument, de Beeldkwaliteit Beheer Openbare
Ruimte Deventer (BBORD), ontwikkeld. Jaarlijks wordt door middel van onderzoek (monitoring)
nagegaan of de openbare ruimte voldoende aansluit bij de wensen van de burger.
Voor de openbare ruimte zijn in de programmabegroting beoogde maatschappelijke effecten gesteld.
Om deze maatschappelijke effecten te bereiken zijn voor het onderhoudskwaliteitsniveau de volgende
effectdoelstellingen afgeleid;
 voor het aspect verloedering fysieke ruimte dient de uitslag van de tweejaarlijkse
leefbaarheidmonitor de komende 4 jaar minimaal gelijk te blijven (waarde nu = 3,6);
 het in 2015 realiseren van een onderhoudskwaliteitsniveau basis voor de gemeente Deventer
voor het aspect heel;
 het in 2015 realiseren van een onderhoudskwaliteitsniveau basis voor de gehele gemeente
voor het aspect schoon;
 een betrouwbaarheid van het functioneren van de havenstructuur (sluizencomplex en
beweegbare bruggen) in 2015 die groter is dan 97,5%.
(Binnen het niveau sober voldoet de gemeente aan de minimale eisen van de zorgplicht voor de
openbare ruimte). De burger zal in 2010 en verder door middel van onder andere de
leefbaarheidmonitor worden betrokken bij het opstellen van de stedelijke kwaliteitskaders.
Straten, wegen en pleinen
In 2010 wordt 5,3 miljoen m2 areaal aan straten, wegen en pleinen beheerd. Het beleid voor 2010 is
gericht op een gemiddeld onderhoudskwaliteitsniveau sober tot basis voor de binnenstad, de Vijfhoek
en nieuwe of geherstructureerde buurten. Voor de rest van de gemeente zal een gemiddeld
onderhoudsniveau sober worden gerealiseerd. Het beleid in 2010 en verder is net als voorgaande
jaren gericht om qua planning en dekking zoveel mogelijk mee te liften met infrastructurele
ontwikkelingen (herstructurering en aanpassingen in het kader van de hoofdwegenstructuur) die onder
andere programma‟s plaatsvinden (bijvoorbeeld: verdubbeling Siemelinksweg, kruising
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Snipperlingsdijk- Hanzeweg en de Amstellaan). Hierdoor neemt de investeringsbehoefte vanuit het
product straten, wegen en pleinen af.
Binnen de gemeente Deventer is een aantal locaties waar de verkeersafwikkeling een actueel
probleem is. Het Hanzetracé wordt, evenals andere knelpunten in de gemeente Deventer,
meegenomen bij de discussie met programma bereikbaarheid over de visie met betrekking tot de
verkeersafwikkeling. Dit kan leiden tot een aanpassing van het bestaande profiel. Tot de tijd dat hier
een besluit over is genomen, worden geen reconstructiewerkzaamheden gepland op deze wegen. Dit
betekent overigens wel dat op deze wegen extra inzet van klein onderhoud noodzakelijk is.
In 2010 wordt eveneens het „Uitvoeringskader wegonderhoud‟ vastgesteld.
Riolering en water
Het beleid voor riolering en waterbeheer ligt vast in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2010-2015.
In het GRP zijn doelen opgenomen die moeten waarborgen dat het rioolstelsel in Deventer voldoet en
blijft voldoen aan de zogenaamde “basisinspanning” zoals geformuleerd in het rapport CUWVO-VI
(commissie uitvoering wet verontreiniging oppervlaktewater). Voor 2010 zijn er geen aanwijzingen dat
de kwaliteit van het onderhoudsniveau zal gaan afwijken van hetgeen in dit rapport is vastgesteld.
Voor 2010 is het beleid concreet vertaald in het verder realiseren van een rioolstelsel dat bijdraagt aan
een betere volksgezondheid en een schoner milieu dat kan voldoen aan de basis inspanning van het
waterschap.
Groen, natuur en recreatie
2
In totaal wordt een areaal van circa 6,5 miljoen m openbaar groen en natuur beheerd. Het
zwaartepunt bij openbaar groen ligt in het dagelijks onderhoud. De huidige begrotingsmiddelen zijn
voldoende om het onderhoudskwaliteitsniveau sober in de komende jaren te garanderen. Deze
reguliere werkzaamheden worden in 2010 uitgevoerd door het Deventer Groenbedrijf binnen een
vastgestelde dienstverleningsovereenkomst.
Civieltechnische kunstwerken en havengebonden constructies
Bij de civieltechnische havenobjecten (sluizencomplex, Hanzebruggen en kadeconstructies) is sprake
van fors achterstallig onderhoud. Het totaal aan areaal van te beheren objecten bestaat uit 1
sluizencomplex, de Hanzebrug, 1,2 km. kademuur, 6 km. damwanden, de havenvoorzieningen en 140
kunstwerken (bruggen). De komende jaren zal deze achterstand deels worden weggewerkt (zie verder
onder financiële consequenties).
Met uitzondering van de hierboven separaat genoemde civiel technische havenobjecten, zal in 2010
een gemiddeld onderhoudskwaliteitsniveau van basis voor de binnenstad, Vijfhoek en nieuwe of
geherstructureerde buurten worden gerealiseerd. Voor de rest van de gemeente wordt een
onderhoudsniveau sober gerealiseerd.
Openbare verlichting
Op termijn geldt voor het complete areaal van de openbare verlichting dat deze in de komende jaren
op voldoende kwaliteitsniveau wordt onderhouden. In 2010 zal het beheer van openbare verlichting
van een areaal van bijna 17.000 lichtmasten op het onderhoudskwaliteitsniveau basis voor de
binnenstad, Vijfhoek en nieuwe of geherstructureerde buurten worden gerealiseerd. Voor de rest van
de gemeente zal een onderhoudsniveau sober worden gerealiseerd. In 2010 zal het onderhoud
conform het uitvoeringskader (2007) plaatsvinden.
Openbare speelgelegenheden
De gemeente Deventer heeft circa 1.500 speeltoestellen in beheer. De kwaliteit van de
speelvoorzieningen voldoet aan het “attractiebesluit”. Met het beleidsplan “Spelen in Deventer; kiezen
voor kwaliteit” zet de gemeente in op beleid dat gericht is op onderhoud en herinrichting/verdeling van
openbare speelplekken. Het beleid voor onderhoud zal in de jaren 2010-2013 gericht zijn op het
waardevast in stand houden van de openbare speelgelegenheden op een door het bestuur
vastgesteld onderhoudskwaliteitsniveau voor de aspecten schoon en heel. Voor 2010 is voor de
speelvoorzieningen dit beleid concreet vertaald in het blijven voldoen aan het attractiebesluit.
Vervolgens zal in 2010 een nieuw speelbeleidsplan ter bestuurlijke besluitvorming worden voorgelegd.
Gebouwen
Gemeentelijke huisvesting
Het technische beheer en onderhoud van panden voor huisvesting van het gemeentelijke apparaat en
panden die worden aangehouden vanuit cultuurhistorisch perspectief wordt uitgevoerd door een
extern bedrijf. In het kader van planmatig onderhoud is een Meerjaren Onderhoudsprogramma
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(MJOP) per object opgesteld tot en met 2012. Uitgangspunt is instandhouding van de gebouwen met
handhaving van de huidige functionele en representatieve kwaliteit.
Het onderhoud is afgestemd op de huidige samenstelling van panden in gebruik voor de
gemeentelijke dienstverlening. Omdat de plannen voor herhuisvesting nog niet bekend zijn, kan op
deze plaats geen actueel meerjarige onderhoudskostenplanning worden gegeven.
Welzijns-, culturele en sporthuisvesting
Voor de welzijns- en culturele gebouwen zijn meerjaren onderhoudsplannen opgesteld. Uitgangspunt
van deze plannen is dat sober en doelmatig onderhoud wordt gepleegd, zodanig dat de gebouwen in
stand worden gehouden en deze veilig en storingsvrij zijn te gebruiken. In 2010 zal volgens dit
uitgangspunt het onderhoud worden geprogrammeerd en uitgevoerd. Onder sporthuisvesting worden
eveneens de kosten van onderhoud voor de buitensportaccommodaties gepresenteerd.
Onderwijshuisvesting
Het onderhoud van de onderwijshuisvesting is opgenomen en geprogrammeerd in meerjaren
onderhoudsplannen. Uitgangspunt van deze plannen is dat er sober en doelmatig onderhoud wordt
gepleegd, zodanig dat de gebouwen in stand worden gehouden en deze veilig en met een minimum
aan verstoringen van het primaire proces zijn te gebruiken.
Gebouwen voor derden
De gemeente heeft, naast gebouwen voor de gemeentelijke huisvesting en voor welzijn- en culturele
instellingen, circa 55 gebouwen in het bezit voor derden. Het merendeel van deze panden is verhuurd.
De gemeente is als eigenaar en verhuurder verantwoordelijk voor het onderhoud aan betreffende
panden. De kwaliteitsnorm voor het onderhoud van de panden is vastgesteld op instandhouding met
handhaving van de huidige functie, representativiteit en waarde.
Overige kapitaalgoederen
Uitgangspunt voor het onderhoud aan de overige kapitaalgoederen (materieel brandweer,
gemeentewerken en gemeentelijke ICT apparatuur) is dat betreffende objecten veilig, schoon en met
een minimum aan verstoringen kunnen worden gebruikt.
6.4.3

Financiële consequenties

Openbare ruimte
In de afgelopen jaren zijn binnen de gemeente Deventer forse impulsen gegeven aan het verbeteren
van de kwaliteit van het onderhoud. Impulsen die substantieel hoger waren dan het normale
areaalaccres. Dat neemt niet weg dat in de afgelopen decennia in het beheer van de openbare ruimte
achterstand in onderhoud is ontstaan. Om de impulsen voor het verbeteren van de kwaliteit en het
wegwerken van de achterstanden nog meer inhoud te geven zijn voor de periode 2005-2010 extra
middelen vrijgemaakt, oplopend tot structureel € 1,0 miljoen in het aankomend begrotingsjaar 2010.
In de tabel hieronder wordt weergegeven welke bedragen voor geprogrammeerd onderhoud (zowel
klein als groot onderhoud) in de openbare ruimte voor de komende vier jaar zijn geprognosticeerd;
Onderhoudskosten openbare
ruimte 2010-2013
Categorie
(bedragen x € 1.000)

Product

Verwacht
kwaliteitsniveau

Begroting
2010

2011

2012

2013
sober/basis

Straten, wegen en pleinen

20

5.800

5.800

5.800

5.800

Riolering en water

32

4.200

4.052

4.052

4.052

basis

Groen

28

6.358

6.387

6.392

6.392

sober

Civieltechnische kunstwerken

38

595

610

625

625

sober/basis

Openbare verlichting

22

766

767

766

766

sober/basis

Overige (o.a. speelgelegenheden)
Totaal

30

sober/basis
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814

822

822

€ 18.524

€ 18.430

€ 18.457

€ 18.457
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Straten, wegen en pleinen
In 2010 is voor product 20 in totaal een bedrag van € 8,4 miljoen in de begroting opgenomen. Hiervan
zal voor € 3,4 miljoen groot geprogrammeerd onderhoud (MJOP) worden gepleegd en is voor klein
regulier onderhoud een bedrag van € 2,4 miljoen geprognosticeerd. Dit zal naar verwachting worden
besteed aan het onderhoud voor straten, wegen en pleinen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan
jaarschijf 2010 van het MJOP 2009-2012.
Riolering en water
Voor het groot onderhoud aan riolen en gemalen staat voor 2010 € 0,8 miljoen geprogrammeerd. Voor
kleinschalig onderhoud komt daar nog eens € 0,5 miljoen bij. Vervolgens zal onderhoud worden
gepleegd aan pompen ad. € 0,8 miljoen, aan rioolaansluitingen ad. € 0,2 miljoen en zullen
reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd voor een totaalbedrag van € 0,4 miljoen. Het totaal aan
onderhoud komt daardoor uit op € 2,7 miljoen. Hier komen vervolgens de apparaatslasten en de
kosten van regie en beheer bij voor in totaal € 1,5 miljoen. Per saldo geeft dit een omvang van € 4,2
miljoen. De bestedingen kunnen volledig gedekt worden uit de baten van de rioolretributie.
Groen, natuur en recreatie
De huidige begrotingsmiddelen zijn voldoende om het niveau sober in de komende jaren te
garanderen. Het zwaartepunt bij groen ligt op het dagelijks onderhoud ad. € 4,3 miljoen. Voor
geprogrammeerd onderhoud (MJOP) is € 443.000 opgenomen. Vervolgens zal € 200.000 worden
uitgegeven aan de zorgplicht voor bomen en € 125.000 voor parkmanagement. Daar komen
vervolgens de kosten van regie, beheer en vergunningen nog bij wat vervolgens optelt tot € 6,4
miljoen.
Civieltechnische kunstwerken en havengebonden constructies
De achterstand in onderhoud op de civieltechnische havenobjecten heeft een omvang van € 8,7
miljoen. De komende jaren kan deze achterstand deels worden weggewerkt met eenmalige middelen
uit de reserve gemeentebrede investeringen. Daarnaast zijn er middelen opgenomen in de
zogenaamde lijst voorportaalprojecten (zie voorjaarsnota 2009).
In 2010 zal aan regulier onderhoud ongeveer € 0,6 miljoen worden besteed. Daarnaast zal vanuit
product 38 een bijdrage van € 1,0 miljoen worden geleverd aan de investering Prins Bernhard sluis.
Openbare verlichting
Het klein onderhoud aan de straatverlichting is volledig uitbesteed. Hiermee is een bedrag van
€ 310.000 gemoeid. Voor groot onderhoud is daarnaast € 325.000 beschikbaar en zal onder eigen
regie worden ingezet. De kosten voor beleid, regie- en herstelwerkzaamheden, ad. € 131.000, komen
daar nog bij wat vervolgens saldeert tot € 766.000.
Op de lange termijn zijn voor het product openbare verlichting voldoende middelen beschikbaar om
het complete areaal op voldoende kwaliteitsniveau te onderhouden. De huidige achterstand heeft een
omvang van € 2,6 miljoen en wordt ingelopen door de investeringen van derden in de
herstructureringswijken.
Openbare speelgelegenheden
Het reguliere onderhoud, inclusief herstelwerkzaamheden en de inspecties van de toestellen, is voor
2010 begroot op € 565.000. Voor geprogrammeerd onderhoud (buurtspeelplannen) is een bedrag van
€ 110.000 geprognosticeerd. Voor regie en beleidstaken is vervolgens € 130.000 opgenomen in de
begroting. Gesaldeerd zal in 2010 voor onderhoud speeltoestellen naar verwachting € 805.000
worden besteed.
Gebouwen
Gemeentelijke huisvesting
De meerjaren onderhoudsprognose geeft inzicht in de kosten van het groot onderhoud aan de
gemeentelijke huisvestingspanden over een langere periode. In voorgaande begrotingen werd voor de
kosten van onderhoud uitgegaan van de situatie waarin nieuwe huisvesting zal worden gerealiseerd.
Nu recent bekend is geworden dat het project nieuwbouw (voorlopig) niet door gaat, heeft dit tot
gevolg dat op deze plaats de begroting niet actueel is.
Voor 2010 is voor groot onderhoud een bedrag van € 166.000 geprogrammeerd en voor klein
onderhoud een bedrag van € 122.000. Voor storingen is een bedrag van € 52.000 uitgetrokken dat
vervolgens saldeert tot een bedrag van € 340.000 aan onderhoudskosten voor 2010.
Welzijns-, culturele- en sporthuisvesting
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Voor het in stand houden van de welzijns- en culturele huisvesting door middel van regulier
onderhoud zijn voldoende middelen beschikbaar. Restauraties van met name monumentale culturele
gebouwen behoren niet tot het reguliere onderhoud. Hier kunnen in de toekomst verzoeken voor
aanvullende middelen worden verwacht. De verwachte kosten voor onderhoud zullen in 2010
€ 227.000 bedragen.
Sporthuisvesting
Het onderhoud aan de sporthuisvesting, de diverse velden, het gemeentelijk tenniscomplex Bathmen
en de overige buitensportaccommodaties is voor 2010 geprognosticeerd voor een bedrag van
€ 876.000.
Onderwijshuisvesting
In het nieuwe Integraal Huisvestingsplan (IHP) wordt aandacht besteed aan conditie afhankelijk
onderhoud van de onderwijspanden en wordt een methodiek gehanteerd, waarbij met minimale inzet
van middelen de functie en representativiteit van de panden gewaarborgd blijft. Voor het
geprogrammeerd onderhoud van de onderwijshuisvesting is voor 2010 een bedrag van € 840.000
begroot.
Gebouwen van derden
Bij het beheer van de gebouwen in gemeentelijke eigendom die tijdelijk of permanent aan derden
worden verhuurd, wordt gestreefd naar een constant uitgavenpatroon in de kosten van groot
onderhoud. Hierbij wordt de regel in acht genomen dat jaarlijks maximaal 20% van de
huuropbrengsten van de panden wordt aangewend voor het onderhoud. De geprognosticeerde
structurele afdracht van deze 20% aan huuropbrengsten geeft voldoende voeding aan de voorziening
groot onderhoud, om in het onderhoud van de komende 10 jaar te voorzien.
Samenvattend zal voor bovenvermelde gebouwen in onderstaande tabel worden weergegeven welke
bedragen voor het onderhoud voor de komende vier jaren zijn geprognosticeerd;
Onderhoudskosten gebouwen
2010-2013
Categorie
(bedragen x € 1.000)
Gemeentelijke huisvesting

Product

Verwacht
kwaliteitsniveau

Begroting
2010

2011

2012

2013

Kwaliteitsniveau

Kpl.

340

335

259

236

sober

201/231

227

227

227

227

sober

Sporthuisvesting

241

876

876

876

876

sober

Onderwijshuisvesting

211

840

840

840

840

sober
sober

Welzijns-, culturele huisvesting

Gebouwen voor derden

13
Totaal

150

133

59

29

€ 2.433

€ 2.411

€ 2.261

€ 2.208

Overige kapitaalgoederen
Het beleid voor het onderhoud aan gebouwen en materieel van de brandweer en aan ICT apparatuur
in gebruik van de gemeente Deventer is gebaseerd op een planmatige aanpak. Voor dit onderhoud
zijn voor de komende jaren de volgende kosten geprogrammeerd;
Onderhoudskosten brandweer
2010-2013
Categorie
(bedragen x € 1.000)
Huisvesting/materieel – repressie
ICT apparatuur

Product

Verwacht
kwaliteitsniveau

Begroting
2010

2011

2012

2013

Kwaliteitsniveau

500/501

268

132

547

0

sober

Kpl.

535
803

535
667

535
1.082

535
535

basis

Totaal

Conclusie
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de gemeente Deventer, door middel van al haar
onderhoudsprogramma‟s hard werkt aan een onderhoudsmethodiek, waarbij tegen zo laag mogelijke
kosten een goed, veilig en efficiënt leef-, werk-, woon- en verblijfmilieu wordt bereikt en geborgd.
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6.5 Paragraaf financiering
6.5.1

Inleiding

In de Wet financiering decentrale overheden, afgekort Wet fido, alsmede de Regeling uitzettingen en
derivaten decentrale overheden, afgekort Ruddo, zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde
professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden. Deze Wet fido
definieert de treasuryfunctie als “het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht
houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de
hieraan verbonden risico‟s”.
Een belangrijk uitgangspunt van de Wet fido en de Ruddo is het beheersen van risico‟s. Dit
uitgangspunt is terug te vinden in onder meer een tweetal randvoorwaarden waaraan het
treasurybeleid moet voldoen, namelijk:
 het opnemen en uitzetten van leningen en het verlenen van garanties is uitsluitend toegestaan
voor de uitoefening van de publieke taak;
 uitzettingen en het gebruik van derivaten dienen een prudent karakter te hebben en mogen
niet gericht zijn op het genereren van inkomsten, waarbij de kans op overmatige risico‟s wordt
vergroot.
Daarnaast bevat de Wet fido verplichtingen die het transparant en inzichtelijk maken van de
treasuryfunctie moeten bewerkstelligen. De gemeente dient hiertoe te beschikken over twee verplichte
instrumenten: het treasurystatuut en de treasuryparagraaf in de begroting en jaarrekening.
In het treasurystatuut wordt de “beleidsmatige infrastructuur” van de treasuryfunctie vastgelegd in de
vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. Ook wordt aandacht besteedt aan de
administratieve organisatie van en interne controle op de treasuryfunctie. In de treasuryparagraaf
worden de beleidsvoornemens (begroting) en de uitvoering van het beleid (jaarrekening) op het
gebied van treasury besproken.
Zowel de Wet fido als de Ruddo is in 2009 gewijzigd. In het onderdeel externe ontwikkelingen gaan wij
hier nader op in.
6.5.2

Algemene ontwikkelingen

Interne ontwikkelingen
Treasurystatuut
In februari 2008 is het laatste treasurystatuut 2008 vastgesteld door de raad. Vanwege een wijziging
van de Wet fido en de Ruddo zal het treasurystatuut worden gewijzigd. Ten tijde van het schrijven van
deze paragraaf was hiermee reeds een start gemaakt. Het nieuwe treasurystatuut is voor 2010
gereed.
Rentebeleid
In de notitie rentebeleid, vastgesteld door het college in 2005, is het kader vastgelegd voor het
financieringsbeleid voor de komende jaren. Er wordt gestreefd naar het aantrekken van nieuwe
leningen met een variërende looptijd van 5-10 jaar om de vrijvaldip van de aflossingen in de periode
tot 2020 op te vullen. Dit beleid zal in 2010 e.v. worden voortgezet waarbij rekening wordt gehouden
met de financieringsbehoefte en rentevisie.
Daarnaast is in de rentenotitie bepaald dat de maximale omvang van de egalisatiereserve rente wordt
gesteld op 10% van de gecalculeerde rentelasten per jaar oftewel een bedrag van circa € 1,3 miljoen.
Het meerdere kan worden onttrokken en ingezet als algemeen dekkingsmiddel.
Liquiditeitenplanning
Een belangrijke basis voor het vaststellen van de financieringsbehoefte is een betrouwbare
liquiditeitenplanning. De liquiditeitenplanning zorgt ervoor dat de financieringsmiddelen kunnen
worden afgestemd op de financieringsbehoefte en inzicht wordt verkregen in mogelijke toekomstige
renterisico‟s. Er wordt zowel een maandelijkse als een meerjarige (4 jaar) liquiditeitenplanning
opgesteld. De komende jaren zal worden gewerkt aan een verdere verfijning van deze planningen.

Gemeente Deventer – Begroting 2010-2013

130

Treasury jaarplan
Tot 2007 kende de treasuryfunctie een viertal bestuurlijke rapportagemomenten, namelijk de
treasuryparagraaf in begroting en jaarrekening alsmede het vermelden van de voortgang daarvan in
de zomer- en najaarsnota. Vanaf 2007 is hier een vijfde bestuurlijke rapportage aan toegevoegd
namelijk het treasury jaarplan. In het treasury jaarplan wordt op meer concrete wijze ingegaan op
treasury-informatie en treasury-acties. Het treasury jaarplan moet bijdragen aan meer transparantie
van de treasuryfunctie en wordt vastgesteld door het College van B&W.
Enkele onderdelen van het treasury jaarplan zijn de ontwikkeling van de financieringsbehoefte, de
analyse van renterisico‟s, de verwachte transacties op financierings- en beleggingsgebied, kasbeheer
en verwachte ontwikkelingen op het gebied van administratie, organisatie en interne controle.
Inmiddels zijn een drietal treasury jaarplannen opgesteld de afgelopen jaren. Voor 2010 zal deze
wederom worden opgesteld.
Financiering nieuwbouw gemeentehuis/bibliotheek
In april 2006 heeft het college vanwege de oplopende kapitaalmarktrente besloten gedeeltelijk te
voorzien in de financieringsbehoefte voor de nieuwbouw door het aantrekken van € 45 miljoen aan
langlopende leningen tegen 4,664%, onderverdeeld in een drietal leningen van elk € 15 miljoen met
stortingsdata per 1/1 van de jaren 2009, 2010 en 2011. Het voornemen was om de resterende
financieringsbehoefte mee te laten lopen in de reguliere totale gemeentelijke financieringsbehoefte.
Dit ter voorkoming van onder andere overliquiditeit. Het project nieuwbouw vindt echter voorlopig geen
doorgang. De storting van de eerste tranche van € 15 miljoen heeft reeds plaatsgevonden op 1 januari
2009. Deze gelden zijn gebruikt om te voorzien in de reguliere gemeentelijke financieringsbehoefte.
Per 1/1/2010 en 1/1/2011 vervallen de tweede en derde tranche van € 15 miljoen. Gelet op de
reguliere financieringsbehoefte de komende jaren zullen ook deze gelden hiervoor worden ingezet.
Externe ontwikkelingen
Rentevisie
Een belangrijke factor bij de uitvoering van het treasurybeleid is het (verwachte) verloop van de gelden kapitaalmarktrente. De visie ten aanzien van de renteontwikkeling is medebepalend voor het te
volgen financieringsbeleid. Voor de rentevisie voor 2010 baseren wij ons op de rentevisies van een
zestal Nederlandse grootbanken.
Bepalend voor de ontwikkelingen van de korte rente (3-maands Euribor) is het monetaire beleid van
de Europese Centrale Bank (ECB). In 2009 zijn er forse renteverlagingen door de ECB doorgevoerd
waardoor de ECB rente op een historisch laag niveau van 1% kwam te liggen. De marktrente op basis
van 3-maands Euribor lag hier zelfs nog onder. Voor 2010 wordt een iets stijgende korte rente
verwacht tot een niveau van 1,50%.
De lange rente (10-jaar) is het afgelopen jaar gedaald tot 3,80% maar in relatie tot de korte rente nog
steeds relatief hoog. Dit wordt vooral veroorzaakt door de forse opslag die door de marktpartijen wordt
verdisconteerd in het rentetarief. Het grote verschil tussen de korte en lange rente leidt tot een
behoorlijk steile rentecurve waardoor bijvoorbeeld leningen met uitgestelde storting relatief duur zijn.
De verwachting is dat de lange rente iets zal stijgen tot een niveau van 4,10%.
Aanpassing Wet fido
Per 1 januari 2009 is de Wet fido op een aantal onderdelen aangepast. Voor onze gemeente is de
belangrijkste wijziging de aanpassing en vereenvoudiging van de renterisiconorm.
Tot 1 januari 2009 bedroeg de renterisiconorm 20% van de totale bruto vaste schuld. Dit betekende
een minimale gemiddelde rentevaste periode voor langlopende geldleningen van 5 jaar. Vanaf 1
januari 2009 is de renterisiconorm afhankelijk gesteld van het begrotingstotaal en wel op 20% van het
totaal van de begrote lasten. Dit betekent voor onze gemeente een aanzienlijke verruiming van de
renterisiconorm waardoor op basis van de wet ruimte ontstaat om de spreidingsduur van de
financiering te verkorten van 5 jaar naar in onze situatie gemiddeld 2 tot 2,5 jaar.
Aanpassing Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo)
De Ruddo is een uitvoeringsregeling van de Wet fido en stelt ten eerste eisen aan de
kredietwaardigheid van de tegenpartij bij wie decentrale overheden gelden uitzetten of waarmee zij
derivaten afsluiten (beperking debiteurenrisico). De Ruddo stelt in de tweede plaats eisen aan de vorm
waarin gelden worden uitgezet (beperking marktrisico).
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In verband met de onrust op de financiële markten in 2008 is de Ruddo per 1 januari 2009 gewijzigd.
Landenrating
Met ingang van 1 januari 2009 is er naast de vereiste rating van de financiële onderneming tevens
een landenrating ingevoerd. Uitzettingen mogen alleen plaatsvinden bij financiële ondernemingen die
gevestigd zijn in een lidstaat van de EER, die tenminste beschikt over een AA-rating afgegeven door
tenminste twee erkende ratingbureaus.
Rating differentiëren naar looptijd
In de gewijzigde Ruddo wordt thans de vereiste rating, gedifferentieerd naar looptijd. De hoofdregel is
dat er een minimale landenrating is vereist van AA en een rating van de financiële onderneming van
AA-. Indien echter de uitzetting een looptijd heeft van maximaal 3 maanden, geldt een minimaal
vereiste rating van de financiële onderneming van A-. De vereiste landenrating blijft in alle gevallen
minimaal AA.
Tenminste 2 ratings
In de nieuwe Ruddo is opgenomen dat voor de benodigde ratings is vereist dat deze tenminste door 2
ratingbureaus is afgegeven. In verband met de mogelijkheid van downgrading van de rating van een
van de ratingbureaus is het derhalve wenselijk om hierover vooraf afspraken te maken met de
tegenpartij waarin directe opeisbaarheid van de uitgezette middelen in die situatie wordt geregeld.
Nettingovereenkomst
Op grond van de Wet fido is het verboden om te lenen met het enkele doel de middelen tegen een
hoger rendement uit te zetten (near banking). Dit verbod wordt in de Ruddo verder vorm gegeven door
het opnemen van het vereiste van een zogenaamde netting overeenkomst bij projectfinanciering. De
Ruddo verplicht de decentrale overheden thans in dat geval de onvermijdelijke tijdelijke overtolligheid
alleen uit te zetten bij de financiële onderneming waar ook is geleend.
Voorstaande wijzigingen zullen in het nieuwe treasurystatuut 2010 worden opgenomen.
6.5.3

Gemeentefinanciering

Inleiding
Om te voorzien in de financieringsbehoefte staan interne en externe financieringsmiddelen ter
beschikking. De interne financieringsmiddelen bestaan uit de reserves, oftewel eigen vermogen, en de
voorzieningen. De externe financieringsmiddelen bestaan uit de opgenomen langlopende
geldleningen en kortlopende middelen (bijvoorbeeld rekening courant en werkkapitaal), oftewel het
vreemde vermogen.
Op het moment dat uitgaven worden gedekt door inzet van reserves vindt een substitutie plaats van
eigen vermogen door vreemd vermogen of financiële activa (bijvoorbeeld deposito‟s). Omdat het
aantrekken van vreemd vermogen gepaard gaat met rentekosten of omdat minder rente wordt
ontvangen op de financiële activa zou normaliter een dekkingsprobleem ontstaan ter grootte van de
rentelast c.q. rentederving. Om dit op te lossen worden aan veel reserves die worden ingezet als
dekkingsmiddel voor uitgaven, rente (0%, 1% of 5%) toegerekend en bijgeschreven op de reserve.
Deze rentebijschrijving wordt als last verantwoord in de exploitatie en via de rente-omslagsystematiek
tegen renteomslagpercentage toegerekend aan diverse activa en uiteindelijk de producten. Naast het
feit dat op deze wijze de dekking van de rentelast is geregeld, vindt ook een betere kostprijscalculatie
van de producten plaats.
Financieringsbeleid gemeente Deventer
De gemeente Deventer hanteert het principe van integrale financiering. In dit systeem bestaat er geen
direct verband tussen een bepaalde investering en het financieringsmiddel. Burgemeester en
Wethouders kunnen hiervan afwijken door toepassing van projectfinanciering. Bij integrale financiering
worden de rentekosten voor investeringen toegerekend aan de projecten via een gemiddeld
percentage, de z.g. omslagrente (2010: 5%). Bij projectfinanciering worden specifieke geldleningen
aangetrokken voor de financiering van een bepaald project. Een voorbeeld van projectfinanciering
was de financiering van de nieuwbouw van het gemeentehuis met bibliotheek.
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De renteresultaten zijn sterk afhankelijk van het investeringsvolume, de omvang en kosten van het
eigen vermogen (reserves) en voorzieningen alsmede het renteverloop de komende jaren. Het niveau
van de omslagrente ligt op 5%. Bij het onderdeel rentevisie is aangegeven dat de lange termijnrente
naar verwachting rond de 4,10% zal liggen in 2010. Dit betekent dat de kapitaalmarktrente onder het
niveau van onze omslagrente ligt. Voor 2010 handhaven wij onze omslagrente van 5%.
Renteoverschotten komen ten gunste van de egalisatiereserve rente.
Financieringsstructuur
De rentekosten worden via 2 methoden toegerekend aan de diverse vaste activa. De te financieren
activa worden onderscheiden in enerzijds activa waaraan ingevolge contract of naar hun aard een
vaste, bij aanvang van de desbetreffende investering, overeengekomen rente wordt toegerekend en
anderzijds in activa die tezamen de resterende rentelast (omslagrente) dienen te dragen.
Aan de passiefzijde van de balans ontstaan de financieringslasten door het ter beschikking staan van
zowel lang als kort vreemd vermogen en van het eigen vermogen waaraan vooraf een
opbrengstpercentage wordt toegerekend.
Van de financieringsstructuur per 1 januari van het boekjaar is het volgende overzicht te geven.
Financieringsstructuur per 1 januari van het boekjaar
(x € 1 miljoen)

Begroting
2008

Investeringen in:
Vaste activa
Onderhanden werk grondexploitaties.
Totaal investeringen
Gefinancieerd met:
Reserves
Nog te bestemmen resultaat
Voorzieningen*
Langlopende financiering
Totaal financiering
Financieringstekort(-/-) / overschot (+/+)

Werkelijk
2008

Begroting
2009

Begroting
2010

201
72
273

183
87
270

218
70
288

244
98
288

120

136

123

144

27
118
265

42
118
296

33
126
282

12
130
286

-8

26

-6

-56

* De afname van de voorzieningen wordt grotendeels veroorzaakt door omzetting van een deel van de voorzieningen in
overlopende vlottende passiva op grond van de BBV-voorschriften.

Per 1 januari 2010 is er sprake van een geprognosticeerd financieringstekort van € 56 miljoen.
Begrotingstechnisch wordt dit financieringstekort gefinancierd met kort geld vreemd vermogen
bestaande uit onder andere rekening-courantgelden (binnen de kasgeldlimiet van € 25 miljoen) en
vlottende passiva alsmede lang vreemd vermogen bestaande uit langlopende geldleningen. In de
praktijk dient echter rekening te worden gehouden met onder andere vertragingen in uitvoering van
investeringen, het beschikbare werkkapitaal (saldo vlottende activa en passiva) en onvoorziene
omstandigheden zoals strategische grondaankopen. Dit leidt er toe dat op rekeningbasis de
financieringsbehoefte kan afwijken ten opzichte van de begroting.
Financieringsresultaat
Voor de begroting 2010 wordt rekening gehouden met een totaal aan rentekosten van € 13,75 miljoen.
Via de methodiek van de omslagrente wordt totaal € 16,86 miljoen aan rentelasten omgeslagen over
de activa en doorbelast aan de producten. Het verwachte renteresultaat voor 2010 komt hiermee op
€ 3,11 miljoen en ligt hiermee zo‟n € 0,5 miljoen boven het verwachte renteresultaat 2009
(zomernota). Belangrijkste oorzaken zijn de lagere rentekosten van het eigen vermogen (reserves) en
hogere boekwaardes van de activa per balansdatum 1/1/2010 met als gevolg een hogere
rentetoerekening. De rentekosten van het korte vreemde vermogen neemt ten opzichte van 2009 fors
toe. Dit wordt veroorzaakt door een verwacht financieringstekort van € 56 miljoen als gevolg van een
toename van de activa per 1/1/2010.
Op grond van de beleidsnota Reserves & Voorzieningen 2009 zal het renteresultaat nog met € 0,22
miljoen toenemen tot totaal € 3,33 miljoen vanwege een lagere rentetoerekening aan een aantal
reserves. Een en ander zal via de eerste begrotingswijziging 2010 worden verwerkt.
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Opstelling rentelasten (in €miljoen)
Rentelasten
Rente korte financieringsmiddelen
Rente langlopende geldleningen
Rente eigen financieringsmiddelen*
Rentebijdrage exploitatie
Overig
Rente-opbrengsten
Doorberekening aan vaste activa i.v.m.
kapitaalbeslag

Renteresultaat

Begroting 2008

Rekening 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

- 0,79
6,06
4,86
0,67
0,02
10,82

- 0,81
6,07
4,36
0,67
0,04
10,33

- 0,32
6,16
5,67
0,67
0,03
12,21

2,80
6,47
3,78
0,67
0,03
13,75

13,15

13,58

14,81

16,86

13,15

13,58

14,81

16,86

2,33

3,25

2,60

3,11

Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar Bijlage 4 van het Bijlagenboek behorende bij de
begroting 2010.
Leningenportefeuille
Een belangrijk onderdeel van het financieringsbeleid vormt de omvang, flexibiliteit, gemiddelde looptijd
en rentegevoeligheid van de leningenportefeuille. Hiervoor is aangegeven dat het financieringsbeleid
de komende jaren gericht zal zijn op het opvullen van de vrijvaldip van de aflossingen in de periode tot
2020 en het streven naar het aantrekken van leningen met looptijden van 5 tot 10 jaar, waarbij één en
ander uiteraard afhankelijk is van de te verwachten renteontwikkeling. Verder wordt getracht
overfinanciering te voorkomen door een deel van de leningen flexibel te houden (zogenaamde flexleningen) zonder dat boeterentes verschuldigd zijn. De leningenportefeuille van de gemeente met de
gewogen gemiddelde rentes ziet er naar verwachting als volgt uit:
Leningenportefeuille
(x € 1 miljoen)

Bedrag

Gewogen
gemiddelde rente
(in %)

Werkelijke stand per 1 januari 2009
Contractuele aflossingen in 2009
Werkelijke financiering 2009
Geraamde stand per 1 januari 2010

126,09
11,47
15,00
129,62

4,51%
4,80%
4,66%
4,50%

Contractuele aflossingen 2010
Herfinanciering/consolidatie 2010
Geraamde stand per 1 januari 2011

1,463
15,00
143,16

5,21%
4,66%
4,51%

Ondanks de naar verwachting licht stijgende kapitaalmarktrente in 2010 blijft de gemiddelde rente op
de leningenportefeuille in 2010 nagenoeg gelijk. Dit komt vooral door de aflossing van een aantal
oude leningen met hogere rentepercentages.
Werkkapitaalbeheer
Onder werkkapitaal wordt verstaan de vlottende activa en vlottende passiva. Netto werkkapitaal is het
verschil tussen het bedrag van de vlottende activa en het bedrag van de vlottende passiva. De
vlottende activa bestaan uit voorraden, debiteurenvorderingen en liquide middelen. De vlottende
passiva omvatten het vreemd vermogen met een looptijd korter dan een jaar. Dit betreffen de
crediteuren en de kortlopende schulden in de vorm van opgenomen kasgeldleningen.
Het is zaak om zoveel mogelijk de omvang en looptijden van de vlottende activa en vlottende passiva
zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat een organisatie in staat is op korte termijn aan haar
korte termijnverplichtingen te voldoen. Verder leidt een doelmatig werkkapitaalbeheer tot minimalisatie
van de rentekosten en een maximalisatie van de renteopbrengsten. Naar verwachting wordt er in
2010 voor een bedrag van € 238 miljoen vastgelegd in vaste activa. Hier tegenover staat een totaal
aan vaste (lange) financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) van € 286 miljoen. Een deel van
de vlottende activa wordt derhalve gefinancierd met lang vermogen waarmee het netto werkkapitaal
positief is. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat het werkkapitaal voor een groot deel bestaat uit
de grondvoorraden die in feite niet op heel korte termijn in liquide middelen kunnen worden omgezet.

Gemeente Deventer – Begroting 2010-2013

134

6.5.4

Risicobeheer

De belangrijkste financiële risico‟s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn renterisico‟s,
kredietrisico‟s, liquiditeitsrisico‟s en koersrisico‟s. Aangezien de gemeente geen leveranciers/afnemers
kent van buiten de eurolanden zijn koersrisico‟s niet aanwezig. Hierna wordt derhalve ingegaan op
renterisico‟s, kredietrisico‟s en liquiditeitsrisico‟s.
Renterisico’s
Onder renterisico wordt verstaan het risico dat:
 de renteresultaten negatief worden beïnvloed door wijzigingen in de markrente (primair);
 de renteresultaten beter hadden kunnen zijn (secundair – opportunity costs);
 de waarde van activa of passiva nadelig wordt beïnvloed door wijziging van de marktrente.
De Wet fido kent een tweetal wettelijke normen te weten de kasgeldlimiet en de renterisiconorm, die
beogen om de renterisico‟s van lagere overheden binnen de perken te houden en te beheersen. Beide
normen worden hierna toegelicht.
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft de toelaatbare omvang van de netto vlottende schuld aan en dient derhalve om
het renterisico op de korte termijn te beheersen. Juist voor de korte termijn geldt dat de renterisico‟s
aanzienlijk kunnen zijn, gezien de mogelijke fluctuaties op de geldmarkt. Onder de vlottende schuld
vallen alle financieringen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar. De limiet bedraagt een bij
ministeriële regeling vastgesteld percentage van de begrote gemeentelijke uitgaven. Voor 2010 is de
kasgeldlimiet bepaald op 8,5% van het uitgaventotaal van de begroting 2010. Het begrotingstotaal
2010 bedraagt € 294 miljoen waarmee de kasgeldlimiet uitkomt op € 25 miljoen. Iedere drie maanden
wordt de stand van de netto vlottende schuld van de gemeente getoetst aan de kasgeldlimiet.
Om minder risico‟s te lopen de kasgeldlimiet te overschrijden, wordt rekening gehouden met een
bepaalde buffer. Deze komt er op neer dat indien de kortlopende schuld de 75%-grens van
bovengenoemde kasgeldlimiet heeft bereikt wordt, eventueel wordt overgegaan tot consolidatie en
een langlopende geldlening wordt aangetrokken. Een en ander is afhankelijk van de
liquiditeitenplanning, de renteontwikkeling en de rentevisie.
Renterisiconorm
De renterisico‟s op de langlopende financieringsmiddelen wordt ingekaderd door de renterisiconorm.
Jaarlijks mogen de renterisico‟s uit hoofde van renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan
20% van het lastentotaal van de begroting. Het doel van de renterisiconorm is het realiseren van een
spreiding van de rentetypische looptijden van de leningenportefeuille waardoor een verandering in de
rente vertraagd doorwerkt in de rentelasten van de gemeente.
De onderstaande tabel geeft het verwachte verloop voor 2010-2013 weer van de renterisiconorm
waarbij ter vergelijking de cijfers van 2009 zijn gezet.
Renterisico op vaste schuld
(x € 1 miljoen)
1a. Renteherziening op vaste schuld (o/g)
1b. Renteherziening op vaste schuld (u/g)
2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)
3a. Nieuw aan te trekken vaste schuld (o/g)
3b. Nieuw te verstrekken lange leningen (u/g)
4. Netto nieuw aan te trekken vaste schuld (3a-3b)
5. Betaalde aflossingen
6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5)
7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6)
Renterisiconorm
8. Stand van de vaste schuld per 1 januari
9. Het bij ministeriele regeling vastgestelde perc.
10. Renterisiconorm
Toets renterisiconorm
10. Renterisiconorm
7. Renterisico op vaste schuld
11. Ruimte (+) / Overschrijding (-) (10-7)
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2009

2010

2011

2012

2013

0,00
15,00
0,00
15,00
11,47
11,47
11,47

0,00
15,00
0,00
15,00
1,46
1,46
1,46

0,00
15,00
0,00
15,00
1,93
1,93
1,93

0,00
0,00
0,00
0,00
7,44
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
13,93
0,00
0,00

2009
117,93
20%
23,59

2010
126,09
20%
25,22

2011
129,62
20%
25,92

2012
143,16
20%
28,63

2013
156,24
20%
31,25

2009
57,40
11,47
45,93

2010
58,80
1,46
57,34

2011
58,80
1,93
56,87

2012
58,80
0,00
58,80

2013
58,80
0,00
58,80
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Het begrote lastentotaal voor 2010 bedraagt € 294 miljoen waarmee de renterisiconorm op € 59
miljoen uitkomt. Dit bedrag afgezet tegen onze leningenportefeuille van ongeveer € 143 miljoen
betekent dat de gemiddelde rentetypische looptijd op 2,5 jaar kan worden gezet om nog binnen de
renterisiconorm te blijven. De gemiddelde looptijd van onze leningenportefeuille ligt op 14 jaar
waardoor ruimschoots binnen de renterisiconorm wordt gebleven.
Kredietrisico’s
Kredietrisicobeheer kan worden omschreven als het beheersen van risico‟s die voortvloeien uit de
mogelijkheid van een waardedaling van de vorderingspositie ten gevolge van het niet (tijdig) na
kunnen komen van betalingsverplichtingen door de tegenpartij als gevolg van insolventie 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.
In onderstaand overzicht is de samenstelling van de leningportefeuille u/g weergegeven (in miljoen €).
Risicogroep
(x € 1 miljoen)

Stand per
1-1-2009

Prognose per
01-01-2010

Prognose per
31-12-2010

Gemeenten/provincies
Woningbouwcorporaties met garantie Wsw
Semi-overheidsinstanties
Financiële instellingen met AA- of A1-rating of hoger
Overige instellingen

0,00
0,00
22,57
8,00
3,94

0,00
0,00
25,33
0,00
1,78

0,00
0,00
23,99
0,00
1,55

Totaal

34,51

27,11

25,54

De belangrijkste overige instellingen betreffen Circulus Publieke taken BV (€ 1,24 miljoen) en Edon
(€ 0,54 miljoen). De afname wordt veroorzaakt door de aflossing/omzetting en een extra aflossing van
de leningen door Regiozorg en een extra aflossing door Circulus in 2009. De toename van de
verstrekte geldleningen aan Semioverheidsinstanties in 2010 ten opzichte van 1/1/2009 wordt
veroorzaakt door een drietal in 2009 verstrekte geldleningen aan NV Dos van totaal € 3,84 miljoen.
Per 1/1/2009 stond nog een bedrag van € 8 miljoen op deposito bij een financiële instelling. Dit bedrag
is in 2009 vrijgevallen.
Liquiditeitsrisico’s
Onder liquiditeitsrisico‟s wordt verstaan de mogelijkheid van de gemeente om op korte termijn aan
haar betalingsverplichtingen te voldoen en bijvoorbeeld de crediteuren te betalen. Met andere
woorden, staat er voldoende geld op de bank. Interne liquiditeitsrisico‟s worden beperkt door de
treasuryactiviteiten te baseren op een korte en lange termijn liquiditeitsplanning. Bovendien is een
gemeente zeer kredietwaardig en te allen tijde in staat geld uit de kapitaalmarkt op te halen
6.5.5

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

Gemeente Deventer – Begroting 2010-2013

136

binnen het akkoord was het door de afzonderlijke lokale overheid opnemen van het EMU-saldo in de
begroting en jaarrekening.
Een andere afspraak die tussen rijk en medeoverheden is dit verband is gemaakt is dat
medeoverheden primair zelf verantwoordelijk blijven voor het naleven van de voor hen geldende EMUnorm. Bij overschrijding zal niet worden overgegaan tot een individuele notificatieplicht. Pas als de EU
besluit Nederland een boete op te leggen wegens overschrijding van de EMU-norm en de
medeoverheden overschrijden de voor hen geldende macroreferentiewaarde, al de minister van
Financiën – na regulier bestuurlijk overleg – vaststellen voor welk deel medeoverheden bijdragen in
de boete.
Berekening EMU-saldo
In 2004 hebben rijk en medeoverheden afgesproken dat het EMU-tekort van medeoverheden
maximaal -0,5% BBP mag bedragen. Deze beperking vloeit voort uit de Europese saldogrens van
0,3% BBP die geldt voor de volledige Nederlandse collectieve sector. De EMU-grens voor
medeoverheden wordt de macroreferentiewaarde genoemd. In de voorgenomen Wet tekortreductie
rijk en medeoverheden die per 1 januari 2011 in werking moet treden 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. In de jaren 2011 en verder zal
de „normale‟ referentiewaarde van -0,5% weer gelden. Hieronder is weergegeven hoe de
macroreferentiewaarde doorwerkt naar de verschillende bestuurslagen.
macroreferentiewaarde onderverdeeld naar
bestuurslaag
Macroreferentiewaarde
w.v. gemeenten
w.v. provincies
w.v. waterschappen

2008
0,50%
0,38%
0,07%
0,05%

2009
0,60%
0,46%
0,08%
0,06%

2010
0,70%
0,53%
0,10%
0,07%

2011 e.v.
0,50%
0,38%
0,07%
0,05%

Op basis van de overeengekomen macroreferentiewaarde van -0,5% BBP is in 2004 een berekening
gemaakt van de individuele referentiewaarden voor gemeenten, provincies en waterschappen. Deze
individuele waarden zijn sindsdien niet meer geactualiseerd. Voor Deventer bedraagt de individuele
referentiewaarde 0,5%. Dit percentage geeft het maximaal toegestane aandeel van de gemeente
weer in toegestane EMU-tekort van alle overheden.
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Het EMU-saldo voor 2010 e.v. is hieronder berekend waarbij ter vergelijking de cijfers van de
begroting 2009 zijn vermeld.
Berekening EMU saldo
(x € 1.000)
Berekening toegestaan EMU-tekort
Bruto Binnenlands Product in miljarden
Marco referentiewaarde
w.v. gemeente
Toegestaan nominaal aandeel gemeenten EMU tekort
Inidividuele referentiewaarde gemeente Deventer
A) Toegestaan aandeel Deventer in EMU tekort (in
miljoen)

Begroting
2009

2010

2011

2012

2013

571
0,60%
0,46%
2,63
0,57%
14,94

580
0,70%
0,53%
3,07
0,57%
17,48

580
0,50%
0,38%
2,20
0,57%
12,53

580
0,50%
0,38%
2,20
0,57%
12,53

580
0,50%
0,38%
2,20
0,57
12,53

- 5,70

- 19,07

- 3,98

- 7,48

- 8,08

8,50
12,50

9,60
2,68

0,10

0,30

0,34

12,40

11,47

27,90

14,50

13,27

17,71

12,90

25,70

8,00

11,00

17,35

12,55

12,80
-

3,87

- 12,10

- 28,63

- 6,15

- 7,55

- 8,10

C) EMU ruimte (-/- = overschrijding / +/+ = overschot)
2,84
- 11,15
* Vanaf 2011 is het saldo van de toe/afname van de voorzieningen meegenomen.

6,39

4,99

4,44

Berekening EMU saldo gemeente Deventer
(x € 1.000.000)
1 exploitatiesaldo voor toevoeging aan/onttrekking uit
reserves
+ 2 afschrijvingen ten laste van de exploitatie
+ 3 bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de
exploitatie
- 4 uitgaven aan investeringen in materiële vaste activa
die op de balans zijn geactiveerd
+ 5 de in mindering op onder 4 bedoelde investeringen
gebrachte ontvangen bijdragen van het rijk, de provincies,
de Europese Unie en overigen.
+ 6a verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in vaste
activa (tegen verkoopprijs)
- 6b de boekwinst op desinvesteringen in vaste activa
- 7 uitgaven aan aankoop grond, bouw- en woonrijp
maken e.d.
+ 8a verkoopopbrengsten uit verkoop van grond (tegen
verkoopprijs)
- 8b de boekwinst op grondverkopen
- 9 betalingen ten laste van voorzieningen
- 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
- 11 boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen
B) Berekend EMU-saldo gemeente Deventer

De conclusie is dat Deventer naar verwachting het toegestane EMU-tekort voor 2010 overschrijdt en
in de jaren daarna binnen de toegestane norm blijft.
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6.6 Paragraaf verbonden partijen
6.6.1.

Algemeen

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke én financiële band
heeft. Het bestuurlijke belang wordt vertegenwoordigd door het hebben van een zetel in het bestuur
van de participatie of het hebben van stemrecht. De gemeente heeft financieel belang wanneer zij
middelen ter beschikking heeft gesteld en die kwijt is 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, aandelenbezit
etc.
Hieronder wordt een tabel gepresenteerd met de verbonden partijen waarin per partij kort wordt
aangegeven wat het doel en de aard van de verbinding is, en welke visie of beleid de gemeente
voorstaat ten opzichte van betreffende partij. De volgorde sluit aan bij de programma-indeling.
In de aard van de verbindingen zijn de volgende categorieën onderscheiden:




GR
ST
AB

Gemeenschappelijke regeling;
Stichtingsdeelname (% belang);
Aandelenbezit (% belang).

In algemene zin wordt per categorie het volgende opgemerkt.
Gemeenschappelijke regelingen.
Deventer participeert in enkele gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten. Daarbij hebben de
deelnemende gemeenten een gezamenlijk belang. Het gaat om regionale (provinciegrens
overschrijdende) beleidsontwikkeling en -afstemming en/of uitvoerende taken die beter op regionaal
niveau georganiseerd kunnen worden.
Stichtingen
Er is een tijd geweest dat de gemeente Deventer was vertegenwoordigd in besturen van veel partijen
met wie zij een subsidierelatie had. Die lijn is bewust verlaten in het belang van een objectieve
opstelling ten opzichte van een dergelijke partij en een ongebonden beoordeling van het
maatschappelijke nut ervan. Waar de gemeente nu nog vertegenwoordigd is in stichtingsbesturen
gaat het om stichtingen waarin de gemeente bewust een actieve rol wil spelen.
Aandelenbezit.
De gemeente Deventer participeert in een aantal vennootschappen. Soms zijn die opgericht bij de
privatisering van gemeentelijke taken (zoals BV Circulus). Andere vennootschappen hebben tot doel
het beheer en de instandhouding van onroerend goed voor bijzondere functies (zoals NV
Vastgoedmaatschappij Cultureel Centrum). De gemeente kiest als lijn om die participaties aan te
houden, waarbij de gemeente het van belang acht, verzekerd te zijn van het voortbestaan van een
voorziening, waar overheidseigendom van belang is voor (behoud van) het fiscale regime of waar het
eigendom dividend oplevert.
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6.6.2. Inventarisatie Verbonden Partijen
Het bedrag in de kolom Nominale waarde per 31-12-2008 kan zowel aandelenkapitaal als een
leningssaldo zijn (bedragen waarover risico wordt gelopen).

Progr.
(prod
uct)

Naam

Doel

Aard

Gegevens/Actualite
it (vermogens- en
resultaatgegevens
2008)
EV = eigen
vermogen
VV = vreemd
vermogen

Nominale
waarde per
31-12-08

Publiek belang
en/of
gegevens/actualit
eit

1a
(104)

Regio
Stedendriehoek

Samenwerkingsverband van 7
gemeenten op het terrein van
ruimtelijke en sociale ontwikkeling, wonen, economische zaken,
milieu/platteland, verkeer/ vervoer,
uitvoeringsagenda en regionaal
grondbeleid.

GR

EV € 2.109.000
VV € 1.681.000
Resultaat €
1.823.000

n.v.t.

Publiek belang:
uitvoering
gemeentelijke
taken in regionaal
verband.

2
(502)

Veiligheidsregio
IJsselland,
inclusief de
Geneeskundige
Hulpverlening bij
Ongevallen en
Rampen (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

EV € 3.077.000.
VV € 7.326 .000.
Resultaat € 51.725

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 € 736.000
VV € 1.466.000
Resultaat € 235.000

30.000

Publiek belang:
uitvoering
gemeentelijke
groen taak.

4
(23)

NV Parkeergarage

Exploitatie van de parkeergarage
Sijzenbaan

AB
< 10%

EV € 1.177.620
VV € 528.134
Resultaat € 265.716

39.600

5
(35)

NV Vastgoed
Milieucentrum
Deventer

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

AB
49,5%

EV € 580.084
VV € 68.512
Resultaat € 10.589

272.268

Publiek belang:
betrokkenheid/bel
ang bij
kwantiteit/kwaliteit
parkeervoorzienin
gen.
Publiek belang:
betrokkenheid
/belang bij
instandhouding
voorzieningen
voor uitvoering
deel gemeentelijke
milieutaken.

7
(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 € 1.363.921
VV € 770.980
Resultaat -/- €
46.982

454.000
+ 50% in de
agioreserve
van € 2 mln.

Publiek belang:
betrokkenheid/sch
akel in realisering
gemeentelijke
beleidsdoelen.
Actualiteit: in het
belang van
behoud van de NV
zijn twee
toekomstmaatrege
len getroffen:
-versterking EV
via storting van €
1,45 mln.
aandelenkapitaal
door elke
aandeelhouder
-oprichting BV
(dochter
aandeelhouder

Progr.
(prod
uct)

Naam

Doel

Aard

Gegevens/Actualite
it (vermogens- en
resultaatgegevens
2008)
EV = eigen
vermogen
VV = vreemd
vermogen

Nominale
waarde per
31-12-08

Publiek belang
en/of
gegevens/actualit
eit

Ieder1)
en inbreng
vastgoed aan die
BV door Ieder1
8
(6)

Recreatie
gemeenschap
Salland (RGS)

Het toegankelijk en bereikbaar
houden van openluchtrecreatie en
het stimuleren hiervan. Activiteiten
op het gebied van aanleg, beheer
en onderhoud recreatieve fiets- en
voetpaden en
kanosportvoorzieningen

GR

EV € 366.300
VV € 644.267
Resultaat € 26.452

n.v.t.

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

8
(6)

Stichting
Bedrijvenparkmanagement
Deventer

Het duurzaam beheren van
bedrijventerreinen Bergweide,
Kloosterlanden en De Weteringen
door de kwaliteit van het terrein op
een hoog peil te brengen en te
houden.

ST

Informatie over
jaarrekeningen van
de stichting volgt in
de jaarrekening
2009 van de
gemeente

n.v.t.

Publiek belang:
economische
bedrijvigheid

8
(6)

Stichting
Stadsmarketing
Deventer

Het onder de aandacht brengen
van de diverse toeristische en
economische kwaliteiten van de
stad aan inwoners, bezoekers en
het bedrijfsleven met als doel het
aantal bezoeken aan de stad te
verhogen.

ST

Informatie over
jaarrekeningen van
de stichting volgt in
de jaarrekening
2009 van de
gemeente

n.v.t.

Publiek belang:
stadspromotie/eco
nomische
bedrijvigheid
.

8
(6)

Stichting Deventer
Binnenstadsmanagement.

Door (pro)actieve, professionele
en structurele samenwerking de
binnenstad als totaal attractiever
maken voor wonen, winkelen,
werken en recreatie.

ST

Informatie over
jaarrekeningen van
de stichting volgt in
de jaarrekening
2009 van de
gemeente

n.v.t.

Publiek belang:
stadspromotie/eco
nomie

8
(6)

NV Luchthaven
Teuge

Exploitatie van een luchthaven
voor zakelijke en recreatieve
burgerluchtvaart.

AB
25%

EV € 3.329.555
VV € 3.455.517
Resultaat -/- €
128.283

489.857

Publiek belang:
bevordering
mobiliteit en
versterking
regionale
economie
Actualiteit: de
bouw van een
tankeiland en
havenkantoor
wordt gefinancierd
met
grondverkopen.
Een bankkrediet
overbrugt de
tijdelijke
financieringsbeho
efte.

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 € 7.240.000
VV € 2.421.000
Resultaat € 18.000
Met ingang van 1-12002 zijn alle
operationele
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Publiek belang:
uitvoering
wettelijke taak
(Wet sociale
werkvoorziening);
bevorderring
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Progr.
(prod
uct)

Naam

Doel

Aard

Gegevens/Actualite
it (vermogens- en
resultaatgegevens
2008)
EV = eigen
vermogen
VV = vreemd
vermogen
activiteiten in
Sallcon groep NV en
Sallcon BV
ondergebracht.
Resultaat
groepsresultaat NV
(BV‟s en de
deelneming in DGB
BV) is
€ 1.007.000.
.
Informatie over
jaarrekeningen van
de BV volgt in de
jaarrekening 2009
van de gemeente
Deventer: 50%
aandelenbezit (€
9.000)
Renteloos
werkkapitaal:
€ 176.963

Nominale
waarde per
31-12-08

werkgelegenheid.

9
(405)

BV Regizorg

Salland Verzekeringen en
gemeente Deventer kunnen de
zorgvrager met één organisatie en
dus één loket een geïntegreerd
aanbod doen.

AB
50%

10
(202)

GGD Gelre IJssel

Uitvoeren van lokale/ regionale
gezondheidszorg onder andere
door uitvoering Wet Collectieve
preventie en integrale
jeugdgezondheidszorg.

GR

EV € 1.325.408
VV € 764.055
Resultaat € 335.000

n.v.t.

11
(211)

MFA De Vijfhoek

Gezamenlijk beheer
multifunctionele accommodatie in
de Vijfhoek

ST
50 %

Informatie over
jaarrekeningen van
de stichting volgt in
de jaarrekening
2009 van de
gemeente

n.v.t.

13
(5)

NV Bergkwartier

Aankoop, restauratie en verhuur
van monumentale en
karakteristieke panden in de
binnenstad.

AB
18%

EV € 51.101.000
VV € 23.558.000
Resultaat € 410.000

13
(230)

NV Deventer
Schouwburg

Aanbieden van een breed en
gevarieerd programma van
(professionele) podiumkunst voor
stad en regio.

AB
77,5%

EV € 579.369
VV € 2.105.785
Resultaat -/- €
166.258

13
(230)

NV
Vastgoedmaatsch
appij Cultureel
Centrum Deventer

Realisering en beheer van een
accommodatie voor film,
podiumkunst, kunsteducatie,
muziek en dans.

AB
100%

Informatie over
jaarrekeningen van
de stichting volgt in
de jaarrekening
2009 van de
gemeente

395.378
Lening:
8.617.176

14
(240)

NV DOS

Stichten, beheren, exploiteren en
in stand houden van
binnensportaccommodaties (De
Scheg, Borgelerbad, sporthallen)

AB
100%

EV € 88.506
VV € 17.316.427
Resultaat € 53.815

90.756
Leningen:
16.673.574
Kap.verstr.
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Publiek belang
en/of
gegevens/actualit
eit

9.000

1.547.390

325.360

Publiek belang:
uitvoering
gemeentelijke taak
in de versterking
belangen
zorgvragers.

Publiek belang:
uitvoering
wettelijke taken.
Actualiteit:
congruentie is in
behandeling
Publiek belang:
instandhouding
multifunctionele
voorziening.

Publiek belang:
betrokkenheid
/schakel in
realisering
gemeentelijke
beleidsdoelen
Publiek belang:
aanbod
podiumkunsten
Actualiteit:
Verbouwingsplann
en worden in 2010
uitgevoerd
Publiek belang:
huisvesting
cultuurvoorzieningen,
waaronder film,
kunsteducatie,
muziek en dans.
Actualiteit:
Verbouwingsplann
en worden in 2010
uitgevoerd
Publiek belang:
uitvoering
gemeentelijke
taak.
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Progr.
(prod
uct)

Naam

Doel

Aard

Gegevens/Actualite
it (vermogens- en
resultaatgegevens
2008)
EV = eigen
vermogen
VV = vreemd
vermogen

Nominale
waarde per
31-12-08

Publiek belang
en/of
gegevens/actualit
eit

210.090

Actualiteit:
Plannen voor
overkapping van
de ijsbaan.
Besluitvorming
financiële bijdrage
gemeente in
najaar 2009.

18.400
Leningen:
1.683.820

Publiek belang:
uitvoering
wettelijke taak
inzameling (en
verwerking)
huishoudelijk afval
.

15
(901)

Circulus BV

Inname en verwijdering van
huishoudelijk- en bedrijfsafval en
stadsreiniging in Apeldoorn,
Deventer en Epe

AB
34%

EV € 2.619.141
VV € 5.358.500
Resultaat €
1.262.748

15
(901)

Essent NV

Productie en leverantie van
energie, beheer en diensten
inzake kabelinfrastructuren en
afvalverwerking

AB
<5%

EV € 5.253 miljoen.
VV € 7.738 miljoen.
Resultaat € 915
miljoen.

387.976

Publiek belang:
borging
infrastructuur
energievoorziening
(netwerkdeel
bedrijf)
Actualiteit:
Gemeente blijft
aandeelhouder
van Netwerkbedrijf
Enexis (en
voorlopig van
EPZ/kerncentrale
Borssele en
Essent Milieu);
Productie- en
leveringsbedrijf
wordt aan RWE
verkocht.

15
(901)

Bank Nederlandse
Gemeenten (BNG
NV)

Financiële diensten (onder andere
kredietverlening, betalingsverkeer,
advisering en elektronisch
bankieren)

AB
< 5%

EV € 2.053 miljoen.
VV € 90.549
miljoen.
Resultaat € 158
miljoen.

718.283

Publiek belang:
versterking/borgin
g financiële
belangen
gemeenten.
Actualiteit:
Extra
dividenduitkering
in 2010 van € 200
miljoen (Deventer
€ 1,04 mln.) vindt
niet plaats.

15
(901)

Vitens NV

Productie en leverantie van
(drink)water

AB
< 5%

EV € 342,1 miljoen.
VV € 1.279 miljoen.
Resultaat € 28,6
miljoen

28.446

Publiek belang:
borging
infrastructuur
drinkwatervoorzien
ing.

15
(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 € 46,2 miljoen.
VV € 105.000
Resultaat € 2,5
miljoen.

6.100
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Publiek belang:
economie;
stimulering
bedrijvigheid.
Actualiteit: In
najaar 2009
actualisatie en
evaluatie van het
gevoerde en te
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Progr.
(prod
uct)

Naam

Doel

Aard

Gegevens/Actualite
it (vermogens- en
resultaatgegevens
2008)
EV = eigen
vermogen
VV = vreemd
vermogen

Nominale
waarde per
31-12-08

Publiek belang
en/of
gegevens/actualit
eit

voeren beleid / de
doelstellingen.
Resultaten
daarvan begin
2010.

15
(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 -/- € 259.828
VV € 623.607.
Resultaat € 15.512

15
(908)

Stichting Beheer
Cai gelden

Verstrekken van uitkeringen voor
verbetering van kwaliteit wonen,
monumentenzorg en openbare
ruimte in Deventer.

ST
33,3%

EV € 941.667
VV € 1.986.928
Resultaat -/- 10.340
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4.646

n.v.t.

Publiek belang:
economie; belang
bij verlaging
lastendruk
gemeente/particuli
eren bij verzoeken
om
gebouwgegevens
en verbetering van
de kwaliteit van de
eigen
vastgoedgegeven
s.

Actualiteit
In 2009 is de
stichting
opgeheven.
Juridische
afwikkeling in
2009.
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6.7 Paragraaf grondbeleid
6.7.1

Algemene ontwikkelingen.

Veranderende grondposities, complexere opgaven met de noodzaak tot risicodeling, het uitgangspunt
de kracht van Deventer te benutten, de wens om de expertise van de markt beter te benutten, het
besef dat de ontwikkeling van de stad meer is dan stenen stapelen; allemaal duidelijk waarneembare
tendensen die de traditionele locatieontwikkeling in een geheel nieuw daglicht plaatsen. Verenigd
onder de vlag van gebiedsontwikkeling wordt beoogd steeds meer integraal en steeds meer samen
met anderen te werken. Denken en werken in termen van ontwikkeling in plaats van (alleen maar)
plannen maken. Aan deze op zich onomkeerbare, maar ook goede, ontwikkeling kleven vanuit het
perspectief van gemeentelijke begroting ook een aantal nadelen. Niet alleen nemen voor de gemeente
de kosten toe door de moeilijker en bredere opgaven, ook de exploitatiewinsten komen vaker ten
gunste van marktpartijen. Zo zullen projecten als Havenkwartier en Sluiskwartier niet sluitend kunnen
worden ontwikkeld, maar dienen als een investeringsopgave te worden gezien. Daarnaast geldt voor
het project Steenbrugge dat de ontwikkelwinsten zullen moeten worden gedeeld door de omvangrijke
grondpositie van marktpartijen. In deze context is het logisch te veronderstellen dat de omvang van de
storting in het RGI zal afnemen en de positie van de algemene reserve grondexploitatie onder druk
komt te staan. Het verhalen van de gemeentelijke kosten (plankosten, maar mogelijk ook een bijdrage
in bovenwijkse investeringen) op de ontwikkelende partijen wordt daardoor steeds belangrijker.

6.7.2

Ontwikkeling Deventer vastgoedmarkt

Naast deze algemene ontwikkelingen, zoals ze ook al gemeld zijn bij de Voorjaarsnota 2009, is nu
(medio 2009) duidelijk dat de effecten van de economische crisis ook grote gevolgen hebben voor de
gemeentelijke vastgoedpositie. Ondanks het feit dat de geluiden uit de vastgoedwereld op dit moment
zeer somber zijn is het moeilijk echt te voorspellen op welke wijze de crisis zich verder zal gaan
ontwikkelen. Daarom worden de diverse ontwikkelingen zorgvuldig gevolgd en stap voor stap
maatregelen genomen in plaats van enorme doemscenario‟s te schilderen en financieel te verwerken.
Dat wil niet zeggen dat ook deze methodiek niet flink snijdt in de winstverwachtingen van de
grondexploitaties. Begin 2009 zijn de grondexploitaties gecorrigeerd in uitgiftesnelheid en
kaveldifferentiatie voor de eerste twee jaar. Alleen dat leverde al een achteruitgang van ruim € 10
miljoen op. Zie daarvoor de paragraaf grondbeleid bij de VJN 2009.
Een belangrijk vereiste voor het goed kunnen volgen van de effecten van de economische crisis voor
de Deventer vastgoedmarkt is het versterken van onze externe antenne. Niet alleen dient duidelijk te
zijn hoe de markt zich ontwikkelt, ook zal scherp moeten worden toegezien op de stedelijke
programmering gericht op het voorkomen van onnodige extra concurrentie of op veranderingen van
bestaande plannen.
Een belangrijke volgende stap is het aanscherpen van de risicoprofielen van de diverse projecten en
wel in het bijzonder met betrekking tot de uitgiftesnelheid en het grondprijsniveau.
Ook aan de kostenkant dient er een alerte en actieve houding vanuit het „grondbedrijf‟ te zijn. De
eerste verkenningen naar de ontwikkeling van Deventer NO maken duidelijk dat niet alle grondposities
van de gemeente als vanzelfsprekend benut kunnen gaan worden. Dat, en het gegeven dat de
feitelijke ontwikkelingen nog lang op laten wachten maken het noodzakelijk een strategie te
ontwikkelen gericht op de deels tijdelijke en deels meer permanente grondposities.
De ontwikkeling van de baten en lasten van het totaal aan grondexploitaties laat voor 2010 een sterke
daling zien ten opzichte van de voorgaande jaren. Dit wordt ten dele veroorzaakt door de hierboven
beschreven ontwikkelingen. Een veel groter effect ontstaat door de aflopende activiteiten in de
Vijfhoek. De meeste woongebieden daarvan zijn inmiddels verkocht en woonrijp gemaakt en de
laatste fase bevindt zich nog in de voorbereiding. Daar komt bij dat belangrijke exploitaties als
Steenbrugge en Bedrijventerrein A1 nog niet in exploitatie zijn genomen waardoor de investeringen in
aankoop en bouwrijp maken nog niet zijn verwerkt in de exploitatiebegroting van programma 8. Zodra
deze in exploitatie worden genomen zal de totale exploitatie ook weer stijgen, maar zeker niet het
niveau van 2008 meer bereiken.
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Binnen het beheer van het vastgoed (buiten exploitatie) speelt ook in 2010 de discussie over een
concentratie/bundeling van alle beheer- en exploitatieactiviteiten met betrekking tot het
maatschappelijk vastgoed. Keuzes daarin moeten nog worden gemaakt.
6.7.3

Grondbeleid

Het voornemen was in 2009 te komen tot een herziene nota grondbeleid. Dit zou het volgende moeten
opleveren:
1. Een korte en bondige nota als strategisch beleidskader waarbij naast inhoudelijke kaders
nadrukkelijk relatie gelegd moet worden met stedelijke vernieuwing, ontwikkelingen in de
gebiedsregie en met maatschappelijk vastgoed..
2. Grondexploitatiewet in uitvoering genomen..
3. Verbinding aanbrengen met de volgende aanpalende producten:
 Richtinggevende notitie ontwikkeling Deventer Noordoost
 Woonvisie 2008+
 Prestatie-afspraken met woningbouwcorporaties (analoog aan de woonvisie)
 Nota bedrijven en kantoren
 Beleidsuitgangspunten maatschappelijk vastgoed.
 Kostenverhaal, grondprijsbeleid en de wijze van aangaan van overeenkomsten met
ontwikkelaars cq. het selectiebeleid gebiedsontwikkelaars.
4. Herziening beheersverordening op basis van een actuele definiëring van de grondbedrijffunctie in
de nieuwe organisatie.
5. Relatie met de gebiedsgerichte aanpak.
6. Actualisatie van het financieel beheer (i.c. van de in 2002 opgestelde spelregels).
7. Duidelijke verbinding met de stedelijke programmering en gemeentelijke investeringsplanning.
In november 2008 heeft de raad ingestemd met het voeren van een vastgoeddebat met als doel te
komen tot een meer fundamentele discussie dan alleen over de functie van de vastgoednota en over
de (besteding van de ) uitkomsten van ons vastgoed als middel om onze doelen en ambities te
realiseren. De afronding hiervan is doorgeschoven tot het najaar 2009.
Een belangrijk aspect hierbij is dat deze grondbeleidparagraaf gebruikt wordt om (in afwachting van
een overkoepelende nota grondbeleid) de raad de stand van zaken te melden.
 De bestaande nota grondbeleid (2002) blijft onverkort van kracht als beleidskader. Dit houdt
overigens wel in dat door de drastisch gewijzigde omstandigheden de toepassing er van uiteraard
aan wijziging onderhevig is. Dat we in de praktijk op dit moment actieve grondpolitiek niet
toepassen, laat onverlet dat we het principe niet los laten.
 De grondexploitatiewet is in uitvoering.
 De hiervoor onder 3. genoemde punten zijn alle in gang gezet.
 Ter verdere uitvoering van het grondbeleid zijn/worden geactualiseerde beleidsnotities opgesteld
en aan het College aangeboden m.b.t. grondprijzenbeleid en selectiebeleid.
6.7.4

Bedrijventerreinen

De in de begroting 2009 geschetste ontwikkeling van bedrijventerreinen geldt ook nu nog. . De
behoefte aan nieuwe hectaren bedrijventerrein is groot. Er wordt in Deventer relatief weinig
bedrijventerrein verkocht in verhouding tot de economische conjunctuur. De schaars beschikbare
terreinen voldoen soms niet aan de vraag van bedrijven, die vervolgens of niet doorontwikkelen, of
uitwijken naar andere gemeenten. Op regionale schaal is de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen
alsmede de herstructureringsopgave beoordeeld en vastgesteld. De regio en ook Deventer gaan
daarbij niet langer uit van het Global Economy Scenario (GE) vanuit de zienswijze van de Regionale
Structuurvisie Stedendriehoek 2030 dat uitgaat van een zeer hoge vraag naar bedrijventerreinen in de
regio. De huidige economie dwingt tot bijstelling en de regionale aanbodplanning is aanzienlijk naar
beneden bijgesteld. De regionale behoefteraming laat voor Deventer zien dat bij voldoende
beschikbare hectaren uitgeefbaar terrein Deventer gemiddeld jaarlijks 6,3 hectare kan uitgeven.
Uitgegaan wordt van het inmiddels gebruikelijke Transatlantic Market scenario (TM) dat uitgaat van
een lagere groei.
De laatste jaren lag de uitgifte in Deventer beduidend laag door het ontbreken van uitgeefbare
terreinen. Het is voor de Deventer economie van cruciaal belang dat de procedures rond de A1 locatie
snel zijn afgerond en de uitgifte een aanvang kan nemen.
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6.7.5

Kantorenmarkt

De kantorenmarkt verkeert op dit moment in zwaar weer. De historie leert echter dat deze markt zich
bij een economische opleving ook weer snel kan aantrekken. De gemeente heeft in 2009 in
samenwerking met externe adviseurs een onderzoek uitgevoerd naar de kantorenmarkt. De Deventer
kantorenmarkt kent een aantal sterke punten. De verdere diversificering van de Deventer economie
biedt goede kansen voor de toekomst. Om de kansen te kunnen faciliteren is in het bedrijvenpark A1
de mogelijkheid aanwezig voor grootschalige kantoorontwikkeling. Elders in de stad zal de gemeente
terughoudender zijn ten aanzien van de grootschalige kantoorontwikkeling. Om de leegstand tegen te
gaan zal met name de kantorencluster op Kloosterlanden betere mogelijkheden moeten krijgen voor
uitbreiding. Tevens worden vanuit het te actualiseren bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen
Bergweide en Kloosterlanden meer mogelijkheden geboden voor ondersteunende voorzieningen die
het voor de werknemers op deze bedrijventerreinen aantrekkelijker moeten maken. Te denken valt
aan meer vestigingsmogelijkheden voor kwalitatief betere lunchrooms- en vergaderaccommodaties,
kinderopvang en bedrijfsfitness.
6.7.6

Wonen

In het kader van het actualiseren van de Woonvisie Deventer zijn nieuwe bevolkingsprognoses
opgesteld voor de gemeente Deventer. Hieruit blijkt ondermeer dat de „ontgroening‟ en „vergrijzing‟
van de Deventer bevolking in verhouding met de ons omringende gemeenten later optreedt. De
bevolkingsgroei in Deventer zet de komende jaren nog door.
Op basis van deze recente bevolkings- en huishoudensprognoses is een actueel
woningbouwprogramma opgesteld, dat uitgaat van gemiddeld 600 woningen bruto toevoeging per jaar
in de komende tien jaar. Te constateren valt dat er door de economische crisis stagnatie optreedt in
de woningproductie, maar de verwachting is dat de productie na een paar jaar weer op koers komt.
Het is moeilijk in te schatten of de tijdelijke terugval van dit moment later weer gecompenseerd zal
worden.
Er moet speciale aandacht zijn voor het feit dat de huurwoningmarkt onder druk staat mede als gevolg
van de herstructurering. Ontwikkeling van nieuwbouw en doorstroming zal blijvend aandacht vragen.
Vanuit het gemeentelijk grondbedrijf bezien wordt aandacht gevraagd voor een zorgvuldige
programmering van de woningbouw. Aanpassing van woningbouwcategorieën op een bepaalde
locatie heeft onmiddellijk gevolgen voor de haalbaarheid van andere locaties. Zeker in het huidige
economische klimaat is een druk vanuit de marktpartijen om moeilijk verkoopbare categorieën om te
zetten logisch. Daarmee dient zeer terughoudend te worden omgegaan.
Uiteraard geldt hetzelfde voor nieuwe initiatieven. In de huidige krappe markt betekent het toevoegen
van nieuwe plannen het verhogen van de concurrentie en de daarmee gepaard gaande extra druk op
de grondexploitaties van de gemeente zelf.
Tevens verdient het omvangrijke aandeel meergezinswoningen de aandacht. Vooral in de
inbreidingslocaties is dit een logische en economische aantrekkelijke functie voor de ontwikkelende
partij, maar de markt voor deze woonvorm is beperkt.
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6.7.5

Algemene Reserve Grondexploitatie

De Algemene Reserve Grondexploitatie is bedoeld als weerstandsvermogen voor het opvangen van
risico‟s in grondexploitaties. De reserve wordt gevoed met de voordelige en nadelige uitkomsten van de
(vastgestelde) grondexploitaties. De rente wordt aan de reserve toegevoegd. De omvang van de reserve
wordt jaarlijks op basis van de projectenrapportage bepaald. De bedragen boven de benodigde buffer
worden gestort in de Reserve Gemeentebrede Investeringen.
Algemene reserve
grondexploitaties
Bedragen x € 1.000

2010

2011

2012

2013

2014

4.478

13.624

10.309

12.700

16.899

12.450

5.523

224

681

515

635

845

623

276

272

-750

-750

-750

-750

-750

-750

-750

- 750

5. Storting van voordelige
uitkomsten grondexploitaties
(prognoses)

5.709

370

6. Reservering afboeking
renteverlies Linderveld (t/m
2010)

-1.237

-1.237

1. Stand per 1-1
2. Rente
3. Voorziening renteverliezen
grondexploitaties
4. Putting voor budgetten
beleidsadvisering en
broedkamer projecten

2009

Saldo
10. Putting m.b.t. afdrachten
aan Reserve Gemeentelijke
Investeringen
Saldo 31-12

ARG percentage van de
boekwaarden per 1-1

5.449

-2.379

8. Voorziening voor project
Landeweert

9. Resultaatprognoses
complexen nog niet in
exploitatie

2016

5.200

7. Voorziening voor project
bedrijvenpark A1

Saldo

2015

-2.179
13.624

10.309

10.075

12.585

14.814

12.323

5.049

4.972

0

0

2.625

4.314

5.436

0

4.500

7.200

13.624

10.309

12.700

16.899

20.250

12.323

9.549

12.172

0

0

0

0

-7.800

-6.800

-4.100

-8.200

13.624

10.309

12.700

16.899

12.450

5.523

5.449

3.972

5%

14%

10%

14%

21%

19%

10%

10%

Toelichting.
De uitgangspunten zoals gehanteerd bij de Voorjaarsnota 2009 die als bijlage bij deze begroting is
toegevoegd zijn grotendeels gehandhaafd. De enige cijfermatige mutaties in de ARG zijn het gevolg van
een toevoeging van een gefaseerde afdracht van resultaten Zandweerd in 2015 (€ 3,0 miljoen) en in
2016 (€ 7,2 miljoen). De afdrachten aan de RGI zijn daarmee tevens aangepast.
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6.8

Paragraaf grotestedenbeleid

Per december 2009 is de derde GSB periode ten einde gekomen. Landelijk en provinciaal is lang
nagedacht over hoe het vervolg vorm te geven. Uiteindelijk is daar uitgekomen:







Decentralisatie van een aantal uitkeringen, met name de welzijnsuitkeringen. Daarbij
worden verslavingszorg en maatschappelijke opvang opgenomen in de Wmo en inburgering
in het participatiefonds. De decentralisatie van deze uitkeringen is de uitkomst van een lang
traject, waarin gemeenten meer beleidsvrijheid hebben gevraagd om complexe problemen te
lijf te gaan. Met het onderbrengen van deze gelden in een decentralisatie uitkering krijgen
gemeenten optimale vrijheid om de problemen integraal aan te pakken. Een decentralisatieuitkering maakt, in tegenstelling tot de algemene uitkering, het tevens mogelijk in
partnerschap tussen rijk en gemeenten op hoofdlijnen afspraken te maken over te bereiken
doelen, inclusief de wijze waarop de steden en het rijk de voortgang hiervan monitoren. Vallen
de bereikte resultaten tegen dan kan in de meeste gevallen voorwaarts worden bijgestuurd,
dwz. budgetten worden door het rijk aangepast en/of nieuwe afspraken met gemeenten
worden gemaakt. Uit het partnerschap vloeit tevens voort dat gemeenten complexe
uitdagingen kunnen aandragen die men niet alleen kan aangaan. Daarbij kan hulp bestaan uit
(tijdelijke) regelvrijheid en/of extra financiën (ofschoon voor het laatste beperkt ruimte is).
Het opstellen van een Meerjaren Ontwikkeling Plan (MOP) stedelijke vernieuwing 20102014. Dit voor de Investeringsregeling Stedelijke Vernieuwing (ISV). Weliswaar wordt deze
regeling per 1 januari 2011 gedecentraliseerd, maar is onder de huidige wet een nieuw MOP
noodzakelijk. Het MOP wordt in het najaar 2009 opgesteld en heeft de status van een
convenant tussen rijk en gemeente. Op basis daarvan krijgt de gemeente voor 2010 een
beschikking.
De krachtwijken zijn onderdeel van het nieuwe GSB.
Provinciaal wordt ook het grote stedenbeleid voortgezet voor de jaren 2010 en 2011, zij het
gekoppeld aan de boegbeeldprojecten. Daarbij is voor de jaren 2010 en 2011 het budget
verdubbeld (van 8,4 naar 16,8 miljoen provinciaal). Eind dit jaar zullen voor de periode 20102011 afspraken met de provincie worden gemaakt.

Om een goede partner voor het rijk en de provincie te kunnen blijven is het noodzakelijk om de
samenhang tussen de verschillende beleidsvelden te blijven regisseren. Dit om er voor te zorgen dat
daadwerkelijk voortgang wordt geboekt in complexe, beleidsveld en programma overstijgende
problematieken. Verder om een goede gesprekspartner te blijven voor het rijk en provincie, waarbij het
de wens van beider is om vanuit de praktijk van de grote steden gevoed te worden opdat rijks- en
provinciaal beleid beter aansluiten bij de stedelijke praktijk. Tevens kunnen in het overleg zaken
worden aangedragen die de spankracht van onze gemeente te boven gaan. Deze regie bij de
gemeente op stedenbeleid, op de samenhang, is de essentie van het nieuwe grote stedenbeleid,
waardoor we voor deze paragraaf de naam hebben veranderd. De uitvoering en verantwoording van
de concrete projecten vindt plaats in de programma‟s. Over de samenhang en voortgang zullen we in
deze paragraaf informatie geven. Daarbij is het kader voor de samenhang de onlangs vastgestelde
“Toekomstvisie Deventer 2030”.
Op grond van de thans bekende gegevens zijn de bezuinigingen in deze begroting verwerkt Het
betreft:
 De verwachte budgetvermindering voor stedelijke vernieuwing (ISV) van 1,4 miljoen in de
periode 2010 t/m 2014 (op totaal van 7,3 miljoen in periode 2005 t/m 2009) is betrokken bij de
afweging in het kader van de Voorjaarsnota 2009. Daarnaast is landelijk voor 2009 395
miljoen extra gekomen voor de tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 (in
het kader van de kredietcrisis). Dit geld wordt in drie tranches uitgegeven waarvoor de
gemeenten een aanvraag kunnen indienen om stagnerende woningbouw vlot te trekken. Als
Deventer hebben we hiervoor aanvragen ingediend (voor de eerste tranche voor 138
woningen en is een bedrag een bedrag van €409.000 toegekend).
 Bij j de opstelling van de begroting 2010 is uit gegaan van de volgende uitgangspunten voor
de verminderde rijksgelden:
a. Maatschappelijke opvang en verslavingszorg: verwachte budgetvermindering van €
100.000 (5% op circa € 2 miljoen per jaar. Budgetvermindering is gevolg van landelijke
herverdeling op basis van objectieve factoren. Dit wordt opgevangen door de
personeelslasten naar rato te verminderen.
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b. Inburgering: verwachte budgetvermindering van circa € 142.800 per jaar op een budget
van circa € 1,7 miljoen per jaar (8,4%). Bij inburgering is sprake van inkoop van trajecten
en afrekening op declaratiebasis, zodat voor de gemeente geen budgettaire gevolgen
hoeven te ontstaan. Voor personeelslasten komt er een vast bedrag in uitkering
gemeentefonds. Er zullen dus minder trajecten kunnen worden ingekocht.
c. Veiligheid, Sociale Integratie en Leefbaarheid : verwachte budgetvermindering van circa €
433.290 per jaar op bedrag van € 1,2 miljoen per jaar. Ten aanzien van de afzonderlijke
projecten betekent dit:
- Veelplegers: € 75.000 wordt gehandhaafd.
- Huiselijk geweld:€ 75.000 wordt gehandhaafd.
- Stadstoezicht: € 312.000 wordt gehandhaafd.
- Brede school: € 50.000 wordt gehandhaafd.
- Jeugdnetwerken: € 85.000 wordt gehandhaafd.
- Harde Kern Jongeren/Trajectbegeleiding Coach: dekking van € 95.000 vervalt,in
plaats daarvan is structureel € 250.000 voor multiproblemjongeren beschikbaar op
basis van eerdere raadsbesluiten.
- Stedelijke thema‟s wijkaanpak: € 72.154 vervalt.
- Onvoorzien en knelpunten: € 169.175 vervalt.
- Sociale projecten herstructurering: € 319.746 is verminderd met € 100.000.
- Toerekening personeelslasten is naar rato verminderd.
Voor veiligheid gaat de periode tot en met 2011. Daarvoor wordt in het najaar een
afzonderlijk convenant gesloten met 5 speerpunten.
d. Groen: budget van € 216.856 voor 2005 t/m 2009 is vervallen. Op grond hiervan geen
extra inspanningen voor de komende periode.
e. Bodemsanering: verwachte budgetvermindering van € 1,1 miljoen op € 3,0 miljoen in de
periode 2005 t/m 2009 ; waarschijnlijk nog aanzienlijk hogere budgetvermindering. Aantal
bodemsaneringsprojecten zal worden aangepast aan de beschikbare middelen.
f. Stadseconomie: budget van € 1,3 miljoen (2005 t/m 2009) is vervallen en daarmee de
extra inspanningen.
In de relevante afzonderlijke programma‟s is het voorgaande verwerkt.
In oktober 2009 zal de ex-ante toets worden geactualiseerd. Eventuele wijzigingen als gevolg van
ste
deze actualiseren zullen worden meegenomen in de 1 nota van wijziging.
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Bijlagen
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Bijlage 1 - Paragraaf grondbeleid uit Voorjaarsnota 2009
Algemeen
Het grondbeleid heeft grote invloed op en samenhang met de uitvoering van de programma‟s zoals
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Herstructurering, Bereikbaarheid, Economie en vastgoedontwikkeling, maar ook Kunst en Cultuur, en Sport en Plattelandsbeleid. Daarnaast heeft het grondbeleid
een aanzienlijke financiële impact. De kansen en risico‟s verbonden aan de investeringsportefeuille
hebben grote invloed op de algemene financiële positie van de gemeente. Bovendien speelt ook de
wijze waarop die kansen en risico‟s benut, respectievelijk beheerst worden, een grote rol.
Ondanks de al jaren geldende risicoprofielen is er de afgelopen jaren toch sprake geweest van een
relatief continue situatie in de opbrengsten die voortvloeien uit de diverse grondexploitaties. Deze
waren ook de belangrijkste voeding voor de RGI.
In de paragraaf grondbeleid behorende bij de jaarrekening 2008 is beschreven dat deze situatie zwaar
onder druk staat. De gemeentelijke grondpositie is al lang niet meer zo vanzelfsprekend, marktpartijen
en corporaties hebben vaak meer dan alleen maar strategische gronden in het bezit, steeds vaker
zelfs het volledige bezit. Daarbovenop neemt geleidelijk de woningbouwbehoefte en dus ook de
productie in omvang af. Een kleinere koek dus, die onder meer partijen moet worden verdeeld.
Bovendien richten de vraagstukken zich in toenemende mate op de bestaande stedelijke omgeving.
Projecten als het Havenkwartier of Sluiskwartier zijn hiervan de voorbeelden. Door de complexiteit zijn
dit geen verdienlocaties, maar moet er geld bij.
Tenslotte wordt er op gewezen dat ook de kwalitatieve en procedurele vereisten bij planontwikkeling
bijzonder complex en omvangrijk zijn geworden. Dat heeft tot gevolg dat ook de
planontwikkelingskosten steeds zwaarder zijn gaan drukken op de grondexploitaties.
Alles bij elkaar is het daardoor onvermijdelijk dat de positie van het gemeentelijke grondbedrijf de
komende jaren steeds zwakker zal worden. Vanuit dit besef heeft er in eerste kwartaal van 2009 een
analyse over de positie van de gemeentelijke grondexploitaties plaatsgevonden. Op basis daarvan
bevat deze Voorjaarsnota een bijstelling van de meerjaren prognoses. De gevolgen ervan voor de
afdrachten aan de RGI zijn in paragraaf 10.3 weergegeven.
Economische crisis
Voor het jaar 2009 en naar verwachting ook 2010 speelt natuurlijk de economische crisis een grote
rol. Wat ooit is begonnen als een Amerikaanse kredietcrisis blijkt het voorspel te zijn geweest van een
wereldwijde economische crisis. In heel Nederland en dus ook in Deventer, is de verkoop van
woningen teruggelopen. Men wacht eerst tot het eigen huis is verkocht alvorens tot aanschaf van een
nieuwe over te gaan. Dit zal zich niet alleen beperken tot de woningmarkt, ook de investeringen in
bijvoorbeeld de kantoren- en bedrijvenmarkt lopen terug. Dat laatste is in Deventer momenteel niet zo
goed merkbaar, simpelweg omdat er geen aanbod van nieuw bedrijventerrein is. Wel dreigt de
leegstand in de bestaande kantoren nog verder op te lopen. In het kader van de A1-locatie is al
gewezen op de (extra) risico‟s die zijn verbonden aan het omvangrijke kantorenprogramma.
Bij de beschouwing over de effecten van de economische crisis zijn geen strakke scenario‟s
gehanteerd. Daarvoor is de situatie per project te verschillend. Hoewel het niet mogelijk is een echte
voorspelling te doen over het verloop van de (gevolgen van) de economische crisis is het toch
noodzakelijk een rekentechnische aanname te doen. Dat is verwerkt in een rekenmodel.
Rekenmodel grotere uitleggebieden:
- de crisis zal zich in de jaren 2009 en 2010 het meest manifesteren, maar niet leiden tot een
stilstand;
- daarna volgt een geleidelijk herstel maar wordt mogelijk (m.u.v. Wijtenhorst – Douwelerleide)
niet direct het tempo zoals voorzien in de mjb‟s van 2008 (verwerkt in de vastgestelde
begroting 2009-2012) gehaald;
- de totale looptijd van de plannen neemt dus toe t.o.v. de mjb‟s van 2008;
- de woningbouwdifferentiatie van de bestaande plannen wordt niet aangepast.
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Dit model heeft betrekking op de „normale‟ grondexploitaties in de vier uitleggebieden, t.w;
Steenbrugge, Wijtenhorst-Douwelerleide, Vijfhoek en Eikendal. Er is gekeken naar de vertraging in de
projecten. De meerjarenprognoses zijn derhalve uitsluitend aangepast op de rentefactor en het
eventuele moment waarop afdracht plaatsvindt naar de RGI.
De keuze om de prognoses voor de overige projecten (vooral kleine kernen) niet aan te passen is
ingegeven door de stand van zaken binnen die projecten. Zonder uitzondering verkeren deze allemaal
in een finaal verkoopstadium, waarvan de vertraagde uitgifte vooralsnog slechts tot een bescheiden
effect lijkt te leiden.
Het rekenmodel is gebaseerd op de volgende visie.
De verwachting van het EIB bij nieuwbouw is een daling van de nieuwbouw productie in 2009 van
10,5% en in 2010 van 13,5%, waarna er herstel optreedt.
Gebaseerd op onze signalen en kennis van de markt zijn wij van mening dat we voorzichtigheidshalve
niet nu al uit kunnen gaan van een volledig herstel. Er is zoveel kracht en kapitaal verdwenen dat er
een langere termijn van herstel nodig kan zijn.
Voor de woningbouw wordt er ook in de jaren 2009 – 2010 geen rekening gehouden met een volledig
stilstand. Dit ondanks de zeer recente signalen dat bv ontwikkelingsbedrijven en corporaties hier al
wel terdege mee rekening houden. We schatten in dat de goedkopere woningen tot € 250.000,-- nog
wel degelijk zullen worden gebouwd en verkocht.
Toch zien wij geen reden om bestaande woningbouwdifferentiatie nu al aan te passen. Dit zou een te
grote impact hebben op de gewenste woonkwaliteiten en niet meer in lijn liggen met de meerjarige
verkenningen op basis van de Woonvisie. De ervaringen uit het begin van de tachtiger jaren van de
vorige eeuw, waarin veel gemeenten massaal overgingen tot goedkopere woningen in hogere
dichtheden, sterken ons in deze gedachte. De woonkwaliteiten van dergelijke wijken worden niet
positief gewaardeerd.
We gaan er evenmin vanuit dat er vanuit de gemeente sterk kan worden gestuurd in de markt. Wat
wel kan is het nemen van beheertechnische maatregelen, gebaseerd op de huidige verwachtingen en
situaties. Concreet betekent dit dat grote investeringen (aankopen, infrastructuur) met extra zorg
dienen te worden overwogen en de faseerbaarheid van de plannen aanpassen op een relatief groter
aanbod goedkopere woningen in de eerste jaren.
Een belangrijke vraag die we ons hebben gesteld is of we ons moeten focussen op een beperkt aantal
locaties en daarmee de realiseringskans daarvan verhogen, of is het juist verstandig het aanbod in
alle projecten juist in de lucht te houden en daarmee een breed en flexibel programma te houden. Van
beide lijnen zijn succesvolle voorbeelden uit het verleden te noteren.
De keuze die wij voorstaan voor Deventer is de diverse (bestemming)plannen juist wel door te
ontwikkelen en dus geen planontwikkelingsproces stop te zetten.
Als motieven voeren wij het volgende aan:
- Flexibiliteit en diversiteit in het aanbod is nodig om snel weer in te kunnen spelen op de
veranderingen in de markt.
- Focus op een beperkt aantal plannen maakt ons kwetsbaar voor tegenvallers in een project.
- Vele planologische procedures vergen nog zoveel tijd dat de daadwerkelijke start niet binnen
een à twee jaar zal kunnen plaatsvinden.
- De meeste voorbereidingsprocedures zijn echter wel zo ver dat de nog te maken kosten niet
opwegen tegen de nadelige financiële effecten.
- Er is sprake van verregaande afspraken met woningcorporaties en marktpartijen.
- In alle projecten zijn al belangrijke investeringen gedaan. Hierop is geen sturing meer
mogelijk.
Deze keuze sluit overigens niet uit dat de diverse concurrerende locaties gefaseerd worden
voorbereid, met andere woorden na elkaar worden voorbereid. Dat houdt verband met de beschikbare
ambtelijke capaciteit en het grote aantal projecten dat gelijktijdig wordt ontwikkeld (niet alleen de
woningbouwlocaties).
Samenhangend met de keuze geen planontwikkelingen te stoppen is het essentieel de kwaliteit van
onze antenne ten aanzien van de ontwikkelingen in de Deventer woningmarkt te onderhouden. Dat is
Gemeente Deventer – Begroting 2010-2013

153

belangrijk om snel op nieuwe ontwikkelingen (flexibel) in te kunnen spelen. Als speerpunt zien wij
daarvoor de dialoog met de corporaties en andere marktpartijen zoals projectontwikkelaars, bouwers
en makelaars. Ook wordt gestudeerd op een woning- en kavelaanbodpunt, waarin monitoring van de
vraag plaatsvindt.
Voor de overige projecten Sluiskwartier, Havenkwartier, Park Zandweerd en de Scheg zijn deze
rekenmodellen niet relevant, maar is maatwerk noodzakelijk. In deze projecten is de problematiek
natuurlijk niet alleen toe te wijzen aan de economische crisis (zie paragraaf 10.1. Algemeen). Toch is
deze wel degelijk (mede)vertrekpunt geweest voor onze visie. Deze projecten worden ook als kansen
gezien om op een specifieke manier impulsen te geven in de economische kracht en diversiteit van de
stad. Juist daar als gemeente in investeren en het voortouw in te nemen op een wijze die deze
potenties er uit haalt is belangrijk.
Verwezen wordt naar de specifieke informatie per project in paragraaf 10.3.
In Deventer is er al een lange periode sprake van krapte op de markt van de bedrijventerreinen. We
hebben veel te weinig uit te geven terreinen. Daarom is een goed beeld over de effecten van de
economische crisis vanuit Deventer perspectief niet te geven. Toch achten we het verstandig om ook
voor het bedrijventerrein de gevolgen te laten zien van een zekere mate van vertraging van de uitgifte.
Dat is al meegenomen in de inmiddels in procedure gebrachte bestemmingsplan en exploitatieplan.
Voor informatie over de projecten verwijzen wij u naar de projectenrapportage die u nog vertrouwelijk
zult ontvangen en zoals bekend vindt ook dit voorjaar met u een debat plaats over de ontwikkeling van
het vastgoedbeleid.
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Algemene Reserve Grondexploitatie
De Algemene Reserve Grondexploitatie is bedoeld als weerstandsvermogen voor het opvangen van
risico‟s in grondexploitaties. De reserve wordt gevoed met de voordelige en nadelige uitkomsten van de
(vastgestelde) grondexploitaties. De rente wordt aan de reserve toegevoegd. De omvang van de reserve
wordt jaarlijks op basis van de projectenrapportage bepaald. De bedragen boven de benodigde buffer
worden gestort in de Reserve Gemeentebrede Investeringen.
Algemene reserve
grondexploitaties

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Bedragen x € 1.000
4.478

13.624

10.309

12.700

16.899

12.450

5.523

224

681

515

635

845

623

276

-750

-750

-750

-750

-750

-750

-750

5. Storting van voordelige
uitkomsten grondexploitaties
(prognoses)

5.709

370

6. Reservering afboeking
renteverlies Linderveld (t/m
2010)

-1.237

-1.237

1. Stand per 1-1
2. Rente
3. Voorziening renteverliezen
grondexploitaties
4. Putting voor budgetten
beleidsadvisering en
broedkamer projecten

5.200

7. Voorziening voor project
bedrijvenpark A1

-2.379

8. Voorziening voor project
Landeweert
Saldo
9. Resultaatprognoses
complexen nog niet in
exploitatie
Saldo
10. Putting m.b.t. afdrachten
aan Reserve Gemeentelijke
Investeringen
Saldo 31-12

ARG percentage van de
boekwaarden per 1-1

-2.179
13.624

10.309

10.075

12.585

14.814

12.323

5.049

0

0

2.625

4.314

5.436

0

1.500

13.624

10.309

12.700

16.899

20.250

12.323

6.549

0

0

0

0

-7.800

-6.800

-2.000

13.624

10.309

12.700

16.899

12.450

5.523

4.549

5%

14%

10%

14%

21%

19%

10%

Toelichting.
De volgende uitgangspunten zijn bij de opstelling van de Algemene Reserve Grondexploitatie (ARG)
gehanteerd:
 Actualisatie van resultaatprognoses van projecten in exploitatie en nog in exploitatie te nemen
volgens een aangenomen verloop van de economische crisis zoals in deze paragraaf
beschreven en de effecten daarvan op de grondexploitaties.
 De geactualiseerde grondexploitaties (zowel de reeds vastgestelde als de nog vast te stellen)
tot nieuwe resultaatprognoses leiden en een nieuw verloop van boekwaarden waarin de
vertraging van projecten tot hogere rentekosten leiden.
 De gewenste hoogte van de Algemene Reserve Grondexploitatie in het meerjarenperspectief
uit voorzichtigheidsoverwegingen op 10% is gesteld (richtlijn is 5% tot 10%). Het benodigde
weerstandvermogen in de Algemene Reserve Grondexploitatie wordt bepaald aan de hand van
een gemiddelde boekwaarde over de 5 komende jaren.
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De voorziening renteverliezen grondexploitaties ad € 5,2 miljoen die in de jaarrekening 2008 is
gevormd nu weer ten gunste van de ARG kan vrijvallen omdat genoemde renteverliezen in de
actualisatie van grondexploitaties is opgenomen.
 Het project Linderveld is ingebracht in het complex “onroerend goed buiten exploitatie” in
afwachting van een nog uit te werken ontwikkelvisie. In de Voorjaarsnota 2006 is ervoor
gekozen om de rentekosten 2007 – 2010 over de boekwaarde Linderveld specifiek in de ARG
af te dekken in afwachting van verdere ontwikkeling van de locatie.
 Voor de projecten bedrijventerrein A1 (2009) en Landeweert (2013) is op basis van het
voorzichtigheidsprincipe een voorziening binnen de ARG opgenomen voor te verwachten
verliezen.
 Storting vanuit vastgestelde grondexploitaties in 2009 voor € 5,7 miljoen kan worden
gerealiseerd door de projecten Vijfhoek (€ 3,5 miljoen), Snippelingsdijk (€ 0,4 miljoen),
Bedrijventerrein Lettele (€ 0,1 miljoen), Meiboomstraat (€ 1,0 miljoen) en Lettele Woningbouw
(€ 0,7 miljoen). In 2010 ad € 0,4 miljoen door de projecten Grachtengordel (€ 0,2 miljoen) en
Okkenbroek (€ 0,2 miljoen).
 Verwachte stortingen vanuit nog vast te stellen grondexploitaties zijn er vanuit de projecten
Steenbrugge (€ 4,3 miljoen in 2012 en € 5,4 miljoen in 2013), Douweler Leide Wijtenhorst ( €
1,5 miljoen in 2015) en Van Heetenstraat, Dreef en Arkelstein ( € 2,6 miljoen in 2011).
Mogelijke resultaten vanuit het project Park Zandweerd zijn in deze fase nog buiten
beschouwing gelaten.
Actualisatie van afdrachten aan de Reserve Gemeentebrede Investeringen vindt plaats op basis van
bovenstaande uitgangspunten.
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Bijlage 2 - Overzicht baten en lasten per programma

Prog.nr.

Product
nummer

1a
100
102
104
350
355

1b
304
305
306
310
331
041

Omschrijving
programma's
Bestuur en Strategie
Programmering en
strategie
Kennis en verkenning
Regie op gemeentebrede
strategische programma's
raad
Burgemeester en
wethouders
Totaal
Reserves
Totaal
Publieke dienstverlening
Belastingen en
verzekeringen
Burgerzaken
Communicatie
Juridische zaken
Lijkbezorging van
gemeentewege
Themaloket bouwen en
wonen
Totaal
Reserves
Totaal

BEGROTING 2010
Bedrag producten x € 1.000
LASTEN
BATEN SALDO

BEGROTING 2011
Bedrag producten x € 1.000
LASTEN
BATEN SALDO

BEGROTING 2012
Bedrag producten x € 1.000
LASTEN
BATEN SALDO

BEGROTING 2013
Bedrag producten x € 1.000
LASTEN
BATEN SALDO

1.646

0

-1.646

1.646

0

-1.646

1.646

0

-1.646

1.646

0

-1.646

837
1.330

246
290

-591
-1.040

837
1.137

246
97

-591
-1.040

837
1.080

246
40

-591
-1.040

837
1.080

246
40

-591
-1.040

1.764
3.722

2
1

-1.762
-3.721

1.764
3.722

2
1

-1.762
-3.721

1.764
3.722

2
1

-1.762
-3.721

1.764
3.722

2
1

-1.762
-3.721

9.299
0
9.299

539
250
289

-8.760
250
-9.010

9.106
0
9.106

346
57
289

-8.760
57
-8.817

9.049
0
9.049

289
0
289

-8.760
0
-8.760

9.049
0
9.049

289
0
289

-8.760
0
-8.760

2.138

297

-1.841

2.087

297

-1.790

2.087

297

-1.790

2.087

297

-1.790

3.889
1.985
940
31

1.996
572
0
8

-1.893
-1.413
-940
-23

3.888
1.985
940
31

1.995
572
0
8

-1.893
-1.413
-940
-23

3.816
1.985
940
31

1.976
572
0
8

-1.840
-1.413
-940
-23

3.816
1.977
940
31

1.976
572
0
8

-1.840
-1.405
-940
-23

1.245

0

-1.245

1.245

0

-1.245

1.245

0

-1.245

1.245

0

-1.245

10.228
0
10.228

2.873
20
2.853

-7.355
20
-7.375

10.176
0
10.176

2.872
19
2.853

-7.304
19
-7.323

10.104
0
10.104

2.853

-7.251
0
-7.251

10.096
0
10.096

2.853
0
2.853

-7.243
0
-7.243
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Prog.nr.

Product
nummer

2
303
356
500
501
502

3
020
021
022
025
027
028
029
030
032
033
038

4
023
024
034

Omschrijving
programma's
Veiligheid
Openbare orde en
veiligheid
Stadstoezicht
Basisbrandweerzorg
Preventie
Regio en rampbestrijding
Totaal
Reserves
Totaal

BEGROTING 2010
Bedrag producten x € 1.000
LASTEN
BATEN SALDO

BEGROTING 2011
Bedrag producten x € 1.000
LASTEN
BATEN SALDO

BEGROTING 2012
Bedrag producten x € 1.000
LASTEN
BATEN SALDO

BEGROTING 2013
Bedrag producten x € 1.000
LASTEN
BATEN SALDO

1.328

287

-1.041

1.180

287

-893

1.180

287

-893

1.180

287

-893

1.891
4.967
1.059
757
10.002
0
10.002

412
122
162
81
1.064
114
950

-1.479
-4.845
-897
-676
-8.938
114
-9.052

1.857
5.027
1.059
757
9.880
0
9.880

412
122
162
81
1.064
114
950

-1.445
-4.905
-897
-676
-8.816
114
-8.930

1.828
4.933
1.059
757
9.757
0
9.757

412
122
162
81
1.064
114
950

-1.416
-4.811
-897
-676
-8.693
114
-8.807

1.806
4.905
1.059
757
9.707
0
9.707

412
122
162
81
1.064
114
950

-1.394
-4.783
-897
-676
-8.643
114
-8.757

8.365
2.842
1.154
399
460
6.418
0
1.017

252
226
12
225
291
221
0
0

-8.113
-2.616
-1.142
-174
-169
-6.197
0
-1.017

8.365
2.842
1.154
399
462
6.445
0
1.017

252
226
12
225
291
221
0
0

-8.113
-2.616
-1.142
-174
-171
-6.224
0
-1.017

8.464
2.842
1.154
399
462
6.445
0
1.017

252
226
12
225
291
221
0
0

-8.212
-2.616
-1.142
-174
-171
-6.224
0
-1.017

8.464
2.842
1.154
399
462
6.445
0
1.017

252
226
12
225
291
221
0
0

-8.212
-2.616
-1.142
-174
-171
-6.224
0
-1.017

Openbare ruimte
Straten, wegen en pleinen
Straatreiniging
Openbare verlichting
Haven en waterwegen
Markten
Openbaar groen
Recreatie
Openbare
speelgelegenheden
Riolering en
waterhuishouding
Begraafplaatsen
Bruggen en kades
Totaal
Reserves
Totaal

7.115

7.607

492

6.967

7.459

492

6.967

7.459

492

6.967

7.459

492

246
1.935
29.951
0
29.951

126
1.000
9.960
1.256
8.704

-120
-935
-19.991
1.256
-21.247

246
935
28.832
0
28.832

126
0
8.812
108
8.704

-120
-935
-20.020
108
-20.128

246
935
28.931
0
28.931

126
0
8.812
108
8.704

-120
-935
-20.119
108
-20.227

246
935
28.931
0
28.931

126
0
8.812
108
8.704

-120
-935
-20.119
108
-20.227

Bereikbaarheid
Betaald parkeren
Verkeer en vervoer
Verkeerstechniek
Totaal
Reserves
Totaal

3.815
9.550
964
14.329
403
13.926

3.959
8.030
32
12.021
7.152
4.869

144
-1.520
-932
-2.308
6.749
-9.057

3.815
5.551
1.064
10.430
403
10.027

3.959
4.131
32
8.122
3.700
4.422

144
-1.420
-1.032
-2.308
3.297
-5.605

3.815
1.451
1.064
6.330
403
5.927

3.959
31
32
4.022
0
4.022

144
-1.420
-1.032
-2.308
-403
-1.905

3.815
1.451
1.064
6.330
403
5.927

3.959
31
32
4.022
0
4.022

144
-1.420
-1.032
-2.308
-403
-1.905
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Prog.nr.

Product
nummer

Omschrijving
programma's

031

Milieu
Verwijdering huishoudelijk
afval

5

11.597

12.475

878

11.453

12.341

888

11.453

12.351

898

2.647
886

284
809

-2.363
-77

2.591
891

257
811

-2.334
-80

2.391
891

107
811

-2.284
-80

2.366
891

107
811

-2.259
-80

652
15.569
0
15.569

547
13.892
788
13.104

-105
-1.677
788
-2.465

653
15.732
0
15.732

548
14.091
1.017
13.074

-105
-1.641
1.017
-2.658

588
15.323
0
15.323

483
13.742
882
12.860

-105
-1.581
882
-2.463

588
15.298
0
15.298

483
13.752
892
12.860

-105
-1.546
892
-2.438

Ruimtelijke
ontwikkeling
Ruimtelijke ordening
Bouw- en woningtoezicht
Plattelandsontwikkeling
Totaal
Reserves
Totaal

2.726
3.157
0
5.883
0
5.883

500
2.242
0
2.742
0
2.742

-2.226
-915
0
-3.141
0
-3.141

2.392
3.175
0
5.567
0
5.567

372
2.942
0
3.314
0
3.314

-2.020
-233
0
-2.253
0
-2.253

2.028
3.175
0
5.203
0
5.203

344
2.942
0
3.286
0
3.286

-1.684
-233
0
-1.917
0
-1.917

1.860
3.175
0
5.035
0
5.035

344
2.942
0
3.286
0
3.286

-1.516
-233
0
-1.749
0
-1.749

Wonen en
herstructurering
Volkshuisvesting
Stadsvernieuwing
Totaal
Reserves
Totaal

3.269
2.082
5.351
0
5.351

3.062
2.097
5.159
26
5.133

-207
15
-192
26
-218

2.425
1.367
3.792
0
3.792

2.218
1.382
3.600
26
3.574

-207
15
-192
26
-218

2.310
980
3.290
0
3.290

2.103
980
3.083
26
3.057

-207
0
-207
26
-233

2.191
980
3.171
0
3.171

1.984
980
2.964
26
2.938

-207
0
-207
26
-233

Geluidhinderbestrijding
Totaal
Reserves
Totaal

003
004

BEGROTING 2013
Bedrag producten x € 1.000
LASTEN
BATEN SALDO

868

037

7

BEGROTING 2012
Bedrag producten x € 1.000
LASTEN
BATEN SALDO

12.252

Milieu
Bodembeheer en
bodemsanering

001
002
042

BEGROTING 2011
Bedrag producten x € 1.000
LASTEN
BATEN SALDO

11.384

035
036

6

BEGROTING 2010
Bedrag producten x € 1.000
LASTEN
BATEN SALDO
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Prog.nr

Product
nummer

8
006
011
013

9
401
404
405

10
200

Omschrijving programma's

BEGROTING 2010
Bedrag producten x € 1.000
LASTEN
BATEN SALDO

BEGROTING 2011
Bedrag producten x € 1.000
LASTEN
BATEN SALDO

BEGROTING 2012
Bedrag producten x € 1.000
LASTEN
BATEN SALDO

BEGROTING 2013
Bedrag producten x € 1.000
LASTEN BATEN SALDO

Economie en
vastgoedontwikkeling
Sociaal economisch beleid
Grondexploitatie
Onroerend goed buiten exploitatie

1.852
15.190
2.994

724
15.190
2.994

-1.128
0
0

1.839
13.776
1.822

715
13.776
1.822

-1.214
0
0

1.839
18.205
1.796

716
18.205
1.796

-1.123
0
0

1.709
13.630
1.812

714
13.630
1.812

-995
0
0

Totaal
Reserves
Totaal

20.036
238
19.798

18.908
4.099
14.809

-1.128
-3.861
-4.989

17.437
4.954
12.483

16.313
853
15.460

-1.124
-4.101
2.977

21.840
113
21.727

20.717
853
19.864

-1.123
740
-1.863

17.151
88
17.063

16.156
3.032
13.124

-995
2.944
-3.939

Werk en inkomen
Inkomen
Armoedebestrijding
Reïntegratie
Totaal
Reserves
Totaal

33.119
6.194
34.996
74.309
1.010
73.299

29.547
1.621
33.679
64.847
932
63.915

-3.572
-4.573
-1.317
-9.462
-78
-9.384

35.821
5.990
34.961
76.772
1.266
75.506

32.285
1.430
33.788
67.503
1.645
65.858

-3.536
-4.560
-1.173
-9.269
379
-9.648

37.046
5.976
34.200
77.222
2.172
75.050

33.510
1.286
33.143
67.939
2.423
65.516

-3.536
-4.690
-1.057
-9.283
251
-9.534

35.042
5.976
33.995
75.013
1.612
73.401

31.506
1.286
32.938
65.730
2.217
63.513

-3.536
-4.690
-1.057
-9.283
605
-9.888

1.194

0

-1.194

1.194

0

-1.194

1.194

0

-1.194

1.194

0

-1.194

4.333

3.184

-1.149

4.325

3.177

-1.148

4.217

3.169

-1.048

4.210

3.161

-1.049

3.158
14.073

1.363
2.054

-1.795
-12.019

3.093
14.073

1.363
2.027

-1.730
-12.046

1.762
14.073

58
1.809

-1.704
-12.264

1.762
14.073

58
1.809

-1.704
-12.264

1.394

100

-1.294

1.394

100

-1.294

1.194

0

-1.194

1.194

0

-1.194

24.152
0
24.152

6.701
873
5.828

-17.451
873
-18.324

24.079
0
24.079

6.667
839
5.828

-17.412
839
-18.251

22.440
0
22.440

5.036
513
4.523

-17.404
513
-17.917

22.433
0
22.433

5.028
506
4.522

-17.405
506
-17.911

Opvang en zorg
Algemeen maatschappelijk werk

201

Maatschappelijke opvang en
verslavingszorg

202
203

Volksgezondheid
Wmo individuele verstrekkingen

204

Wmo overige en
gehandicaptenbeleid
Totaal
Reserves
Totaal
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Prog.nr.

Product
nummer

11
210
211
212
213
214
215

12
220
221
222
223
224
225
226
227

13
005
230
231
232
233

Omschrijving
programma's
Jeugd en onderwijs
Openbaar primair
onderwijs
Huisvesting onderwijs
Lokaal onderwijsbeleid
Leerlingenzaken
Kinderbeleid
Jeugdbeleid
Totaal
Reserves
Totaal
Samenlevingsopbouw
Inburgering en educatie
Buurtwerk
Wijkaanpak
Ouderenbeleid
Minderhedenbeleid
Vrijwilligersbeleid
Internationaal beleid
Wet inburgering uitvoering
Totaal
Reserves
Totaal
Kunst en cultuur
Monumentenzorg
Cultuur
Stadsarchief en
bibliotheken
Musea
Bibliotheekwerk
Totaal
Reserves
Totaal

BEGROTING 2010
Bedrag producten x € 1.000
LASTEN
BATEN SALDO

BEGROTING 2011
Bedrag producten x € 1.000
LASTEN
BATEN SALDO

BEGROTING 2012
Bedrag producten x € 1.000
LASTEN
BATEN SALDO

BEGROTING 2013
Bedrag producten x € 1.000
LASTEN
BATEN SALDO

114

0

-114

114

0

-114

114

0

-114

114

0

-114

9.304
3.067
3.001
2.459
1.901
19.846
0
19.846

2.500
1.926
849
986
197
6.458
2.485
3.973

-6.804
-1.141
-2.152
-1.473
-1.704
-13.388
2.485
-15.873

9.142
3.046
3.001
2.646
1.901
19.850
0
19.850

2.338
1.926
849
1.173
197
6.483
2.323
4.160

-6.804
-1.120
-2.152
-1.473
-1.704
-13.367
2.323
-15.690

8.914
3.157
2.626
1.757
1.901
18.469
0
18.469

2.110
2.037
474
284
197
5.102
2.096
3.006

-6.804
-1.120
-2.152
-1.473
-1.704
-13.367
2.096
-15.463

8.508
3.157
2.626
1.707
1.851
17.963
0
17.963

1.704
2.037
474
234
197
4.646
1.588
3.058

-6.804
-1.120
-2.152
-1.473
-1.654
-13.317
1.588
-14.905

2.154
2.523
1.788
879
607
523
206
1.345

1.393
501
0
51
118
0
33
1.345

-761
-2.022
-1.788
-828
-489
-523
-173
0

1.907
2.511
1.556
855
583
578
206
1.345

1.180
493
70
26
135
0
33
1.345

-727
-2.018
-1.486
-829
-448
-578
-173
0

1.907
2.414
1.486
855
462
416
206
1.345

1.180
485
0
26
68
0
33
1.345

-727
-1.929
-1.486
-829
-394
-416
-173
0

1.907
2.410
1.556
855
462
416
206
1.345

1.180
481
70
26
68
0
33
1.345

-727
-1.929
-1.486
-829
-394
-416
-173
0

10.025
0
10.025

3.441
565
2.876

-6.584
565
7.149

9.541
0
9.541

3.282
270
3.012

-6.259
270
-6.529

9.091
0
9.091

3.137
262
2.875

-5.954
262
-6.216

9.157
0
9.157

3.203
258
2.945

-5.954
258
-6.212

1.091
8.692
2.241

539
3.160
470

-552
-5.532
-1.771

1.080
6.668
1.990

539
1.183
470

-541
-5.485
-1.520

1.080
6.558
1.989

539
1.077
469

-541
-5.481
-1.520

1.080
6.337
1.989

539
1.187
469

-541
-5.150
-1.520

1.591
3.132
16.747
234
16.513

207
234
4.610
2.502
2.108

-1.384
-2.898
-12.137
2.268
-14.405

1.585
3.132
14.455
42
14.413

194
234
2.620
668
1.952

-1.391
-2.898
-11.835
626
-12.461

1.584
3.132
14.343
42
14.301

194
234
2.513
585
1.928

-1.390
-2.898
-11.830
543
-12.373

1.584
3.132
14.122
42
14.080

194
234
2.623
594
2.039

-1.390
-2.898
-11.499
542
-12.041
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Prog.nr.

Product
nummer

14
240
241

15
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
990
991
992
993
994
995
996
997

Omschrijving
programma's
Sport
Sport
Buitensportaccommodaties
Totaal
Reserves
Totaal
Algemene
dekkingsmiddelen
Reserves en voorzieningen
Beleggingen
Financiering
Onroerende
zaakbelastingen
Overige belastingen
Algemene uitkering
Diverse rijksbijdragen
Onvoorziene lasten
Algemene lasten en baten
Gelden nieuwe
beleidsvoornemens
Calculatieverschil CC
Calculatieverschil BDO
Calculatieverschil SO
Calculatieverschil RS
Calculatieverschil BV
Calculatieverschil GR
Calculatieverschil STH
Calculatieverschil BRW
Totaal
Reserves
Totaal

BEGROTING 2010
Bedrag producten x € 1.000
LASTEN BATEN
SALDO

BEGROTING 2011
Bedrag producten x € 1.000
LASTEN BATEN
SALDO

BEGROTING 2012
Bedrag producten x € 1.000
LASTEN BATEN
SALDO

BEGROTING 2013
Bedrag producten x € 1.000
LASTEN BATEN
SALDO

5.457
2.115
7.572
294
7.278

798
556
1.354
396
958

-4.659
-1.559
-6.218
102
-6.320

5.419
2.115
7.534
331
7.203

811
549
1.360
389
971

-4.608
-1.566
-6.174
58
-6.232

5.366
2.104
7.470
351
7.119

760
537
1.297
377
920

-4.606
-1.567
-6.173
26
-6.199

5.316
2.087
7.403
373
7.030

710
520
1.230
360
870

-4.606
-1.567
-6.173
-13
-6.160

1.000
110
2.609
0

4.307
1.996
3.279
17.795

3.307
1.886
670
17.795

0
104
2.601
0

2.800
1.984
3.270
18.405

2.800
1.880
669
18.405

29
97
2.595
0

1.885
1.972
3.265
19.077

1.856
1.875
670
19.077

0
91
-970
0

1.482
1.960
-300
19.787

1.482
1.869
670
19.787

9
0
0
216
11.208
0

409
103.436
0
0
3.573
0

400
103.436
0
-216
-7.635
0

9
0
0
218
10.773
0

409
100.152
0
0
3.448
0

400
100.152
0
-218
-7.325
0

9
0
0
221
12.227
0

409
99.733
0
0
3.448
0

400
99.733
0
-221
-8.779
0

9
0
0
223
13.597
0

409
99.519
0
0
3.593
0

400
99.519
0
-223
-10.004
0

38
0
0
494
4.040
0
238
105

20
0
0
501
3.200
0
0
24

-18
0
0
7
-840
0
-238
-81

18
0
0
629
8.136
0
249
105

0
0
0
428
7.296
0
0
24

-18
0
0
-201
-840
0
249
-81

18
0
0
714
3.770
0
172
105

0
0
0
428
3.080
0
0
24

-18
0
0
-286
-690
0
-172
-81

18
0
0
730
2.477
0
172
105

0
0
0
367
1.787
0
0
24

-18
0
0
-363
-690
0
-172
-81

20.067
4.746
15.321

138.540
4.276
134.264

118.473
-470
118.943

22.842
4.703
18.139

138.216
2.227
135.989

115.374
-2.476
117.850

19.957
2.701
17.256

133.321
2.416
130.905

113.364
-285
113.649

16.452
2.672
13.780

128.628
560
128.068

112.176
-2.112
114.288

Gemeente Deventer – Begroting 2010-2013

162

Prog.nr.

Product
nummer

Omschrijving
programma's
Resultaatbestemming
Mutaties Reserves
afronding
Totaal van lasten en
baten
(saldi komen overeen met
product 999)

BEGROTING 2010
Bedrag producten x € 1.000
LASTEN
BATEN
SALDO

BEGROTING 2011
Bedrag producten x € 1.000
LASTEN
BATEN
SALDO

BEGROTING 2012
Bedrag producten x € 1.000
LASTEN
BATEN
SALDO

BEGROTING 2013
Bedrag producten x € 1.000
LASTEN
BATEN
SALDO

6.925

25.734

18.809

11.699

14.255

2.556

5.782

10.655

4.873

5.190

10.245

5.055

4
293.370

293.109

-4
-261

2
286.027

284.665

-2
-1.362

5
278.824

276.213

-5
-2.611

5
267.316

264.286

-5
-3.030
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Bijlage 3 - Specificatie resultaatbestemming

Program m a
(bedragen x € 1.000,-)

2010
Storting

2011
Putting

Storting

2012
Putting

Storting

2013
Putting

Storting

Putting

1a. Bestuur en Strategie
Reserve ICT in de samenleving
t.g.v. product 104 Regie op gemeentebrede
strategische programma's
Totalen storting / putting programma 1a

0

250

0

57

0

0

0

0

0

250

0

57

0

0

0

0

1b. Publieke dienstverlening
Reserve bijdr kapitaallasten STH
t.g.v. product 305
Totalen storting / putting programma 1b

0

20

0

19

0

0

0

0

0

20

0

19

0

0

0

0

2. Veiligheid
Reserve afkoopsom regionale brandweer
t.g.v. product 500 Basisbrandw eerzorg

0

8

0

8

0

8

0

8

t.g.v. product 502 Regio en Rampenbestrijding

0

27

0

27

0

27

0

27

Reserve vervangingsschema brandweer
t.g.v. product 500 Basisbrandw eerzorg
Totalen storting / putting programma 2

0

79

0

79

0

79

0

79

0

114

0

114

0

114

0

114

0

1.000

0

0

0

0

0

0

0

221

0

73

0

73

0

73

3. Openbare ruim te
Reserve gemeentebrede investeringen (RGI)
t.g.v. product 38 Civiele kunstw erken
Reserve riolen en gemalen
t.g.v. product 32 Riolering en w aterhuishouding
Reserve bijdr kap. lstn. investeringen oud GW
t.g.v. product 32 Riolering en w aterhuishouding
Totalen storting / putting programma 3

0

35

0

35

0

35

0

35

0

1.256

0

108

0

108

0

108

0

52

0

0

0

0

0

0

403

0

403

0

403

0

403

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

1.400

0

0

0

0

0

0

0
403

5.200
7.152

0
403

3.700
3.700

0
403

0
0

0
403

0
0

4. Bereikbaarheid
Reserve MIND
t.g.v. product 24 Verkeers- en vervoerbeleid
Reserve mobiliteitsfonds parkeren
t.l.v. product 23 Betaald Parkeren
Reserve As binnenstad Colmschate
t.g.v. product 24 Verkeers- en vervoerbeleid
Reserve overlopende uitgaven
t.g.v. product 24 Verkeers- en vervoerbeleid
Reserve gemeentebrede investeringen (RGI)
t.g.v. product 24 Verkeers- en vervoerbeleid
Totalen storting / putting programma 4
5. Milieu
Reserve tarieven huishoudelijk afval
t.g.v. product 31 Verw ijderen huishoudelijk afval
Totalen storting / putting programma 5

0

788

0

1.017

0

882

0

892

0

788

0

1.017

0

882

0

892

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Ruim telijke ontw ikkeling
Totalen storting / putting programma 6
7. Wonen en herstructurering
Reserve kapitaallasten invest. Rmw
t.g.v. product 3 Volkhuisvesting
Totalen storting / putting programma 7

0

26

0

26

0

26

0

26

0

26

0

26

0

26

0

26

Programma
(bedragen x € 1.000,-)

2010

2011

2012

2013

Storting

Putting

Storting

Putting

Storting

Putting

Storting

Putting

0

103

0

103

0

103

0

103

t.g.v. product 11 Grondexploitaties

0

2.759

0

750

0

750

0

2.929

t.g.v. product 13 Onroerend goed buiten exploitatie

0

1.237

0

0

0

0

0

0

t.l.v. product 11 Grondexploitaties

0

0

4.860

0

46

0

46

0

t.g.v. product 11 Grondexploitaties

77

0

0

0

0

0

0

8. Economie en vastgoedontwikkeling
Reserve sociaal-economisch beleid (SEB)
t.g.v. product 6 Sociaal economisch beleid
Algemene reserve grondexploitatie

Reserve gemeentebrede investeringen (RGI)
0

Reserve onroerende zaken
t.g.v. product 13 Onroerend goed buiten exploitatie
Totalen storting / putting programma 8

161

0

94

0

67

0

42

0

238

4.099

4.954

853

113

853

88

3.032

0

62

0

0

0

0

0

0

0

252

0

130

0

0

0

0

588

0

495

0

378

0

0

0

422

0

771

0

1.794

0

1.612

0

0

618

0

618

0

618

0

618

9. Werk en inkomen
Reserve FWI
t.g.v. product 404 Armoedebestrijding
Reserve overlopende uitgaven
t.g.v. product 404 Armoedebestrijding
Reserve gemeentebrede investeringen (RGI)
t.l.v. product 405 Reïntegratie
Reserve Uitkeringen (voorheen WWB inkomensdeel)
t.l.v. product 401 Inkomen
t.g.v. product 404 Armoedebestrijding
t.g.v. product 405 Reïntegratie

0

0

0

897

0

1.805

0

1.599

1.010

932

1.266

1.645

2.172

2.423

1.612

2.217

t.g.v. product 204 wmo overige en gehandicaptenbeleid

0

100

0

100

0

0

0

0

t.g.v. product 203 Wmo individuele verstrekkingen

0

579

0

552

0

334

0

334

Totalen storting / putting programma 9
10. Opvang en zorg
Reserve Wmo algemeen

Reserve bijdrage kapitaallasten oud WCO
t.g.v. product 201 Maatsch. opv. en verslavingszorg
Totalen storting / putting programma 10

0

194

0

187

0

179

0

172

0

873

0

839

0

513

0

506

11. Jeugd en onderwijs
Reserve Uitkeringen (voorheen WWB inkomensdeel)
t.g.v. product 212 Lokaalonderwijsbeleid

0

5

0

5

0

5

0

5

t.g.v. product 214 Kinderbeleid

0

71

0

71

0

71

0

71

0

15

0

15

0

15

0

15

0

750

0

734

0

719

0

719

0

1.531

0

1.385

0

1.173

0

767

Reserve overlopende uitgaven
t.g.v. product 212 Lokaalonderwijsbeleid
Reserve bijdrage kapitaallasten oud WCO
t.g.v product 211 Huisvesting onderwijs
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs
t.g.v product 211 Huisvesting onderwijs
Reserve kinderopvang
t.g.v. product 214 Kinderbeleid
Totalen storting / putting programma 11

0

113

0

113

0

113

0

11

0

2.485

0

2.323

0

2.096

0

1.588

0

51

0

0

0

0

0

0

0

244

0

237

0

229

0

225

0

33

0

33

0

33

0

33

0

213

0

0

0

0

0

0

12. Samenlevingsopbouw
Reserve Uitkeringen (voorheen WWB inkomensdeel)
t.g.v. product 224 Minderhedenbeleid
Reserve bijdrage kapitaallasten oud WCO
t.g.v. product 221 Buurtwerk
Reserve mondiaal beleid
t.g.v. product 226 Internationaal beleid
Reserve overlopende uitgaven
t.g.v. product 220 Inburgering (beleidsged.) en Educatie
Reserve flankerend ouderenbeleid
t.g.v. product 223 Ouderenbeleid
Totalen storting / putting programma 12
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24

0

0

0

0

0

0

0

565

0

270

0

262

0

258
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Program m a
(bedragen x € 1.000,-)

2010

2011

2012

2013

Storting

Putting

Storting

Putting

Storting

Putting

Storting

Putting

0

26

0

26

0

26

0

26

0

455

0

455

0

454

0

454

0

87

0

87

0

87

0

87

t.g.v. product 231 Stadsarchief en bibliotheken

0

14

0

14

0

14

0

13

t.g.v. product 232 Musea

0

5

0

5

0

4

0

4

0

26

0

26

0

0

0

0

0

67

0

55

0

0

0

0

0

1.800

0

0

0

0

0

0

4

0

4

0

4

0

4

0

10

0

10

0

10

0

10

0

203

0

11

0

11

0

11

0

5

0

5

0

5

0

5

0

12

0

12

0

12

0

12

0

13. Kunst en cultuur
Reserve gevelfonds
t.g.v. product 5 Monumentenzorg
Reserve lening N.V. Vastgoed Cultureel Centrum
t.g.v. product 230 Cultuur
Reserve bijdrage kapitaallasten oud WCO
t.g.v. product 230 Cultuur
Reserve bijdrage kapitaallasten oud Stadthuis

Egalisatiereserve rente
t.g.v. product 230 Cultuur
Reserve eenmalige problematiek
t.g.v. product 230 Cultuur
Reserve gemeentebrede investeringen
t.g.v. product 230 Cultuur
Reserve vervanging automatisering musea
t.l.v. product 232 musea
Reserve Deventer geschiedenis in beeld
t.l.v. product 230 Cultuur
Reserve conserveringen SAB
t.l.v. product 231 stadsarchief en bibliotheken
Reserve museumaankopen
t.l.v. product 232 musea
Reserve vervanging automatisering SAB
t.l.v. product 231 stadsarchief en bibliotheken
Reserve overlopende uitgaven
t.g.v. product 230 Cultuur
Totalen storting / putting programma 13

0

22

0

0

0

0

0

0

234

2.502

42

668

42

585

42

584

0

22

0

22

0

22

0

22

3

0

3

0

3

0

4

0

41

0

84

0

111

0

148

0

14. Sport
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs
t.g.v. product 240 Sportbeleid
Reserve knelpunten sport
t.l.v. product 241 Buitensportaccomodaties
Reserve investeringen buitensport
t.l.v. product 241 Buitensportaccomodaties
Reserve bijdrage kapitaallasten oud WCO
t.g.v. product 241 Buitensportaccomodaties

0

124

0

123

0

118

0

117

44

146

87

145

114

140

152

139

0

47

0

96

0

15

0

0

t.l.v. product 994 Calculatieverschillen BV

1.074

0

2.031

0

0

0

0

0

t.g.v. product 994 Calculatieverschillen BV

0

0

0

0

0

1.277

0

0

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

901

0

330

0

238

0

77

t.g.v. product 900 Reserves en voorzieningen

0

1.394

0

947

0

398

0

0

t.g.v. product 994 Calculatieverschillen BV

0

0

0

0

0

0

0

0

Totalen storting / putting programma 14
Algem ene dekkingsm iddelen
Reserve bijdrage kapitaallasten. oud SB
t.g.v. product 994 Calculatieverschillen BV
Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat

Reserve gemeentebrede investeringen (RGI)
t.l.v. product 900 Reserves en voorzieningen
t.g.v. product 994 Calculatieverschillen BV
Egalisatiereserve rente
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Program m a
(bedragen x € 1.000,-)

2010
Storting

2011
Putting

Storting

2012

2013

Putting

Storting

Putting

Storting

Putting

Algem ene dekkingsm iddelen
Reserve eenmalige problematiek
t.l.v. product 900 Reserves en voorzieningen

0

0

0

0

29

0

0

0

t.g.v. product 900 Reserves en voorzieningen

0

1.426

0

366

0

0

0

0

0

189

0

189

0

189

0

189

0

175

0

175

0

175

0

170

0

124

0

124

0

124

0

124

77

0

77

0

77

0

77

0

0

20

0

0

0

0

0

0

Reserve afkoop winstafdrachten oud EV
t.g.v. product 900 Reserves en voorzieningen
Reserve afkopen
t.g.v. product 900 Reserves en voorzieningen
Reserve achtergestelde lening Vitens
t.g.v. product 901 Beleggingen
Reserve onderhoud gebouwen
t.l.v. product 993 Calculatieverschillen R&S
Reserve overlopende uitgaven
t.g.v. product 990 Calculatieverschillen CC
Diverse reserves-toevoeging bespaarde rente etc.
t.l.v. product 902 algemene exploitatie
Totalen storting/putting alg. dekkingsmiddelen

Stortingen en puttingen tlv res Grondexploitatie

2.595

0

2.595

0

2.595

0

2.595

0

4.746

4.276

4.703

2.227

2.701

2.416

2.672

560

2.929

0

3.996

0

750

0

750

0

Stortingen en puttingen tlv overige reserves

6.675

21.488

11.455

13.261

5.545

9.668

4.969

7.095

STORTINGEN EN PUTTINGEN incl rente

6.675

25.484

11.455

14.011

5.545

10.418

4.969

10.024

Toevoeging rente aan reserves

-2.595

0

-2.595

0

-2.595

0

-2.595

0

STORTINGEN EN PUTTINGEN excl rente

4.080

25.484

8.860

14.011

2.950

10.418

2.374

10.024

Saldo 2010

Saldo 2011

Saldo 2012

Saldo 2013

Saldo stort en putt tlv res Grondexploitatie

3.996

750

750

2.929

Saldo stort en putt tlv overige reserves

17.408

4.401

6.718

4.721

Saldo stort en putt totaal excl rente

21.404

5.151

7.468

7.650

Toevoeging rente aan reserves

-2.595

-2.595

-2.595

-2.595

18.809

2.556

4.873

5.055

Saldo stortingen en puttingen
totaal inclusief rente
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Bijlage 4 – Mutaties Algemene Uitkering gemeentefonds

I. Samenvatting mutaties Algemene uitkering
Na de Voorjaarsnota 2009, welke niet formeel door de raad is vastgesteld maar waarvan de informatie
dit keer door middel van de zomerrapportage 2009 alsnog ter vaststelling aan de raad is aangeboden,
is thans met betrekking tot de Algemene uitkering en de uitgaafstelpost Accres een aantal nieuwe
mutaties bekend geworden, welke leiden tot een voordeel in de jaren 2009 en 2010 , maar vanaf
2011 tot een structureel nadeel, als volgt (cumulatief , x 1.000): V 785 (2009), V 286 (2010), N 689
(2011), N 2.154 (2012), N 2.939 (2013) (zie tabel 1). In laatstgenoemd nadeel AU 2013 ad
N 2.939.000 is inbegrepen een eenmalig voordeel in 2013 ad V 147.000, waardoor het structurele
nadeel AU 2013 in feite N 3.086.000 bedraagt.
Dit wordt met name veroorzaakt door de meicirculaire 2009 van het Ministerie van BZK inzake het
Gemeentefonds (d.d. 29 mei 2009). In de meicirculaire 2009 zijn enerzijds de gevolgen van het
Aanvullend Financieel Akkoord tussen rijk en VNG van april 2009 verwerkt met betrekking tot
Algemene uitkering 2009-2011. De effecten in de Algemene uitkering van de jaren 2009-2011 worden
met name hierdoor verklaard. Bovendien zijn in de meicirculaire 2009 de accres ramingen voor de
jaren vanaf 2012 (ten opzichte van de septembercirculaire 2008) naar PM teruggebracht. De extra
nadelen in de Algemene uitkering na 2011 worden met name hierdoor verklaard. Op beide onderdelen
wordt hierna wat nader ingegaan. Voornoemde mutaties in de Algemene uitkering en uitgaafstelpost
Accres zullen worden meegenomen in de bijstelling van het meerjaren beeld in deze
programmabegroting 2010-2013. Het genoemde voordeel in Algemene uitkering 2009 van € 785.000
(eenmalig) zal worden verwerkt in de komende najaarsrapportage 2009.
De genoemde nadelen in de Algemene uitkering vanaf 2011 zullen evenwel leiden tot een
onvermijdelijke bezuinigingstaakstelling. Mede in verband met het toezicht zijn hierover door
VNG en BZK zeer recentelijk nadere afspraken zijn gemaakt. Verwezen wordt naar de brief van de
Staatssecretaris van het Ministerie van Binnenlandse Zaken d.d. 6 juli 2009 aan de Tweede Kamer
over onder meer de PM-ramingen accressen Gemeentefonds 2012 en verder. Deze brief, welke is
afgestemd met de VNG, is ter informatie opgenomen in hoofdstuk VI hierna. De VNG heeft eveneens
haar leden in een brief d.d. 2 juli 2009 met betrekking tot de uitvoering van de motie Haarlemmermeer
, hierover geïnformeerd. De expliciete afspraak met betrekking tot de bezuinigingstaakstelling, welke
in beide voornoemde brieven is opgenomen, wordt hierna boven tabel 1 nog eens extra geciteerd.
In het Aanvullend Financieel Akkoord is afgesproken dat de gemeenten in deze kabinetsperiode het
reëel accres ontvangen zoals is toegezegd in het Bestuursakkoord 2007. De accressystematiek voor
de jaren 2009 en 2010 is niet van toepassing en in het jaar 2010 staat een evaluatie van de
normeringsystematiek op de agenda . Dit betekent voor de gemeenten dat in het jaar 2009 het reeds
eerder toegekende reëel accres gehandhaafd blijft, en dat de reeds eerder (d.w.z. t/m de
septembercirculaire 2008, pagina 2) in de jaren 2010 en 2011 toegekende reële accressen van
respectievelijk 0,49% (GF 79 miljoen) en 0,40% (GF 65 miljoen) thans naar 0% zijn teruggebracht. Dit
leidt voor Deventer op zich reeds tot een structureel nadeel van circa N € 9 ton in Algemene uitkering
2011 . In de jaren 2009 tot en met 2011 vindt wel nominale compensatie plaats. Het reëel en nominale
accres is daarmee voor de jaren 2009-2011 vastgezet en wordt niet meer aangepast. In dit verband is
ingaande 2009 ook de Behoedzaamheidsreserve afgeschaft; er is immers geen sprake meer van
nacalculatie. In verband met de economische crisis worden in de meicirculaire 2009 op basis van het
Financieel Akkoord in de jaren 2009 en 2010 wel eenmalige accressen (GF 90 miljoen) toegekend,
hetgeen er mede toe bijdraagt dat het effect in de Algemene uitkering c.a. in de jaren 2009 en 2010
voor Deventer in deze Programmabegroting 2010-2011 per saldo positief uitkomt.
PM-ramingen accressen Gemeentefonds 2012 en verder in meicirculaire 2009.
Voor de jaren 2012 en volgende zijn in de huidige meicirculaire 2009 door het Ministerie van BZK de
betreffende accresramingen van de septembercirculaire 2008 teruggebracht naar PM-ramingen.
Omdat hierbij bovendien is uitgegaan van een inbegrepen loon/prijsinflatie van 0,5% per jaar is dus
sprake van 0,5% krimp in voornoemde jaren. Omdat tot en met septembercirculaire 2008 (pagina 2)
sprake was van 1,29% reëel accres in 2012 (GF 211 miljoen) en van 0,59% reëel accres in 2013 (GF
99 miljoen) , en dit in de meicirculaire 2009 omslaat naar een krimp van 0,50% (GF-80 miljoen) in
voornoemde jaren, ontstaat hierdoor na 2011 forse extra structurele nadelen in Algemene uitkering
2012, oplopend naar circa N € 2,4 miljoen in 2013. De berekening Algemene uitkering van Deventer
is gebaseerd op de uitkeringsfactoren van de meicirculaire 2009 en is daarmee conform het door BZK
(in afstemming met VNG) geschetste voorlopige behoedzaamheidscenario, variant B, zoals genoemd
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in voornoemde brief van de Staatssecretaris van BZK d.d. 6 juli 2009 aan de Tweede Kamer. Ook
somberder scenario‟s dan dit scenario B kunnen echter bewaarheid worden, aldus de
Staatssecretaris. Immers, het huidige economisch klimaat is volgens de staatssecretaris „uitermate
onzeker‟, waarbij met name de lange termijn (de periode 2012 en verder) zich „extreem slecht‟ laat
voorspellen. Een bijkomende complicerende factor is dat er in 2011 verkiezingen zijn en er een nieuw
kabinet aantreedt. „Dit kan en zal nogal wat betekenen voor de rijksfinanciën en de financiën van de
medeoverheden‟, waarschuwt de bewindsvrouw. „Gegeven het verslechterde Nederlandse EMU-saldo
is het zeer wel denkbaar dat het rijk geconfronteerd wordt met een omvangrijke ombuigingsoperatie
om de netto rijksuitgaven, welke op dit moment nog niet is ingevuld‟. Een ander argument om geen
nadere toezeggingen te doen, is de voor 2010 op de agenda staande evaluatie van de
normeringsystematiek in samenwerking met de koepels (VNG/IPO). De staatssecretaris zegt daarop
niet vooruit te willen lopen. Gegeven de onzekerheden over de groei van de algemene uitkering na
2011 , schetst het ministerie van BZK twee scenario‟s als voorlopige hanteerbare bandbreedte ,
waaraan overigens op geen enkele wijze rechten kunnen worden ontleend door gemeenten of
provincies. Geadviseerd wordt - gelet op de uitermate onzekere periode die te wachten staat - ook in
de risicoparagraaf uitleg over de gehanteerde meerjarige uitgangspunten op te nemen.
Scenario A: een reëel accres van nul in de jaren 2012 en verder. In dit scenario wordt er gecompenseerd voor de
inflatie en het nominaal accres bevat dus enkel loon- en prijscompensatie. Er is geen sprake van reële groei. Dit
scenario is in wezen het doortrekken van het accres uit de gemaakte afspraken voor 2010 en 2011 .
Scenario B: een nominaal accres van nul in de jaren 2012 en verder. In dit scenario wordt er geen accres uitgedeeld.
Er is sprake van een reële krimp ter grootte van de inflatie. De uitkeringsfactoren van de meicirculaire 2009 zijn op dit
scenario B gebaseerd . Zoals hiervoor reeds gemeld betekent dit voor Deventer een nadeel in de Algemene
uitkering oplopend naar N 3,3 miljoen in AU 2013. NB: uit meicirculaire 2009 blijkt ook voor a.s. jaartranche AU
2014 een aanvullende krimp ter grootte van de inflatie in dat jaar van 0,5%.
Opmerking: scenario A zou voor Deventer, oplopend naar 2013, weliswaar ca.€ 1 miljoen minder ongunstig uitvallen
dan het scenario B, waarop de meicirculaire 2009 is gebaseerd. Scenario B lijkt ook het meest realistisch omdat
BZK in voornoemde brief meldt dat ook somberder scenario‟s dan scenario B bewaarheid kunnen worden.
Gedeputeerde Staten van Overijssel heeft inmiddels in een brief d.d. 30 juni 2009 aan Burgemeester en Wethouders
laten weten dat zij vanuit haar toezichthoudende rol geen argumenten ziet om aan de genoemde pm-ramingen van
het accres een andere invulling te geven en dat de uitkomsten van de meicirculaire 2009 voor de begrotingstoets
normatief zijn.

Citaat uit voornoemde brief BZK d.d. 6 juli 2009 aan Tweede Kamer en uit voornoemde
ledenbrief VNG d.d. 2 juli 2009 met betrekking tot het item: Bezuinigingstaakstelling:
“Gegeven de beschreven onzekerheden en de geschetste bandbreedte wordt gemeenten
geadviseerd om bij het opstellen van de begroting 2010 en de meerjarenraming 2011-2013 (zeer)
behoedzame uitgangspunten te hanteren aangaande het accres voor de jaren 2012 en verder.
Wanneer de begroting 2010 reëel sluitend is volgt repressief toezicht, ook indien de meerjarenraming
voor (een van) de jaren 2011, 2012 en 2013 niet sluit.
Van repressief toezicht is ook sprake wanneer een tekort op de begroting 2010 ontstaat door louter
het versnellen van investeringen. Daarover zijn in het aanvullende akkoord tenslotte afspraken
gemaakt. De meerjarenraming 2011-2013 kan eventueel sluitend worden gemaakt met een
taakstellende/ richtinggevende bezuiniging. Deze taakstelling moet dan in 2011 wel invulling krijgen
naar de dan geldende inzichten. Bij de begroting 2011 moet er derhalve weer zicht zijn op een
sluitende begroting en meerjarenraming. In geval de begroting 2010 niet sluit en ook het laatste jaar
van de meerjarenraming geen reëel evenwicht vertoont, geldt preventief toezicht (reëel, dat wil zeggen
niet met een taakstellende / richtinggevende bezuiniging in evenwicht gebracht) “ (einde citaat).
Tabel 1: niet-neutrale mutaties AU en Storting stelpost Accres in verband met meicirculaire 2009 (ten
opzichte van voorjaarsnota 2009/zomerrapportage 2009)
Mutaties cumulatief x € 1.000
1a. AU/ niet-neutrale mutaties MC09 (tabel 4a)
2a. putting/storting uitg.stp. Accres (MC09)
(tabel 3b)
--------------------------------------------------------------3) Totaal niet-neutr. mut. AU en stp. Accres AU
(tbv beeld prb.2010-2013) (=1+2)
========================================
(wv. gemeld aan raad in memo weth.Fin. dd.8-6-09)
(w.v. aanvullend bij uitwerking MC 2009)

2009
295

2010
82

2011
-92

2012
-46

2013
1) 70

490
--------

204
---------

-597
--------

-2.108
-----------

-3.009
-----------

785
=====
(611)
(174)

286
======
(-27)
(313)

-689
=====
(-851)
(162)

-2.154
======
(-2.387)
(233)

1) -2.939
=======
(-3.306)
(367)

1) inbegrepen is een eenmalig voordeel AU 2013 ad € 147.144 (tabel 2,punt 5b), waardoor
structureel het nadeel AU 2013 N 3.086.000 bedraagt.
NB 1: De uitkomsten van de a.s. CAO worden pas na de zomer van 2009 bekend. Dan pas zal
blijken in hoeverre het (op de uitgaafstelpost Accres 2010ev) hiervoor gereserveerde bedrag
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neerwaarts kan worden bijgesteld. Een eventueel hiermee gepaard gaand voordeel wordt t.z.t.
(tezamen met andere nadelen zoals m.b.t. -0,5% reëel accres 2014= ca. N 500.000) verwerkt in het
meerjaren beeld van de komende Voorjaarsnota 2010. Zie ook voetnoot 2 bij tabel 4c.

II) Nadere toelichting niet-neutrale mutaties AU en storting in uitgaafstelpost Accres in
verband met meicirculaire 2009
IIA) De niet-neutrale mutaties in de Algemene uitkering (meicirculaire 2009)
(zie tabel 4a , punt 1 t/m 12)
De hieronder toe te lichten onderdelen 1a t/m 1c (zie ook tabellen 4a en 3b) zijn qua effect reeds
gemeld in de Memo d.d. 8 juni van de wethouder Financiën aan de gemeenteraad. De onderdelen 2
t/m 13 zijn aanvullende mutaties AU. Deze mutaties zijn later, bij de verdere uitwerking van de
meicirculaire 2009 , bekend geworden..
Tabel 2: Uitsplitsing niet-neutrale mutaties AU ca. in verband met meicirculaire 2009 (ten opzichte van
voorjaarsnota/zomerrapportage 2009)
Mutaties cumulatief x € 1.000
A. Door Weth.Hiemstra in Memo (dd8 juni 2009)
aan de raad gemelde voorl. mutaties AU ca :
1a) Restant mutaties Accres 2009 ivm verlaging
% pBBP (o.m.- 54 mln AU 2009) (tabel 4a ad1)
1b) AU/afschaffing BHR 2009ev (tabel 4a ad 2a)
1c) Mutaties Uitg.stp. Accres ivm F.A./MC09
(tov sc08) (zie ook tabel 3b):
1c1) verlaging accressen 2010-2013 (mc09-sc08)
1c2) verhoging accres 2009 en 2010 (eenm.)
1c3) voordeel ivm lagere reservering prijsstijging
2011-2013 (lager % pBBP mc09 tov sc08)
1c4) voordeel ivm lagere reservering loonstijging
2010 (lager %pBBP mc09 tov sc08) (zie 13b)
1c5) voordeel ivm lagere reservering loonstijging
2011-2013 (lager % pBBP mc09 tov sc08)
----------------------------------------------------------1c) Sub-tot.mutaties Uitg.stp. Accres ivm FA/mc09
--------------------------------------------------------------A. Totaal aan de raad (per 8-6-2009) gemelde
eerste voorl. mutaties AU ca. ivm F.A. /MC09
(tov SC08) (1a t/m 1c)

2009

2010

2011

2012

2013

-458

-492

-520

-548

-571

580

580

580

580

580

490

-747
498

-1.325
-

-3.967
-

-6.020
-

144

716

1.300

134

134

134

134

--------490
---------

----------115
----------

136
----------911
-----------

698
----------2.419
-----------

1.271
------------3.315
------------

611
=====

-27
======

-851
=======

-2.387
=======

-3.306
=======

113

114

115

117

120

122
-17
-28

-75

-40

-4

Eenm.147

30

-76
30

-76
30

3
-76
30

55
-76
30

19
43
-62
80
-63
-15
---------6

35
86
-126
13
-123
-66
----------152

57
129
-192
-120
-23
-78

88
171
-259
95
-118
-192
----------1)
61

51

45

40

34

----------

268
---------

269
---------

271

272
-----------

785

286

-689

B. Nadere mutaties AU ca. (tabel 4a: 2b t/m 12):
2. Aanvullend impl.voordeel afschaffing BHR09
3. AU 2009/ invoeringskosten omgevingsvergunning WABO (+2 pnt u.f. , corr. 2008)
4. AU09/ digit.klantdossier fase II (-2,6mln eenm)
5a. AU 2009 t/m 2012 / mGBA en ORRA
5b. AU 2013/ mGBA en Orra (eenmalig 2013)
6. AU 2010ev/ mut. Suppl.uitk. afsch. OZB won.gebruikers (mc09)
7. AU 2010ev/ HV herdefin. bijstandontvangers
8. AU 2009/ intrekking neg. corr. stp. (w.b.o.)
9. AU 2010ev / int.uitk WUW naar verdeelmtst.
10a. AU2010ev/ OHV (8,5 mln p.jr via verd.mtst.)
10b. AU2010ev/ OHV (-8,5 mln accres tbv 10a)
11a. AU/mutaties uitk.basis (Deventer + land.)
11b. AU/ update mutaties woonruimten
12. AU/ restant (incl. enkele afrond.punten u.f.)
------------------------------------------------------------B. Totaal nadere mutaties AU ca. (2 t/m 12)
13a.voordeel impl. 1% prijsstijging 2010 (tabel 3b)
13b.voordeel afboeking restant reservering
loonstijging 2010 (zie ook 1c4) (tabel 3b)
---------------------------------------------------------------C. Totaal niet-neutr. mut. AU en stp. Accres
AU (tbv beeld prb.2010-2013) (=A+B+13)
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-109
--------174

-2.154

1)-2.939
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1) inbegrepen is een eenmalig voordeel AU 2013 ad € 147.144 ivm GBA/ORRA, waardoor
structureel het nadeel AU 2013 N 3.086.000 bedraagt.
Ad 1a) AU/ restant-mutatie Accres 2009 i.v.m. verlaging van het percentage pBBP 2009 (mc 2009).
Mutaties cumulatief x € 1.000
1a. Mutaties Accres 2009: -354mln = -32 pnt u.f.
1b. door Deventer reeds verwerkt in vjn09: -300 mln
-------------------------------------------------------------------1. Restant mutatie Accres 2009 ivm verlaging %
pBBP (o.m. - 54 mln)
(1a -1b)

2009

2010

2011

2012

2013

-1.958
-1.500
---------458

-1.992
-1.500
-----------492

-2.020
-1.500
----------520

-2.048
-1.500
-----------548

-2.071
-1.500
----------571

In de meicirculaire 2009 is het accres 2009 ten opzichte van de septembercirculaire 2008 met macro
€ 354 miljoen verlaagd. Voor Deventer neerkomend op aan accresverlaging 2009 van structureel
€ 1.958.000. Omdat in het Financieel akkoord het reëel accres 2009 constant is gehouden, betreft
voornoemde verlaging louter een neerwaartse inflatoire bijstelling vanwege de verdere verlaging van
het percentage prijsmutatie Binnenlands product 2009. Voornoemd percentage 2009 was 3,58% in de
septembercirculaire 2008 (MEV 2008) is , via 1,75% cpb/dec08, in meicirculaire 2009 verder verlaagd
naar 1,25% (CEP 2009). In de Voorjaarsnota 2009 van Deventer , waarin de prijscompensatie 2010
aan de eenheden reeds naar 1% was teruggebracht, was als nominale korting reeds gerekend met
een verwachte verlaging accres 2009 van € 1.500.000 (macro -€ 300 miljoen). Per saldo ontstaat met
ingang van Algemene uitkering 2009 een structureel nadelig effect van circa 5 ton (tabel 2 , punt 1a).
Een eventuele voordelige uitkomst van a.s. CAO na de zomer 2009 (zie voetnoten bij tabellen 1 en
4c), zal structureel worden verwerkt in a.s. Voorjaarsnota 2010.
Ad 1b) AU/ afschaffing Behoedzaamheidsreserve 2009ev.(BHR 2009) (meicirculaire 2009)
Mutaties cumulatief x € 1.000
a) Inhouding BHR 2009 gaat in mc09 niet door
b) meerjarige 50% terugraming verr. BHR vervalt
-------------------------------------------------------------------c) per saldo voordeel afschaffing BHR (mc 2009)

2009

2010

2011

2012

2013

1.160
-580
-------580

1.160
-580
--------580

1.160
-580
---------580

1.160
-580
---------580

1.160
-580
---------580

In VJN 2009 van Deventer (p.67) was op basis van maartcirculaire 2009 nog geanticipeerd op een
structurele korting van 19 punten uitkeringsfactor 2009 i.v.m. de verwachte inhouding
Behoedzaamheidsreserve 2009 in de meicirculaire 2009. Nu in de meicirculaire 2009 is besloten de
Inhouding van de Behoedzaamheidsreserve 2009 niet te laten doorgaan, ontstaat in Algemene
uitkering 2009 een structureel voordeel ter grootte van 19 punten uitkeringsfactor , ofwel € 1.160.000.
Tegelijkertijd vervalt ook de bestaande meerjarige 50% terugraming van de verrekening
Behoedzaamheidsreserve, hetgeen op zich een structureel nadeel oplevert van
€ 580.000. Per saldo levert dus de afschaffing van de Behoedzaamheidsreserve in de meicirculaire
2009 voor Deventer een structureel voordeel op van € 580.000 (+1.160.000-580.000) met ingang van
AU 2009 (tabel 2, punt 1b).
Ad 1c) Mutaties uitgaafstelpost Accres ivm Aanvullend Financieel Akkoord /meicirculaire 2009
(incl. PM-ramingen Accressen 2012 en 2013) (ten opzichte van septembercirculaire2008)
Mutaties cumulatief x € 1.000
a) per saldo effect ivm Financieel Akkoord
b) effect Pm-ramingen accressen 2012 en 2013
-------------------------------------------------------------------c) Totaal mutaties stp. Accres ivm F.A.+ PM-raming
2012 en 2013 (a+b0 ((tabel2 , ad 1c)

2009

2010

2011

2012

2013

490

-115

-911

--------

---------

----------

-911
-1.508
----------

-911
-2.404
----------

490

-115

-911

-2.419

-3.315

a) De mutaties op de uitgaafstelpost Accres 2009-2011 in verband met het Aanvullend Financieel
akkoord d.d. april 2009 leiden voor Deventer tot het volgende structurele effect (cumulatief, x 1.000): V
490 (2009), N 115 (2010), N 911 (2011 ev). Het betreft accresverlagingen 2010 en 2011 in verband
met het terugbrengen van de reële accressen 2010 en 2011 naar 0% en de ingebrachte incidentele
accressen 2009 en 2010 (macro € 90 miljoen). Verwezen wordt ook naar de toelichting Financieel
Akkoord in voorliggende Samenvatting van deze nota.
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b) De aanvullende mutaties op de uitgaafstelpost Accres i.v.m. de PM-ramingen voor de Accressen
2012 en 2013 in de meicirculaire 2009 , leiden voor Deventer tot de volgende aanvullende structurele
effecten (cumulatief, x 1.000): N 1.508 (2012), N 2.404 (2013ev). Verwezen wordt naar de toelichting
PM-ramingen accressen gemeentefonds 2012 en 2013 in voorliggende Samenvatting van deze nota.
Omdat deze PM-ramingen in de gesprekken tussen rijk en VNG over het Aanvullend Financieel
Akkoord niet aan de orde zijn geweest en dus nieuw bleken in de uitwerking van de meicirculaire
2009, ontstond in den lande enige commotie (motie Haarlemmermeer). De PM-ramingen werden
nader toegelicht door de Staatssecretaris van BZK in haar meergenoemde brief d.d. 6 juli 2009.
Tezamen leiden de mutaties op de uitgaafstelpost Accres in verband met het Financieel Akkoord en
de PM-ramingen voor de accressen 2012 en 2013 dus per saldo tot de volgende effecten (cumulatief,
x € 1.000): V 490 (2009), N 115 (2010), N 911 (2011), N 2.419 (2012), N 3.315 (2013).(tabel 2, ad 1c).
In de eerste voorlopige informatie d.d. 8 juni 2009 over de meicirculaire 2009 door de wethouder
Financiën aan de leden van de gemeenteraad waren overigens alle voornoemde effecten reeds
verwerkt (d.w.z. inclusief de effecten van de PM-ramingen accressen 2012 en 2013)..
Ad 2) Aanvullend implementatievoordeel bij verwerking afschaffing BHR 2009 (meicirculaire 2009)
Het verschil tussen de daadwerkelijk doorwerking van de verrekening Behoedzaamheisreserve 2008
in de meicirculaire 2009 (+ 7 punten u.f.) en hetgeen hiervoor impliciet verwerkt is in VJN 2009 van
Deventer, levert per saldo een aanvullend structureel voordeel op van ruim een ton ingaande
Algemene uitkering 2009.
Ad 3) AU 2009/ invoeringskosten omgevingsvergunning Wabo (meicirculaire 2009)
In de decembercirculaire 2008 is de Algemene uitkering 2008 van Deventer eenmalig met € 192.000
verhoogd (GF 2008: € 22 miljoen) in verband met compensatie voor invoeringskosten
omgevingsvergunning . Tevens is tegelijkertijd hiertoe door BZK de uitkeringsfactor 2008 met 2 punten
gekort (-€ 122.000). Na bezwaar van de VNG worden de twee kortingspunten uitkeringsfactor 2008 in
de meicirculaire 2009 in Algemene uitkering 2009 weer teruggegeven. Ook omdat voor dit doel door
Deventer reeds middelen beschikbaar warengesteld betekent dit een eenmalig voordeel in Algemene
uitkering 2009 van € 122.000.
Ad 4) AU 2009/ digitaal klantdossier fase II (meicirculaire 2009)
In de meicirculaire 2009 wordt gemeld dat aanvullend aan een eerdere eenmalige uitname uit het
Gemeentefonds 2009 thans, eveneens weer op voorstel van de VNG, aanvullend macro 2,6 miljoen
aan Gemeentefonds 2009 wordt onttrokken. Dit als gemeentelijke bijdrage in de doorontwikkeling van
het digitaal klantdossier , fase II. Mede omdat er door het Ministerie van BZK en de VNG geen
onmiddellijke relatie is gelegd met kostenbesparing bij de gemeenten, wordt dit eenmalige nadeel in
de Algemene uitkering 2009 ad € 17.000 niet doorgegeven aan de betreffende eenheid.
Ad 5) AU 2009-2013 / Financiering ontwikkeling van de Modernisering Gemeentelijke Basisregistratie
Persoonsgegeven (mGBA) en Online Raadpleegbare Reisdocumentenadministratie (Orra)
In de meicirculaire 2009 wordt medegedeeld dat voor de financiering van de ontwikkeling van de
Modernisering Gemeentelijke Basisregistratie Persoonsgegevens (mGBA) en de Online
Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie (ORRA) de VNG en BZK het volgende zijn
overeengekomen. De investeringen in 2009 tot en met 2012 worden door een tijdelijke , renteloze
uitnamereeks uit het gemeentefonds gefinancierd (van respectievelijk, cumulatief: -/- 4,8 miljoen, -/12,7 miljoen, -/- 6,9 miljoen en -/-0,6 miljoen). In 2013 zal BZK de totale uitname uit het
Gemeentefonds van in totaal € 25 miljoen weer aanvullen. Er is geen onmiddellijke relatie gelegd met
kostenbesparing. Dit leidt tot de volgende uitnamereeks in de Algemene uitkering van Deventer
(cumulatief, x 1.000): N 28 (2009), N 75 (2010), N 40 (2011), N 4 (2012), nihil (2013). De aanvulling
door BZK met macro € 25 miljoen (eenmalig) in Gemeentefonds 2013, betekent voor Deventer een
eenmalig voordeel van € 147.000 in Algemene uitkering 2013.
Ad 6) AU 2010ev/ mutaties suppletie uitkering afschaffing OZB-woningen-gebruikers
Mutaties cumulatief x € 1.000
a) S.U. afschaffing OZB-won.-gebr. (t/m MC08)
b) S.U. afschaffing OZB-won.-gebr. (t/m MC09)
-------------------------------------------------------------------c) Mutatie S.U. afsch. OZB-won.-gebr. Ivm MC09
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2009

2010

2011

2012

2013

677
677
--------

677
677
---------

677
677
----------

674
677
---------3

622
677
---------55
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De reële accressen 2010 en verder laten geen ruimte voor verdere afbouw van de suppletie-uitkering
i.v.m. afschaffing OZB , woningen-gebruikers. Deze suppletie-uitkering voor 2010 en verder blijft in
meicirculaire 2009 gelijk aan de suppletie-uitkering 2009. Dit leidt tot het volgende voordeel in de
Algemene uitkering voor Deventer (cumulatief, x 1.000): V 3 (2012), V 55 (2013ev)
Ad 7) AU 2010/ Herverdeelnadeel in verband met herdefiniëring aantal bijstandontvangers
(meicirculaire 2009)
Mensen met uitsluitend periodieke bijzondere bijstand worden niet meer als bijstandontvanger
meegerekend in de verdeelmaatstaven van Algemene uitkering 2010 e.v., aldus de meicirculaire
2009. Tegelijkertijd worden in de meicirculaire 2009 de betreffende bedragen per eenheid verhoogd.
Deze definitiewijziging betekent voor Deventer dat het aantal bijstandontvangers in de Algemene
uitkering met 73 personen wordt verlaagd. Dit betekent per saldo voor Deventer een structureel
herverdeelnadeel van € 76.000 met ingang van Algemene uitkering 2010.
Ad 11) AU/ mutaties uitkeringsbasis (landelijk + Deventer (zie ook tabel 4a, ad 11):
In de meicirculaire 2009 ontstaat per saldo door ontwikkelingen in de landelijke uitkeringsbasis (ten
opzichte van de septembercirculaire 2007) en door bijstellingen van de Deventer volumina van de
bijstandsmaatstaven ca. , van de woonruimtenmaatstaven en van de inkomensmaatstaven ozb, het
volgende structurele nadeel voor de Algemene uitkering van Deventer (cumulatief x 1.000): V 61
(2009), V 17 (2010), N 109 (2011), N 120 (2012), N 23 (2013ev). In onderstaande tabel wordt een
nadere specificatie gegeven.
Tabel: mutaties AU i.v.m. ontwikkeling uitkeringsbasis ca. landelijke en Deventer (meicirculaire 2009)
Mutaties cumulatief x € 1.000
a) AU/ land.uitk.b.2009-2013 , excl. +4 pnt u.f.
2010 WOZ-infl.(zie11f) (mc09-sc08/mrtc09) 1)
(2e orde effect m.n. ivm ontw. Bijstandaantallen)
b) AU/ bijstandsmaatstaven (cf % mc09)
(zie ook tabel 7b) (1e orde efect)

2009

2010

2011

2012

2013

61
(+1pnt)

-184
(-3 pnt)

-1.412
(-23 pnt)

-2.283
(-37 pnt)

-2.856
(-46 pnt)

-

211

1.371

2.227

2.892

46

47

48

49

-63

-123

-120

-118

-238
245
(+4 pnt)
-----------17

-238
245
(+4 pnt)
----------109

-238
245
(+4 pnt)
----------120

-238
245
(+4 pnt)
----------23

c) AU / verd.mtst. bedrijfsvestig.(zie punt d)
d) AU/ update mutaties woonruimten van
VJN 2009 Ivm signalering R&S
(zie tabel 7b)
e) AU2010/ ink. mtst. ozb ivm herw. (%mc09)
f) AU 2010/ u.f. +4 pnt ivm WOZ-infl. (zie 11e)
-------------------------------------------------------------Totaal bijstelling ontwikkeling uitkeringsbasis
(landelijk en Deventer) (mc 2009)

---------61

1) Zie voetnoot 1 bij tabel 4a
* De neerwaartse bijstelling van de geraamde per saldo mutatie van het aantal woonruimten in 2009
en 2010 betekent een structureel nadelig effect in de Algemene uitkering dat oploopt naar € 118.000
in AU 2013 e.v. In Voorjaarsnota 2009 werd onder meer nog uitgegaan van per saldo +218
woonruimten in 2009 en van +214 woonruimten in 2010. In Zomerrapportage 2009 (p.16) werd door
eenheid R&S een afname van (per saldo) 400 woonruimten in 2009 voorzien (-750 sloop en + 350
nieuwbouw). Daarna kwamen er via eenheid R&S per 26-8-2009 nieuwe sloopcijfers beschikbaar,
waarin rekening wordt gehouden met uitstel sloop Rivierenwijk en uitstel sloop Keizerslanden. De per
saldo mutaties woonruimten in 2009 en in 2010 zijn hierdoor voorshands in de Algemene uitkering van
programmabegroting 2010-2013 op nihil geraamd.
* De bijstelling in de landelijke uitkeringsbasis en de daarmee gepaard gaande verlaging van de
meerjarige uitkeringsfactor, levert een fors structureel nadelig effect op (zie ad a). Door een
opwaartse bijstelling van de meerjarige aantallen bijstandsontvangers cf. de uitgangspunten van de
meicirculaire 2009, ontstaat een voordelig effect dat hiermee min of meer in de pas loopt. Verwezen
wordt ook naar hetgeen hierna is opgemerkt in H III (volumina verdeelmaatstaven) over de
ontwikkeling van de bijstandsaantallen in de Algemene uitkering.
* Bovendien speelt in de Algemene uitkering 2010 ook de herwaardering van de economische
waarden een rol, omdat in 2010 een nieuw WOZ-tijdvak begint met waardepeildatum 1-1-2009 in
plaats van 1-1-2008. De betreffende waardegegevens zullen bij de afdeling Belastingen pas eind 2009
bekend worden. In de Algemene uitkering 2010 e.v. is op basis van meicirculaire 2009 voorshands
uitgegaan van de gemiddelde mutatiepercentages voor de landelijke waardeontwikkeling van
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peildatum 1-1-2008 naar peildatum 1-1-2009, conform de voorlopige schattingen van de
Waarderingskamer. Te weten : +0,55% waardestijging voor woningen en +2,0% waardestijging voor
niet-woningen. Tezamen met een aanpassing van de rekentarieven 2010 levert dit voor de
inkomensmaatstaven ozb in de Algemene uitkering een structureel nadeel in 2010 op van € 238.000,
waartegenover een verhoging van de uitkeringsfactor 2010 met 4 punten (WOZ-inflatie) evenwel een
compenserend voordeel oplevert.
IIB) Mutaties uitgaafstelpost Accres AU in verband met meicirculaire 2009 ten opzichte van
septembercirculaire 2008 (zie ook tabel 4c)
Voor de ontwikkeling en de samenstelling van de uitgaafstelpost Accres vanaf de stand van de
Voorjaarsnota 2009/Zomermarap 2009, wordt verwezen naar tabel 4c hierna. Daar staan ook (weer)
reserveringen voor loonstijging in afwachting van de uitkomsten van de a.s. CAO (na de zomer 2009).
Tabel 3a: mutaties macro Integraal Accres Gemeentefonds in verband met meicirculaire 2009 ten
opzichte van septembercirculaire 2008 BZK), per JAAR
Mutaties Integraal Accres GF, PER JAAR

2009

2010

2011

2012

2013

a) Integrale Accressen 2009-2013 t/m SC08 (p.JR)
aantal punten u.f. (PER JAAR)

1.220 mln

202 mln
(19pnt)1)

188 mln
(16 pnt)

465 mln
(41 pnt)

359 mln
(31 pnt)

b) Integrale Accressen 2009-2013 t/m MC09(p.JR)
aantal punten u.f. (PER JAAR)
---------------------------------------------------------------c) Mutatie integrale Accressen GF 2009-2013
(MC 2009 tov SC 2008), per jaar
Idem, aantal punten u.f . (PER JAAR)

866 mln

74 mln
(7 pnt)
-----------

Pm 2)

Pm 2)

-----------

75 mln
(7 pnt)
----------

-----------

------------

-354 mln
-32 pnt)3)

-127 mln
(-12 pnt)

-114 mln
(-9 pnt)

-465 mln
(-41 pnt)

-359 mln
(-31 pnt)

90 mln
(+8 pnt)

-90 mln
(-8 pnt)
90 mln
(8 pnt)

-90 mln
(-8pnt)

d1) Incidentele verhoging accres 2009: +90 mln
aantal punten u.f. (PER JAAR)
d2) Incidentele verhoging accres 2010: +90 mln
aantal punten u.f. (PER JAAR)

---------------------1) 19 punten Accres 2010/sc08 -21 punten OOV = - 2 punten
2) In de Pm-posten Integraal Accres 2012 en 2013 heeft BZK in de MC 2009 verwerkt per jaar:
+80,2 mln (loon-en prijsmutatie= cf pBBP 0,50% ) en -/- 80,2 mln krimp c.q. negatief reëel accres
3) Zie voor het effect van de -32 punten u.f. i.v.m. Accres 2009ev : tabel 4a, punt 1a.
Tabel 3b: mutaties uitgaafstelpost Accres AU Deventer in verband met meicirculaire 2009 BZK (ten
opzichte van septembercirculaire 2008), CUMULATIEF.
Mutaties Cumulatief x € 1.000
a) Nadeel ivm verlaging Accres 10-13 obv MC09:
a) Mutaties Accressen 2010-2013 (MC09-SC08):
a1)nadeel verlag. accres 2010 (GF -127 mln= -12pnt)
a2) nadeel verlag. accres 2011 (GF -114 mln= -9 pnt)
a3)nadeel verlag. accres 2012(GF -465 mln=- 41 pnt)
a4) nadeel verlag. accres 2013 (GF -359 mln= -31 pnt)
---------------------------------------------------------------a)nadeel ivm verlag. Accres 10-13 obv MC09(tov sc08
(Idem, aantal punten u.f., CUMULATIEF)
(zie ook tabellen 3a en 4a)
b) voordeel ivm incidentele accresverhoging
2009 (90 mln) en 2010 (90 mln)
(Idem, aantal punten u.f., CUMULATIEF)
c) voordeel ivm lagere reservering prijsstijging
2011-2013 ev. (lager % pBBP) 1)
d1) voordeel ivm lagere reservering loonstijging
2010 ( % pBBP 2010 van 0,75% naar 0,50%)
d2) voordeel ivm volledige afboeking restant
reservering loonstijging 2010 ad 0,50%
( d1 + d2= 402.000 ; ook vjn 2009 , tabel 6 ad c)
e) voordeel ivm lagere reservering loonstijging
2011-2013 ev. (lager % pBBP) 1)
f) voordeel/nadeel ivm implementatie 1% prijsstijging 2010 (540 -591 beschikbaar t/m vjn09)
g) implementatie -2,4% voorshands neutrale loondaling 2010 ad 1.171.000 (1.287.000 voor impl.)
------------------------------------------------------------------h) tekort (storting in) uitg.stp. Accres 2010ev
(MC09-SC08) (a t/m g) *)
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2009

2010

2011

2012

2013

-747

-757
-568

-768
-576
-2.623

------

---------747
(-12 pnt)

----------1.325
(-21 pnt)

---------3.967
(-62 pnt)

-777
-583
-2.654
-2.007
-----------6.020
(-93 pnt)

490
(8pnt)

498
(8 pnt)

( - pnt)

( - pnt)

( - pnt)

144

716

1.300

134

134

134

134

268

269

271

272

136

698

1.271

51

45

40

34

---------204
pr.b.10-13

----------597
Pr.b.10-13

------------2.109
Pr.b.10-13

------------3.008
Pr.b.10-13

----490
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-------------1) De percentages %pBBP 2011-2013 in MC 2009 zijn als volgt bijgesteld ten opzichte van SC 2008
(per jaar): 2011 : 0,50% (was 0,75%); 2012: 0,50% (was 1,53%); 2013: 0,50% (was 0,53%).
*) De mutaties op uitgaafstelpost Accres van tabel 3b (uitgezonderd ad d2 en ad f) , zijn tezamen met
de onderdelen 1 en 2a van tabel 4a, reeds gemeld in de Memo d.d. 8 juni van de wethouder
Financiën aan de gemeenteraad.
III. Volumina verdeelmaatstaven.
De meerjarige volumina van de verdeelmaatstaven in de Algemene uitkering raamt de gemeente
Deventer al decennialang conform een bestendige gedragslijn. Die bestendig gedragslijn houdt in dat
Deventer meerjarig de volumina van enkele verdeelmaatstaven “dynamisch” raamt. Dit geldt voor
die maatstaven die gerelateerd zijn aan inwonertallen, woonruimten en bijstandsaantallen. De overige
volumina raamt Deventer meerjarig “statisch”. In de maraps en in de jaarlijkse Voorjaarsnota ontstaat
op die manier wat extra ruimte .
Bij de inwoner- en woningontwikkeling meerjarig gaat Deventer uit van de visies intern bij de
gemeente Deventer. Bij de meerjarige mutaties van de bijstandsaantallen baseert Deventer zich op
de raming van het actuele basisjaar zoals bekend bij STH/UC en meerjarig op de procentuele
toename van de bijstandsaantallen zoals blijkend uit de BZK-circulaire Gemeentefonds. Dit laatste
om meerjarig in balans te blijven met het effect van de ontwikkeling van de uitkeringsfactor meerjarig
(bijdrage aan de landelijke uitkeringsbasis), waarbij de ontwikkeling bijstandsaantallen een zeer
zwaar wegend effect heeft. Hierdoor loopt Deventer in de Algemene uitkering qua meerjarige mutatie
van de bijstandsaantallen in de pas met het eerste orde effect en het tweede orde effect. De
bevoorschotting AU door BZK is helaas tot ver in het lopend jaar nog gebaseerd op het definitieve
bijstandsgegeven van een voorgaand (niet relevant) AU-jaar en daarmee niet up to date. Daardoor
gaat Deventer voor het lopende uitkeringsjaar AU uit van de meest recente relevante (voorlopige)
bijstandsaantallen , zoals bekend intern bij de gemeente.
De statisch geraamde volumina m.b.t. de Algemene uitkering in onderstaande tabel zullen, zodra de
bijstelling door BZK in de loop van het jaar beschikbaar komt, in de AU van de najaarsmarap en
van de Voorjaarsnota worden verwerkt. Dit als structurele bijstelling AU vanuit het basisjaar. Voor de
meerjarige raming van het aantal woningen heeft overigens in deze begroting een update
plaatsgevonden. Een en ander gebaseerd op informatie van de eenheid R&S (zie ook tabel 7b).
Tabel 3c : specificatie volumeontwikkeling van een aantal verdeelmaatstaven in de Algemene
uitkering tot en met meicirculaire 2009
Volumina verdeelmaatstaven AU
Stand AU 09-13 t/m MC09 (incl.i.u.) (x€ 1.000)

2009

2010

2011

2012

2013

100.045

103.437

100.153

99.734

99.520

Inbegrepen volumina van diverse verdeelmtst.:
98.543
99.176
100.211
101.232
* Aantal inwoners
97.902
* Aantal inwoners jonger dan 20 jaar
23.696
23.696
23.696
23.696
23.696
* Aantal inwoners ouder dan 64 jaar
14.023
14.023
14.023
14.023
14.023
* Aantal inwoners 75-85 jaar
5.298
5.298
5.298
5.298
5.298
41.511
41.511
42.166
42.823
* Aantal woningen
41.511
* Aantal wooneenheden
519
519
519
519
519
* Aantal recreatiewoningen
27
27
27
27
27
* Capaciteit bijzondere woongebouwen
2.031
2.031
2.031
2.031
2.031
1.640
1.902
2.092
2.238
* Bijstandontv. (b.o) (WWB thw<65, ioaw, ioaz)
1.665
8.120
8.383
8.573
8.720
* Aantal uitkeringontvangers (incl. b.o.)
8.146
* Aantal inw.-minderheden
8.355
8.355
8.355
8.355
8.355
* Aantal huishoudens met laag inkomen
13.670
13.670
13.670
13.670
13.670
* Aantal eenouder huishoudens
2.540
2.540
2.540
2.540
2.540
* Lokaal klantenpotentieel
107.940
107.940
107.940
107.940
107.940
* Regionaal klantenpotentieel
146.710
146.710
146.710
146.710
146.710
* Oppervlakte land + binnenwater (ha)
13.437
13.437
13.437
13.437
13.437
* Aantal bedrijfsvestigingen
4.180
4.180
4.180
4.180
4.180
* Uitk.factor meicirculaire 2009 (lopende prijzen)
1,575
1,552
1,528
1,507
1,490
-------------NB1: In de raming van het aantal bijstandontvangers is bovendien verwerkt dat in MC 2009 ,ingaande AU 2010ev, de
aantallen met uitsluitend periodieke bijzondere bijstand zijn geëlimineerd . Voor Deventer ging het om een inbegrepen
verlaging met 73 bijstandontvangers, onder gelijktijdige verhoging van de bedragen per eenheid van betreffende
verdeelmaatstaven.
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IV) Specificatie stand en mutaties Algemene uitkering c.a. (meicirculaire 2009)
In onderstaande tabel wordt, naast de begin- en eindstand van de Algemene uitkering, een
specificatie gegeven van alle mutaties in de Algemene uitkering. De voorshands neutrale mutaties
worden toegelicht in de volledige nota Meicirculaire 2009 in de Bijlagen bij de productenraming 2010.
Tabel 4a : Stand en mutaties Algemene uitkering na Voorjaarsnota 2009 (Zomerrapportage 2009) in
verband met meicirculaire 2009 BZK
Mutaties Cumulatief x € 1.000
Specificatie stand AU t/m VJN 2009:
a)Stand AU/ verdeelmtst.(excl. i.u.) cf vjn09, p. 72
Af: aanvulling AU/inw. cf VJN 2009, p.63 (ad7a)
Af: aanvulling AU/wr. cf VJN 2009, p.63 (ad7b)
-----------------------------------------------------------Stand AU/ verdeelmtst. (excl. i.u.) cf vjn09
b) Specificatie integr./dec.uitk. AU t/m VJN 2009:
b1) AU/ i.u. De Pater (miv 2010 naar verd.mtst
b2) AU/ i.u. Wmo
b3) AU/ i.u. controle abw, tsioc (2007-2010)
b4) AU/ i.u. Comb.f. Brede School (2008-2012)
b5) AU/ i.u. homo-emancipatie (2008-2011)
b6) AU/ d.u. bewonersinitiatieven wijken
2008-2011 (G18)
b7) AU/ d.u. bewonersinitiatieven wijken
2008-2010 (G31)
b8) AU/ d.u. wijkactieplannen 2008-2010
b9) AU/ d.u. taalcoaches 2008-2011
b10) AU/ d.u. participatie vrouwen uit etnische
minderheden 2008-2011
b11) AU/ d.u. pilot gemengde scholen 08-11
b12) AU/ d.u. beeldende kunst en vormgeving
b13) AU/ d.u. cultuurparticipatie 2009-2012
---------------------------------------------------------b) stand AU/ i.u. en d.u. t/m vjn 09 (b1 t/m b13)
c) Totaal stand AU09-13 (incl. i.u./d.u.) t/m vjn09
d) Mutaties AU 2009 tbv ZM 2009 (p. 27)
AU 2009 / mtst. Bedrijfsvestiging (zie ook 11c)
AU 2009/ neutr. (eenmalig) , ivm dijkstal II 2008
-----------------------------------------------------------e) Totaal AU09-13 (incl. i.u./d.u.) t/m VJN/ZM09
=====================================

2009

2010

2011

2012

2013

87.740

---------87.740

87.902
-44
-63
--------87.794

88.719
-88
-127
---------88.503

90.996
-45
-65
----------90.886

92.685
----------92.665

178
9.580
90
170
20

178
9.580
90
170
20

178
9.580
170
20

178
9.580
170
-

178
9.580
-

105

105

105

-

-

300
660
101

300
660
34

34

-

-

50
50
150
76
---------11.531

50
50
150
76
--------11.463

33
50
150
76
---------10.396

150
76
---------10.154

150
----------9.908

99.271
(VJN 09)

99.257
(VJN 09)

98.899
(VJN 09)

101.041
(VJN 09)

102.593
(VJN 09)

89
-55
-------99.305
(vjn/zm09)
=======

---------99.257
(vjn/zm09)
=======

---------98.899
(vjn/zm09)
=======

----------101.041
(vjn/zm09)
=======

----------102.593
(vjn/zm09)
========

-1.958
(-32 pnt)

-1.991
(-32 pnt)

-2.019
(- 32 pnt)

-2.047
( -32 pnt)

-2.071
( -32 pnt)

-1.500
----------458

-1.500
----------491

-1.500
---------519

-1.500
-----------548

-1.500
-----------571

1.160

1.160

1.160

1.160

1.160

-580

-580

-580

-580

-580

428
(+ 7 pnt)

429
( +7 pnt)

430
(+ 7 pnt)

432
(+ 7 pnt)

435
(+ 7 pnt)

-315
----------113

-315
---------114

-315
--------115

-315
---------117

-315
--------120

I) Niet-neutr. Mut. AU ivm MC 2009(tov sc08):
1a) AU2009ev / mut. Accres09 :-353mln=-32 pnt
1b) hiervan door Deventer reeds verwerkt obv
-/- 300 mln in AU 2009ev van VJN 2009 (p. 63)
--------------------------------------------------------------1. AU 2009ev/ restant mut. Accres 2009 *)
(GF2009 -54 mln) ivm %pBBP09 naar 1,25%
2. AU 2009ev/ Afschaffing BHR 2009 ev *) :
2a1. AU 2009ev/ de struct. Inhouding BHR 2009
gaat in MC09 niet door. Deventer had in de
AU2009ev van VJN 2009 (p. 67) reeds een
nadeel stelpost verwerkt van 1.160.000 (-19
pnt) , welke thans kan vervallen (zie ook 2b2)
2a2. AU 2009ev/ de Deventer AU stp. mbt 50%
verwachte terugontvangst Verrekening BHR
(ad 580.000) vervalt ivm punt 2a.
2b) Aanvullend implementatievoordeel bij
verwerking afschaffing BHR 2009 en
doorwerking verr. BHR 2008 in MC 2009:
2b1. AU 2009/ doorw. verr. BHR 2008 (+7 pnt )
2b2. Hiervoor had Deventer in AU 2009 impliciet
in VJN 2009 (p.67) een voordeel stelpost
verwerkt van 315.000 (+7 pnt u.f.), welke
thans kan vervallen (zie ook 2a1).
------------------------------------------------------------2b. Aanvullend impl.voordeel afschaffing BHR09
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Vervolg Stand en mutaties Algemene uitkering na Voorjaarsnota 2009 (Zomerrapportage 2009) in
verband met meicirculaire 2009 BZK
Mutaties Cumulatief x € 1.000
3. AU 2009/ invoeringskosten omgevingsvergunning WABO (+2 pnt u.f. , corr. 2008)
4. AU09/ digit.klantdossier fase II (-2,6mln eenm)
5a. AU 2009 t/m 2012 / mGBA en ORRA
5b. AU 2013/ mGBA en Orra (eenmalig 2013)
6. AU 2010ev/ mut. Suppl.uitk. afsch. OZB won.gebruikers (mc09)
7. AU 2010ev/ HV herdefin. bijstandontvangers
8. AU 2009/ intrekking neg. corr. stp. (w.b.o.)

2009

2010

2011

2012

2013

122
-17
-28

-75

-40

-4

(eenm)147

30

-76
30

-76
30

3
-76
30

55
-76
30

19
43
-62

35
86
-126

57
129
-192

88
171
-259

61
(+1pnt)

-184
(-3 pnt)

-1.412
(-23 pnt)

-2.283
(-37 pnt)

-2.856
(-46 pnt)

-

211

1.371

2.227

2.892

46

47

48

49

-63

-123

-120

-118

-238
245
(+4 pnt)
------------17

-238
245
(+4 pnt)
----------109

-238
245
(+4 pnt)
----------120

-238
245
(+4 pnt)
----------23

-15
--------82

-66
----------92

-23
----------46

-192
---------70

-747
(- 12 pnt)
498
(8 pnt)

-1.325
(- 21 pnt)
( - pnt)

-3.967
(- 62 pnt)
( - pnt)

-6.020
(- 93 pnt)
(- pnt)

-2
75
-64
-238

-2
75
-64
-238

-

-

-2
-64
-238
111
-

-2
-64
-238
281
-

-pm
Pm

-pm
Pm

-pm
Pm

-pm
Pm

2.900
1.675
---------4.097

2.900
---------1.345

2.900
----------1.260

2.900
-----------3.143

4.180

1.253

-1.306

-3.073

103.437
Prb.10-13

100.153
Prb.10-13

99.734
Prb.10-13

99.520
Prb10-13

9. AU 2010ev / int.uitk WUW naar verdeelmtst.
10a. AU2010ev/ OHV (8,5 mln p.jr via verd.mtst.)
10b. AU2010ev/ OHV (-8,5 mln accres tbv 10a)
11. AU/ mutaties uitk.basis (Deventer+land.):
11a) AU/ land.uitk.b.2009-2013 , excl. +4 pnt u.f.
2010 WOZ-infl.(zie11f) (mc09-sc08/mrtc09) 1)
(2e orde effect m.n. ivm ontw. Bijstandaantallen)
11b) AU/ bijstandsmaatstaven (cf % mc09)
(zie ook tabel 7b) (1e orde efect)
11c) AU / verd.mtst. bedrijfsvestig.(zie punt d)
11d) AU/ update mutaties woonruimten van
VJN 2009 Ivm signalering R&S
(zie ook tabel 7b)
11e) AU2010/ ink. mtst. ozb ivm herw. (%mc09)
11f) AU 2010/ u.f. +4 pnt ivm WOZ-infl. (zie 11e)
-------------------------------------------------------------Sub-totaal 11): Au/mutaties uitk.b. (Dev +land.)

---------61

12. AU / restant (incl. enkele afrond.punten u.f.)
-------------------------------------------------------------I) Niet-neutr. Mut.AU ivm MC 2009 (1 t/m 12)

-109
----------295
(njr09)

II) Voorshands neutrale mutaties Accressen
AU ivm MC 2009 (tov sc 2008) :
(zie ook tabel 4c)
13a) AU/ verlag. Accres 2010-2013 (mc09-sc08)
Idem, aantal punten u.f. (zie ook tabel 3b)
13b) AU/ incid. verhoging Accres 2009 en 2010
Idem, aantal punten u.f. (zie ook tabel 3b)

490
(8 pnt)

III) Voorshands neutrale mutaties AU tbv
de Eenheden Ivm MC 2009 (tov SC2008):
14) AU2009ev/CVOP (centr.voorz.off.publicaties)
15) AU/ extra uitvoeringskosten inburgering
16) AU 2009ev/ Dijkstal II (mc09: -9,6 mln)
17) AU 2009ev/ i.u. Wmo (MC09 tov DC08)
18) AU 2009ev/ i.u. Comb.functies Brede School
19) AU 2009/i.u. tijdbeleid 2009
20) AU2009/ d.u. Lok.aanpak eergerelat. geweld
21) AU 2010ev/uitn. ivm aanvull. Bijstand >65jr
22) AU 2010ev/ versterking toezicht kind.opv.
Omzetting middelen vanuit Brede Doeluitk.SIV:
23) AU 2010/ d.u. Maatsch.opv., Openb. Geestelijke Gezondh.zorg en Verslavingsbeleid
24) AU 2010/ d..u. Onderwijsachterstandenbeleid
--------------------------------------------------------------Voorshands neutrale mutaties ivm MC09 (tov
sc08/dc08/mrtc09) (Accres +Units) (II+III)
IV) Totaal mutaties AU ivm MC09 (tov SC 2008/
DC 2008/Mrtc. 2009) (= I t/m III)
Stand AU 2009-2013 t/m MC 2009 BZK (incl. i.u)
(= e + IV)
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-1
-64
-29
50
Pm

--------445
(njr09)

740
(njr09)
100.045

177

---------------------1) De gepresenteerde reeks m.b.t. mutatie uitkeringsfactor (MC09-SC08/mrtc.09) vanwege de
landelijke uitkeringsbasis, resteert nadat een structurele korting van 3 punten u.f. 2009 is
geëlimineerd, omdat hiermee in VJN 2009 (p. 71 punt 21b) reeds rekening is gehouden.
*) De onderdelen 1 en 2a in tabel 4a zijn (tezamen met mutaties op uitgaafstelpost Accres van tabel
3b) reeds gemeld in de Memo d.d. 8 juni van de wethouder Financiën aan de gemeenteraad. De
onderdelen 2b t/m 12 in tabel 4a zijn aanvullende mutaties AU. Deze - per saldo- geringe mutaties
zijn later, bij de verdere uitwerking van de meicirculaire 2009 , bekend geworden.
Tabel 4b : specificatie AU/verdeelmaatstaven en AU/integratie-uitkeringen tot en met meicirculaire
2009
Mutaties cumulatief x € 1.000
a) stand AU /verdeelmaatst.(excl.i.u) (t/m MC 09)
b) Specificatie integr.uitk. AU t/m MC 2009:
b1) AU/ i.u. De Pater (miv 2010 naar verd.mtst
b2) AU/ i.u. Wmo
b3) AU/ i.u. controle abw, tsioc (2007-2010)
b4) AU/ i.u. Comb.f. Brede School (2008-2012)
b5) AU/ i.u. homo-emancipatie (2008-2011)
b6) AU/ d.u. bewonersinitiatieven wijken
2008-2011 (G18)
b7) AU/ d.u. bewonersinitiatieven wijken
2008-2010 (G31)
b8) AU/ d.u. wijkactieplannen 2008-2010
b9) AU/ d.u. taalcoaches 2008-2011
b10) AU/ d.u. tijdbeleid 2009, eenm. (MC09)
b11) AU/ d.u. participatie vrouwen uit etnische
minderheden 2008-2011
b12) AU/ d.u. pilot gemengde scholen 08-11
b13) AU/ d.u. beeldende kunst en vormgeving
b14) AU/ d.u. maatsch. opvang 2010ev
b15) AU/ onderwijsachterstandenbeleid 2010
b16) AU/ d.u. cultuurparticipatie 2009-2012
-------------------------------------------------------------b) Sub-tot.integr.uitk.AU t/m MC09 (b1 t/m b16)
c) Totaal stand AU (incl. int.uitk.) t/m MC 2009
(= a+b)

2009
88.493

2010
87.637

2011
87.095

2012
86.807

2013
86.669

178
9.551
90
170
20

178
9.341
90
170
20

178
9.341
170
20

178
9.341
281
-

178
9.341
281
-

105

105

105

-

-

300
660
101
50

300
660
34
-

34
-

-

-

50
50
150

50
50
150
2.900
1.675
76
---------15.800

33
50
150
2.900
76
----------13.058

150
2.900
76
----------12.927

150
2.900
-----------12.851

103.437
Pr.b.10-13

100.153
Pr.b.10-13

99.734
Pr.b.10-13

99.520
Pr.b.10-13

76
---------11.551
100.045

NB: de vetgedrukte uitkeringen zijn de in de meicirculaire 2009 geheel nieuw ingebrachte integratieCq decentralisatieuitkeringen (tijdbeleid 2009 , maatschappelijke opvang 2010ev en
onderwijsachterstandenbeleid 2010) dan wel uitkeringen die in verband met de meicirculaire 2009 een
mutatie hebben ondergaan (integratie-uitkering Wmo en integratie-uitkering Combinatiefunctie Brede
School). Zie ook de desbetreffende toelichtingen in H. V hierna.
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Technisch overzicht m.b.t. ontwikkeling en samenstelling uitgaafstelpost Accres.
Tabel 4c: ontwikkeling en samenstelling uitgaafstelpost Accres AU t/m meicirculaire 2009
Mutaties cumulatief x € 1.000

2009

2010

2011

2012

2013

720

3.026
-500
--------2.526
======

4.697
-500
---------4.197
======

6.394
-500
----------5.894
=======

Stand Uitg.stp. accres cf VJN 2009, pag.7
Af: Aanvulling cf VJN 2009 : p.15 en p.73 noot 2
------------------------------------------------------------Stand uitg.stp. Accres t/m VJN/ZM09 (=t/m SC08)
======================================

---------720
======

3.213
-1.500
---------1.713
======

Af: ivm doorgeven € 682.000 aan eenheden in
NVW 2009 mbt de reservering afschaffing
pseudo premie WW 2009 ad 720.000
------------------------------------------------------------I) Stand uitg.stp.Accres t/m VJN/ZM09(incl.nvw09)
======================================

-682
----------38
======

-682
--------1.031
======

-682
---------1.844
======

-682
----------3.515
======

-682
----------5.212
=======

490

-747
498

-1.325
-

-3.967
-

-6.020
-

-540

-540

-540

-540

1.171

1.171

1.171

1.171

-69

-69

-69

-69

-69

-490
----------31
=======

-204
---------1.140
=======

597
---------1.678
=======

2.109
---------2.219
=======

3.008
----------2.762
=======

270
268

541
538

814
808

1.171

1.171

1.171

1.171

-31
-----------

-31
-----------

-31
-----------

-31
----------

II) Mutaties Uitg.stp. Accres ivm MC 2009:
Af: accresverlaging 2010-2013 MC09 (tov sc08)
Bij: incid. accresverhoging 2009 en 2010 (mc09)
Af: in prb.2010 verwerkte 1% prijsstijging 2010
Bij: in prb.2010 verwerkte 2,4% loondaling 2010
In afw. van uitkomst a.s. CAO na zomer 2009
Af: aanvullende compensatie ad 69.000 aan
Eenheid STH i.v.m. (in nvw 2009) te weinig
Doorgegeven bedrag m.b.t. de
afschaffing pseudo premie WW 2009
Bij: putting en storting uitg.stp.accres t.l.v. beeld
prb.10-13 (zie tabel 3b)
-------------------------------------------------------------Stand uitg.stp. Accres t/m MC 2009 (I+II)
=====================================
Samenstelling uitg.stp. Accres Prb.10-13
(mc09):
a) reservering prijsstijging 2011-2013 1)
b1) reservering loonstijging 2011-2013 1)
b3) voorl.weer reservering evt. loonstijg.2010 ev.
(2,4% =1.171.000) in afw. van uitkomst
a.s. CAO na de zomer van 2009 (m.n. tav dw.
Naar 2010 van a.s. sal.mr. 1-6-2009 en a.s.
Verhoging eju 2009 2)
c) verschil i.v.m. doorgegeven middelen t.b.v.
afschaffing Pseudo-premie WW 2009
(wordt verwerkt bij uitkomst a.s. cao )
---------------------------------------------------------------Totaal reservering loon- en prijsstijging op
Uitgaafstelp. Accres AU t/m MC 2009 (incl. reserveringen 2010 ev. voor uitkomsten a.s. CAO)

-31
-----------31

1.140
1.678
2.219
2.762
(prb.10-13) (prb.10-13) (prb.10-13) (prb.10-13)

----------1) prijs- en loonstijging p.jr. o.b.v. % pBBP (mc 2009): 0,50% (2011), 0,50% (2012) en 0,50% (2013)
2) De loonsomdaling -2,4% van - € 1.171.000 (begrotingsrichtlijnen 2010 t.o.v. richtlijnen 2009) is
voorshands weer op de uitgaafstelpost Accres geneutraliseerd. Het betreft met name de voorlopige
terugdraai van de component “aangenomen” loonstijging in begrotingsrichtlijnen 2009, in afwachting
van de uitkomst van de a.s. CAO (na de zomer 2009); zie ook VJN 2009, p.63 voetnoot 1 (citaat): “in
de begroting 2009 is bij de eenheden rekening gehouden met een verwachte contractloonstijging per
1-6-2009 (afloop huidige cao van gemeenteambtenaren) van 2,6% en een verhoging
eindejaarsuitkering 2009 van 1,5%. Op dit moment is het onduidelijk wat de nieuwe CAO zal worden.
De inzet van de werkgever is 0% loonstijging. Per 1 juli 2009 zal de pensioenpremie stijgen met 1%.
Hiervan komt ten laste van de werkgever 0,7%. Het voornemen van het ABP is om de
pensioenpremies per 01-01-2010 te verhogen met 2%. Of dit uiteindelijk door zal gaan en welk
gedeelte de werkgever en werknemer zal betalen is nog niet bekend. De uitkomsten van de a.s. CAO
worden pas na de zomer van 2009 bekend. Dan pas zal blijken in hoeverre het (op de uitgaafstelpost
Accres 2010ev) gereserveerde bedrag neerwaarts kan worden bijgesteld. Een eventueel hiermee
gepaard gaand voordeel wordt t.z.t. (tezamen met andere nadelen zoals m.b.t. -0,5% reëel accres
2014= ca. N 500.000) verwerkt in het meerjaren beeld van de komende Voorjaarsnota 2010.
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V Toelichting voorshands neutrale mutaties Algemene uitkering (meicirculaire 2009)
Ad 13a) AU/ mutatie Accres AU 2010-2013 (meicirculaire 2009)
Verwezen wordt naar hetgeen hierover is opgemerkt bij de voorgaande paragraaf IIB “mutaties
uitgaafstelpost Accres AU”.
Ad 13b) AU/ incidenteel Accres AU 2009 en 2010 (meicirculaire 2009)
Verwezen wordt naar hetgeen hierover is opgemerkt bij de voorgaande paragraaf IIB “mutaties
uitgaafstelpost Accres AU”.
Ad 14) AU2009 ev /Centrale Voorziening officiële publicaties (meicirculaire 2009)
In de meicirculaire 2009 wordt medegedeeld dat in verband met de inwerkingtreding van de wet
Electronische bekendmaking met ingang van 1 juli 2009 de gemeenten zullen besparen op
advertentiekosten. In dit verband zijn de volgende bedragen uit het gemeentefonds genomen
(cumulatief): -0,175 miljoen (2009), -0,35 miljoen (2010ev.). Dit betekent de volgende verlaging voor
de Algemene uitkering van Deventer (cumulatief): - € 1.000 (2009), - € 2.000 (2010 ev). In afwachting
van de rapportage door de betreffende eenheid zullen voornoemde bedragen in de Najaarsrapportage
2009 , respectievelijk de begroting 2010-2013 van Dienstmiddelen worden geneutraliseerd, door
opneming van een inkomststelpost.
Ad 15) AU/ extra uitvoeringskosten inburgering (meicirculaire 2009)
In de septembercirculaire 2008 werd reeds bekendgemaakt dat voor de G-31 in 2010 vanuit de Brede
Doeluitkering SIV structureel macro € 50,43 miljoen zou worden overgeheveld naar de
verdeelmaatstaven van de Algemene uitkering. Voor Deventer kwam dit neer op een verhoging van
Algemene uikering 2010ev.van structureel € 289.000 in Voorjaarsnota 2009/Zomerrapportage 2009.
In een begrotingswijziging VJN09/ZR09 is dit bedrag via een uitgaafstelpost geneutraliseerd.
Aanvullend zijn thans in meicirculaire 2009 (zonder nadere toelichting) eenmalig voor dit item de
volgende bedragen aan het Gemeentefonds toegevoegd (cumulatief): 13,1 miljoen (2010), 13,1
miljoen (2011), nihil (2012ev.). Voor Deventer neerkomend op een aanvullende eenmalige verhoging
van Algemene uitkering (cumulatief) : 75.000 (2010), 75.000 (2011), nihil 2012 ev. In afwachting
van de rapportage door de betreffende eenheid zullen voornoemde bedragen in de begroting 20102013 van Dienstmiddelen worden geneutraliseerd, door verwerking in een uitgaafstelpost.
Ad 16) AU2009ev/ Dijkstal II (meicirculaire 2009)
In meicirculaire 2009 wordt medegedeeld dat in verband met de economische situatie door het kabinet
is besloten deze kabinetsperiode (na eerder uitstel reeds in 2008) niet tot verhoging van het salaris
van politieke ambtsdragers over te gaan. In het Gemeentefonds 2009 was op basis van de eerdere
meicirculaire 2007 nog structureel macro €18,6 miljoen voor dit item aanwezig. In Deventer stond in
de begroting 2009 van Dienstmiddelen hiertoe nog een structureel bedrag gereserveerd van
€ 110.000. In de meicirculaire 2009 wordt daarom van het voornoemde bedrag van € 18,6 miljoen
thans € 9,6 miljoen structureel aan Gemeentefonds 2009 onttrokken. Voornoemde bestaande
uitgaafstelpost 2009 ev. van € 110.000 wordt hierdoor met € 64.000 verlaagd. Het resterende bedrag
ad € 46.000 (op basis van de overgebleven gemeentefondsmiddelen 2009ev van macro € 9 miljoen),
wordt in meicirculaire 2009 uitgesplitst voor de volgende overgebleven voorstellen van Dijkstal II, t.w.:
a) € 34.000 (GF 2009ev: 1,2 miljoen) voor verhoging raadsvergoeding (in verband met harmonisering
gemeenteklassen)
b) € 12.000 , enerzijds als bijdrage voor het afschaffen van het periodiekensysteem burgemeesters
(GF 2009ev: 1,2 miljoen) en anderzijds als toeslag voor fractie en commissievoorzitters (GF 2009ev:
1,1 miljoen)
De betreffende eenheid is verzocht hierover te rapporteren.
Ad 17 ) AU2009ev / uitkering Wmo (meicirculaire 2009)
In de meicirculaire 2009 wordt medegedeeld dat met betrekking tot de uitkering Wmo de indexatie
2009 niet is gewijzigd (reële index 2009 blijft 2,39%, nominale index 2009 blijft 3,67%). In 2009 is
sprake van een macro toevoeging van € 14 miljoen (terugdraai eerdere uitname Volledig Pakket thuis)
en van macro € 12 miljoen in verband met dure woningaanpassingen. Het verdeelmodel Wmo 2009
komt , mede door de bijgestelde volumina van de verdeelmaatstaven, per saldo € 29.000 lager uit dan
de stand tot en met decembercirculaire 2008. Voor het onderdeel Huishoudelijke verzorging bedraagt
de nominale index 2010 2% en de reële index 2010 2,38%. In 2010 komt de uitkering Wmo € 238.000
lager uit. Dit lagere bedrag is enerzijds inclusief de gevolgen van voornoemde indexatie 2010,
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anderzijds zit in voornoemde verlaging onder meer begrepen het tijdelijk ingehouden en nog bij a.s.
septembercirculaire 2009 te verdelen bedrag van macro € 127 miljoen , dat zal dienen ter dekking van
de gevolgen van de pakketmaatregel AWBZ. In de ledenbrief van de VNG d.d. 2 juli 2009 wordt over
voornoemd bedrag van € 127 miljoen opgemerkt dat het nu onmogelijk is een indicatie te geven van
het financiële effect voor de gemeenten . Er is namelijk afgesproken dat in 2010 1/3 deel van dit
budget , € 42 miljoen, specifiek wordt toebedeeld aan gemeenten die nadeel hebben bij het Wmo
budget huishoudelijke hulp. Ook op de vormgeving van deze specifieke compensatie wordt nog
gestudeerd. Voornoemd bedrag van € 127 miljoen maakt onderdeel uit van de onderuitputting 2008
ad € 257 miljoen , welk laatste bedrag (in afwijking van de afspraak Bofv d.d.1-4-2009) in Wmo
uitkering 2010 toch bij de gemeenten wordt gelaten, aldus de meicirculaire 2009. Tegenover de voor
Deventer lagere uitkeringen Wmo 2009 (- € 29.000) en Wmo 2010 (-€ 238.000), voortvloeiend uit deze
meicirculaire 2009, zijn in de begroting van Dienstmiddelen neutraliserende stelposten opgenomen, in
afwachting van de rapportage door de betreffende eenheid. In onderstaande tabel wordt voor de
inzichtelijkheid een historisch overzicht gegeven van de integratie-uitkering Wmo, vanaf de
desbetreffende stand van deze uitkering in programmabegroting 2008.
Tabel 5: ontwikkeling integratie-uitkering Wmo (incl. uitvoeringskosten), vanaf stand
programmabegroting 2008 (cumulatief x € 1.000)
Ontwikkeling Integratie-uitkering Wmo CUM. x € 1.000
(incl. uitvoeringskosten)
1) Stand obv JC 2007

2007

2008

2009

2010

2011ev

7.787
(ZR 2007)

8.542
(pr.b.08)

8.542

8.542

8.542

9
-----------7.796
(NJR 2007)

561
------------9.103

561
-----------9.103

561
-----------9.103

561
-----------9.103

205
-----------8.001
(rek.2007)

----------9.103
(vjn 2008)

-----------9.103

-----------9.103

------------9.103

5
----------9.108
(ZR 2008)

107
----------9.210
(prb. 2009)

107
----------9.210

107
-----------9.210

8) bij: mutaties ivm SC 2008 (zie vjn 2009, p. 74)
-----------------------------------------------------------------------9) Stand obv SC 2008

73
---------9.181
(NJR 2008)

310
---------9.520

310
----------9.520

310
-----------9.520

10) bij: mutaties ivm DC 2008 (zie vjn 2009, p. 76)
-----------------------------------------------------------------------11) Stand obv DC 2008 (vjn 2009)

61
---------9.242
(rek. 2008)

60
---------9.580
(vjn 2009)

60
---------9.580

60
-----------9.580

12) bij: mutaties ivm MC 2009 (zie prod.begr. 2010, p. ..)
-----------------------------------------------------------------------13) Stand obv MC 2009 (prod.begr. 2010)

-29
----------9.551
(NJR 2009)

-238
-----------9.342
(prb 2010)

-238
----------9.342

Landelijk Wmo budget obv MC 2009 (incl. uitv.kosten)

1.532,9mln

1.499,7 mln

1.499,7 mln

2) bij: mutaties i.v.m. SC 2007 (zie vjn 2008, p. 102)
-----------------------------------------------------------------------3) Stand obv SC 2007 (incl. bijstelling voorl. indexatie
2007 en inbreng voorl. indexatie 2008 (= 1+2)
4) bij: mutatie Wmo 2007 (eenm.) i.v.m. mantelzorg
(info BZK d.d. 18/19-12-2007); verwerkt in rek.2007
-----------------------------------------------------------------------5) Stand obv SC2007 en BZK-info 18/19-12-2007)(=3+4)

6) bij: mutaties ivm MC 2008 (zie bijl. prod.b. 2009, p.68)
------------------------------------------------------------------------7) Stand obv MC 2008 (prod.begr. 2009)

Ad 18) AU 2009ev/ i.u. Combinatiefuncties Brede School (meicirculaire 2009)
Uit de meicirculaire 2009 blijkt dat het macrobedrag 2012 voor de integratie-uitkering
Combinatiefuncties Brede School is opgehoogd naar het oorspronkelijke niveau 2012 van € 27,03
miljoen. Voor Deventer betekent dit een ophoging in 2012 met € 110.955 (van € 170.256 naar
€ 281.111). Het (opgehoogde) bedrag 2012 is in meicirculaire 2009 doorgetrokken naar 2013 (en
2014). De voornoemde mutaties in 2012 (+ € 110.955) en in 2013 (+ € 281.111) zijn in de begroting
van Dienstmiddelen geneutraliseerd in afwachting van de rapportage door de betreffende eenheid.
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Ad 19) AU 2009/ i.u. tijdbeleid 2009 (meicirculaire 2009)
In de meicirculaire 2009 wordt medegedeeld dat het kabinet de combinatie van werk en privé beter
mogelijk wil maken , onder meer door meer flexibiliteit in de openings- en arbeidstijden en door
uitbreiding van de plaatselijke dienstverlening. Deventer ontvangt als een van de 12
koplopergemeenten eenmalig € 50.000 als eenmalige integratie-uitkering in Algemene uitkering 2009.
Tegenover dit bedrag wordt in Najaarsrapportage 2009 bij Dienstmiddelen een uitgaafstelpost
opgenomen in afwachting van nadere rapportage door de betreffende eenheid.
Ad 20) AU 2009/ d.u. Lokale aanpak eergerelateerd geweld (meicirculaire 2009)
In de meicirculaire 2009 wordt medegedeeld dat onder andere aan de gemeente Deventer middelen
zullen worden verstrekt voor een lokale preventieaanpak van eergerelateerd geweld. Een en ander op
grond van vooraf aan de betreffende gemeenten kenbaar gemaakte kaders, door gemeenten
beschreven uitwerking van de aanpak en na afspraken met de gemeenten. De bedragen zullen in de
septembercirculaire 2009 worden gepubliceerd .
Ad 21) AU 2010ev/ uitname i.v.m. aanvullende bijstand > 65 jaar (meicirculaire 2009)
In de meicirculaire 2009 wordt medegedeeld ingaande 1 oktober 2010 de uitvoering van aanvullende
bijstand voor 65-jarigen en ouder wordt overgedragen van de gemeenten naar de Sociale
verzekeringsbank (ministerie van SZW). De verdeling van de structurele uitname uit het
Gemeentefonds van macro circa € 15 miljoen is thans nog niet bekend en zal in a.s.
septembercirculaire 2009 worden gepubliceerd.
Ad 22) AU 2010ev/ versterking toezicht kinderopvang (meicirculaire 2009)
In de meicirculaire 2009 wordt medegedeeld dat vanaf 2010 structurele middelen aan het
Gemeentefonds zullen worden toegevoegd in verband met versterking van het toezicht kinderopvang.
Dit heeft te maken met de herziening van het stelsel van gastouderopvang per 1 januari 2010.
In de septembercirculaire 2009 volgt hierover nadere informatie.
Te zijner tijd zullen bij het effect voor Deventer ook worden betrokken de in de Zomerrapportage 2009
beschikbaar gestelde middelen voor versterking toezicht kinderopvang.
Omzetting middelen vanuit brede Doeluitkering “Sociaal, Integratie en Veiligheid” (SIV)
In de meicirculaire 2009 wordt medegedeeld dat het kabinet vanuit de Brede Doeluitkering SIV, na
afloop van de derde GSB-periode, de doorlopende middelen zal omzetten in een decentralisatieuitkering. De meicirculaire 2009 geeft informatie over de stand van zaken van deze overheveling. Er
zullen in totaal zes decentralisatie-uitkeringen komen:
1) Maatschappelijke opvang en openbare geestelijke gezondheidszorg (zie ad 23)
2) Onderwijsachterstandenbeleid (zie ad 24)
3) Vrouwenopvang en aanpak huiselijk geweld:
Omdat de Tweede kamer heeft besloten eerst een stelselonderzoek naar de vrouwenopvang te doen,
blijft in 2010 de uitkering voor dit doel nog verstrekt in de vorm van een specifieke uitkering. Pas in
2011 worden deze middelen verstrekt in de vorm van een decentralisatie-uitkering. In de meicirculaire
2009 zijn geen bedragen per stad opgenomen.
4) Gezond in de stad:
De middelen van het Ministerie van VWS voor “Gezond in de Stad” komen vanaf 2010 via een
decentralisatie-uitkering beschikbaar voor de G31, aldus de meicirculaire 2009. In voornoemde
circulaire ontbreken nog de bedragen per stad. Voorwaarde voor het ontvangen van deze
decentralisatie-uitkering is dat de stad in een beleidsnota/plan van aanpak aangeeft hoe zij de
gezondheid van de inwoners via een wijkgerichte aanpak wil verbeteren. In september 2009 moet
hiertoe naar het rijk de nodige informatie zijn verstrekt.
5) Leefbaar en veiligheid:
Over de vormgeving en de bedragen per stad van de decentralisatie-uitkering Leefbaar en Veiligheid
volgt nadere informatie in de septembercirculaire 2009.
6) Voortijdig schoolverlaten:
In de komende septembercirculaire 2009 zal duidelijkheid worden gegeven over de wijze van
overheveling van deze geldstoom naar een decentralisatie-uitkering, aldus de meicirculaire 2009.
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Ad 23) AU 2010/ D.U. Maatschappelijke Opvang, Openbare geestelijke Gezondheidszorg en
Verslavingsbeleid (meicirculaire 2009)
In de meicirculaire 2009 wordt medegedeeld dat met ingang van 2010 de 43 centrumgemeenten voor
maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingsbeleid middelen
ontvangen via een decentralisatie-uitkering ten behoeve van beleid op deze prestatievelden uit de Wet
Maatschappelijke ondersteuning. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning (bijlage A met een lijst
van gemeenten) zal op dit punt worden aangepast.
Onder voorbehoud van instemming door de tweede Kamer , worden de middelen verdeeld op basis
van het verdeelsysteem dat het bureau Cebeon heeft opgesteld. Uit de meicirculaire 2009 blijkt dat
voor Deventer het relevante bedrag van de decentralisatie-uitkering voor het jaar 2010 € 2.900.000
bedraagt. Uit de rekenmodellen op de site van BZK blijkt dat dit bedrag ook voor de jaren 2011 t/m
2014 is opgenomen. Hiertegenover zijn op de begroting van Dienstmiddelen overeenkomstige
uitgaafstelposten opgenomen, in afwachting van de rapportage door de betreffende eenheid, waar .
middelen vrijvallen uit Brede Doeluitkering. Indien een herverdeeleffect optreedt wordt dit aan het
college voorgelegd.
Ad 24) AU 2010/ d.u. Onderwijsachterstandenbeleid (meicirculaire 2009)
Uit de meicirculaire 2009 wordt met betrekking tot dit item het volgende geciteerd:
“meerjarige financiële zekerheid:
Voor de periode na 1-8-2010 is een wijziging van de wetgeving van het onderwijsachterstandenbeleid
in voorbereiding (wetsvoorstel ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie). In het wetsvoorstel is
opgenomen dat steden gaan zorg dragen voor een dekkend aanbod van voorschoolse educatie voor
alle doelgroepkinderen. Er heeft met de VNG, de G4 en de G27 over deze doelstelling Bestuurlijk
Overleg plaatsgevonden. Er zal in overleg met de steden worden voorzien in een monitor om de
wettelijke doelstelling te kunnen volgen. Met de G4 zijn convenanten gesloten over prestaties en
rijksbijdrage voor VVE. Deze convenanten lopen door na de bovengenoemde wetswijziging.
De middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid zullen voor de G31 in de periode van 01-01-2010
tot 31-12-2010 uitgekeerd worden via een decentralisatie-uitkering. Voor 2010 is hiermee macro € 164
miljoen mee gemoeid. Voor alle gemeenten zal de huidige verdeelsleutel die werd gebruikt van 2006
t/m 2009 gehandhaafd blijven.
Met ingang van 01-01-2011 zullen de onderwijsachterstandsmiddelen voor alle gemeenten verdeeld
worden op basis van de gewichtenregeling voor het basisonderwijs inclusief de “impulsgebieden”. Dat
zijn postcodegebieden met inwoners met veel lage inkomens en /of uitkeringen. Scholen die in deze
impulsgebieden zijn gevestigd krijgen per gewichtenleerling een extra impulsbedrag. De nieuwe
verdeling voor de periode vanaf 01-01-2011 zal bekend worden gemaakt in de meicirculaire van 2010.
Daar wordt na overleg met de gemeenten ook aangegeven of de bedragen jaarlijks worden bijgesteld
op basis van de leerlingenaantallen of voor 4 jaar worden gefixeerd” (einde citaat).
Voor Deventer bedraagt de decentralisatie-uitkering 2010 voor Onderwijsachterstandenbeleid
€ 1.675.065. In de jaren na 2010 worden noch in de meicirculaire 2009, noch in de rekenmodellen op
de site van BZK bedragen genoemd. Tegenover de integratie-uitkering 2010 ad € 1.675.065
(voorshands eenmalig) is op de begroting van Dienstmiddelen een overeenkomstige uitgaafstelpost
opgenomen, in afwachting van de rapportage door de betreffende eenheid.

VI) Overige informatie uit de meicirculaire 2009
a) Macronorm OZB voor begrotingsjaar 2010
Uit de meicirculaire 2009 wordt het volgende geciteerd:
“De macronorm voor het begrotingsjaar 2010 is 4,30%. Daarvoor zijn de volgende gegevens gebruikt.
Op basis van het CEP 2009 bedraagt de pNB 1,25%. Samen met de reële trendmatige groei van 2%
wordt de macronorm 3,25%. De 30,65 miljoen precario geeft nog 1,05% extra ruimte in de macronorm
(=30,65mln/2.906 mln) waardoor deze in totaal op 4,3% wordt vastgesteld.
Coalitieakkoord kredietcrisis:
In het coalitieakkoord staat dat er moet worden ingezet op het vermijden van stijging van de lokale
lasten. Voor de OZB wordt vastgehouden aan de wettelijk vastgestelde macronorm.
Het kabinet verzoekt vervolgens aan gemeenten om in deze crisistijd prudent om te gaan met de
ruimte die de macronorm voor 2010 biedt (de norm van 4,30% is immers vrij ruim omdat deze uitgaat
van een reële groei van het BBP met 2% terwijl de feitelijke groei van het BBP in 2010 door het CPB
wordt geraamd op -0,25%). Tijdens het BOFV van 1 april 2009 is aan de VNG verzocht om er bij haar
leden op aan te dringen de lokale belastingen niet of slechts minimaal te laten stijgen “ (einde citaat).
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VII) ENKELE NADERE SPECIFICATIES MBT VOLUMINA VERDEELMAATSTAVEN
Tabel 7a: ontwikkeling aantal bijstandsontvangers (b.o.) in de AU
Update ontwikkeling aantal bijstandsontvangers in AU
(betreft: WWB, thw<65jr., BBZ, ioaw,ioaz,adreslozen)
Deventer bijstandsaantallen tbv AU/ VJN 2009
a) Deventer bijstandsaantallen per ult. 2008 (voorl.)
(bron: STH/UC dd 24-1-2009)
b) Correctie cf raming landelijke daling , in SC 2008:
SC08: -/-0% b.o. ult.2009/AU10 tov b.o. ult.2008/AU 09
SC08: -/-0% b.o. ult.2010/AU11 tov b.o. ult.2009/AU 10
SC08: -/-0% b.o. ult.2011/AU12 tov b.o. ult.2010/AU11
SC08: -/-0% b.o. ult.2012/AU13 tov b.o. ult.2011/AU 12
-------------------------------------------------------------------------I) Totaal gehanteerde Dev. b.o. in AU/ VJN 2009

Deventer bijstandsaantallen tbv AU/ MC 2009
A1) Deventer bijstandsaantallen per ult. 2008 (voorl.)
(bron: STH/UC dd 24-1-2009)
A2) af: 73 b.o. met uitsl. periodieke bijz.bijstand (MC09)
------------------------------------------------------------------------II) Sub-totaal A1 + A2
b) Correctie cf raming landelijke daling , in MC 2009:
MC09: +3 % b.o. ult.2009/AU10 tov b.o. ult.2008/AU 09
MC09:+ 16% b.o. ult.2010/AU11 tov b.o. ult.2009/AU 10
MC09: + 10% b.o. ult.2011/AU12 tov b.o. ult.2010/AU11
MC09: + 7% b.o. ult.2012/AU13 tov b.o. ult.2011/AU 12
-------------------------------------------------------------------------III)Totaal gehant. Dev. b.o. in AU/MC09 (p.b. 10-13)

AU
2009

1.665

AU
2011

AU
2012

AU
2013

1.665

1665

1.665

1.665

-

-

-

---------1.665
(ult.2008,
Voorl.SV)

--------1.665
(ult.2009)

---------1.665
(ult.2020)

---------1.665
(ult.2011)

---------1.665
(ult.2012)

1.665

1.665
-73
---------1.592

1.665
-73
---------1.592

1.665
-73
----------1.592

1.665
-73
----------1.592

+ 47

+48
+ 262

+48
+ 262
+ 190

---------1.665
(ult.2008,
Voorl.SV)

--------1.640
(ult.2009)

---------1.902
(ult.2010)

---------2.092
(ult.2011)

+ 48
+ 262
+ 190
+ 146
---------2.238
(ult.2012)

0

+48 b.o.

+310 b.o

+500 b.o. +646 b.o.

€4518,19

€4400,41

€4292,08

€4208,32

€4143,78

€4561,22

€4482,63

€4424,10

€4454,06

€4477,51

-

€ 211

€ 1.371

€ 2.227

€ 2.892

---------1.665

IV) Stijging aantal b.o. in AU, meerjarig, ivm % MC09
(pr.b.10-13) tov SC08 (VJN09) (III-II) (cum)
Mutatie AU ivm 1 extra b.o. (MC09) , incl. eindstand u.f.
Mutatie AU ivm 1 extra b.o. (MC09) , stand u.f. voor
inbreng u.f. daling ivm Accresverlaging F.A. c.a.

AU
2010

Effect AU/bijstandsmaatstaven (cum. x € 1.000)

AU
2014

Tabel 7b: ontwikkeling aantal woonruimten in de AU
Update ontwikkeling aantal woonruimten per 1-1

2008

2009

2010

2011

2012

2013

a) aantal woonr. 1-1 in AU obv Woonvisie dd sept.08 ,
na update w.r. 1-1-2009 (toename tov voorg. jaar)

44.232

44.088
( -144)

44.524
(+436)

44.952
(+428)

45.389
(+437)

45.832
(+443)

44.232

44.088
(-144)

44.306
(+218)

44.520
(+214)

45.175
(+655)

45.832
(+657)

44.232
---------0

44.088
(-144)
----------0

=======

=======

44.088
(0)
----------218
-€ 63
=======

44.088
(0)
----------432
-€ 123
=======

44.743
(+655)
----------432
-€ 120
=======

45.400
(+657)
----------432
-€ 118
=======

41.620
519
27
2.066
---------44.232

41.511
519
27
2.031
---------44.088

41.511
519
27
2.031
----------44.088

41.511
519
27
2.031
---------44.088

42.166
519
27
2.031
----------44.743

42.823
519
27
2.031
----------45.400

b) aantal woonruimten 1-1 in AU in vjn 2009 , na
verschuiving ivm crisis v.d. verwerkte mutaties
Woonvisie dd. sept.08 (toename tov voorgaand jaar)
c) aantal woonruimten 1-1- in AU in pr.b. 2010-2013
(toename tov voorgaand jaar) 1)
-----------------------------------------------------------------------d) bijstelling woonr.1-1 in pr.b. 2010-2013 (c-b): cum.
(effect AU 2010-2013: cum x € 1.000)
==========================================
*) Specificatie woonruimten tbv de A.U.:
1) woningen
2) wooneenheden
3) recreatiewoningen
4) capaciteit bijzondere woongebouwen
----------------------------------------------------------------Totaal woonruimten (1 t/m 4)
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---------------1) In Voorjaarsnota 2009 werd onder meer nog uitgegaan van per saldo +218 woonruimten in 2009 en
van +214 woonruimten in 2010. In Zomerrapportage 2009 (p.16) werd door eenheid R&S een afname
van (per saldo) 400 woonruimten in 2009 voorzien (-750 sloop en + 350 nieuwbouw). Daarna kwamen
er via eenheid R&S per 26-8-2009 nieuwe sloopcijfers beschikbaar, waarin rekening wordt gehouden
met uitstel sloop Rivierenwijk en uitstel sloop Keizerslanden. De per saldo mutaties woonruimten in
2009 en in 2010 zijn hierdoor voorshands in de Algemene uitkering van programmabegroting 20102013 op nihil geraamd.

VII) Brief van de Staatssecretaris BZK d.d. 6 juli 2009 aan de Tweede Kamer inzake de PMramingen accressen gemeentefonds 2012 en verder in Meicirculaire 2009 BZK m.b.t. het
Gemeentefonds.
Inleiding
In het Algemeen overleg van 30 juni 2009 met de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties is het onderwerp gemeentebegrotingen en meerjarenramingen aan de orde
geweest. Aanleiding hiervoor zijn de vragen die bij de gemeenten zijn gerezen over dat onderwerp nu
er pm-ramingen voor de accressen in de jaren 2012 en verder zijn opgenomen in de meicirculaire
gemeentefonds 2009. Onderstaand geef ik u mijn opvatting over dat onderwerp.
Ik heb deze afgestemd met de VNG en met de provinciale toezichthouders.
Los van akkoord
Expliciet wordt gesteld dat het accres voor de jaren 2012 en verder geen onderdeel uitgemaakt heeft
van de aanvullende afspraken tussen de fondsbeheerders en de koepels.
In de aanvullende afspraken is wèl opgenomen dat de fondsbeheerders en de koepels de
normeringssystematiek (inclusief de incidentele afwijking) In gezamenlijkheid zullen evalueren, zoals
gebruikelijk in aanloop naar een nieuwe kabinetsperiode. Deze evaluatie zal in 2010 aanvangen.
Uitgangspunt is dat de normeringssystematiek tijdens de volgende kabinetsperiode wordt
gecontinueerd, maar de beslissing daarover wordt door het komende kabinet genomen, in
overleg met de koepels.
Over de situatie voor 2012 en verder is op dit moment vrijwel niets te zeggen
In principe zou het mogelijk zijn om de 'gebruikelijke' normeringssystematiek door te rekenen over de
jaren 2012 en verder, op basis van de Netto Gecorrigeerde Rijksuitgaven uit de Voorjaarsnota. Echter,
het beeld dat dan zou ontstaan zou een verkeerd signaal afgeven en zou daardoor verkeerde
verwachtingen kunnen wekken. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de volgende factoren:
• Het huidige economisch beeld is uitermate onzeker, met name de lange termijn (de periode 2012 en
verder) is extreem slecht te voorspellen (dit is de reden waarom het kabinet de verhouding tussen
stimuleren en ombuigen in 2011 afhankelijk heeft gemaakt van de economische groei).
• In 2011 zullen er verkiezingen plaatsvinden en zal er een nieuw kabinet aantreden, dit kan en zal
nogal wat betekenen voor de rijksfinanciën en de financiën van de medeoverheden.
• Gegeven het verslechterde Nederlandse EMU-saldo is het zeer wel denkbaar dat het rijk
geconfronteerd wordt met een omvangrijke ombuigingsopgave op de netto rijksuitgaven, welke op dit
moment nog niet ingevuld is.
• In 2010 zal er in samenwerking met de koepels een evaluatie aanvangen van de
normeringssystematiek en er kan niet vooruitgelopen worden op deze evaluatie.
• Eind 2009 zal de Wet op de tekortnormering gepresenteerd worden. Ook de medeoverheden
hebben hier een aandeel in en dit kan een effect hebben op het saldo in de komende jaren.
Bovenstaande heersende onzekerheden zorgen voor een uitermate beweeglijk beeld voor de jaren
2012 en verder. De fondsbeheerders konden (en wilden) daardoor geen concrete afspraken maken
over het accres in deze periode. Daarbij zijn de fondsbeheerders terughoudend en voorzichtig In het
geven van ramingen, signalen en/of verwachtingen voor de lange termijn.
---------' Het woord „gebruikelijk' staat tussen aanhalingstekens aangezien er reeds is ingegrepen in de
systematiek en gecorrigeerd wordt voor de maatregelen die samenhangen met de kredietcrisis
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Behoedzaamheid en bandbreedte
Gegeven de uitermate onzekere periode die te wachten staat wordt gemeenten geadviseerd
behoedzaamheid te betrachten bij het opstellen van de gemeentelijke begrotingen en de
meerjarenramingen.
Gegeven de bovenstaande onzekerheden zijn twee scenario's te schetsen, die zouden kunnen gelden
als. een voorlopige hanteerbare bandbreedte, waaraan overigens op geen enkele wijze rechten
kunnen worden ontleend door gemeenten of provincies.
• Scenario A: een reëel accres van nul In de jaren 2012 en verder. In dit scenario wordt er
gecompenseerd voor de inflatie en het nominale accres bevat dus enkel loon- en prijscompensatie. Er
is geen sprake van reële groei. Dit scenario is in wezen het doortrekken van het accres uit de
gemaakte afspraken voor 2010 en 2011.
• Scenario B: een nominaal accres van nul In de jaren 2012 en verder. In dit scenario wordt er geen
accres uitgedeeld. Er is sprake van een reële krimp ter grootte van de inflatie. Ook somberder
scenario's dan dit scenario kunnen echter bewaarheid worden.
Bezuinigingstaakstelling
Gegeven de beschreven onzekerheden en geschetste bandbreedte wordt gemeenten geadviseerd om
bij het opstellen van de begroting 2010 en de meerjarenraming 2011-2013 (zeer) behoedzame
uitgangspunten te hanteren aangaande het accres voor de jaren 2012 en verder.
Wanneer de begroting 2010 reëel sluitend is volgt repressief toezicht, ook indien de meerjarenraming
voor (een van) de jaren 2011, 2012 en 2013 niet sluit.
Van repressief toezicht is ook sprake wanneer een tekort op de begroting 2010 ontstaat door louter
het versnellen van investeringen. Daarover zijn in het aanvullende akkoord tenslotte afspraken
gemaakt. De meerjarenraming 2011-2013 kan eventueel sluitend worden gemaakt met een
taakstellende/richtinggevende bezuiniging. Deze taakstelling moet dan in 2011 wel invulling krijgen
naar de dan geldende inzichten. Bij de begroting 2011 moet er derhalve weer zicht zijn op een
sluitende begroting en meerjarenraming.
In geval de begroting 2010 niet sluit en ook het laatste jaar van de meerjarenraming geen reëel
evenwicht vertoont, geldt preventief toezicht (reëel,dat wil zeggen niet met een
taakstellende/richtinggevende bezuiniging in evenwicht gebracht).
Risico opnemen
De gemeenten wordt nadrukkelijk geadviseerd om in de paragraaf weerstandsvermogen van de
begroting een uitleg over de gehanteerde meerjarige uitgangspunten op te nemen. In die paragraaf
kan aandacht geschonken worden aan en uitleg gegeven worden over het toepassen van de
scenario's uit de bandbreedte die in de begroting en meerjarenraming van de betreffende gemeente
worden gehanteerd. Ook kan in deze paragraaf enerzijds aandacht geschonken worden aan de
opgenomen bezuinigingstaakstelling in relatie tot de actuele (financiële) situatie van de betreffende
gemeente, anderzijds kan in deze paragraaf aandacht geschonken worden aan de geldende
begrotingsrisico's en hoe wordt opgetreden indien deze risico's zich zouden manifesteren. Deze
paragraaf is belangrijk voor (het inzicht van) de toezichthouder. Dit neemt niet weg dat gemeenten zelf
verantwoordelijk zijn en blijven voor een sluitende begroting.
Tot slot
Samenvattend kan gesteld worden dat de fondsbeheerders tot nu toe geen expliciete afspraken
hebben gemaakt over het accres in 2012 en verder, maar zoals blijkt uit bovenstaand hebben de
fondsbeheerders hier goede redenen voor.
De fondsbeheerders en de koepels zullen de komende zomermaanden in dialoog blijven over dit
onderwerp en bij het Bestuurlijk overleg financiële verhouding (Bofv) van september 2009 zal
wederom worden gesproken over de dan geldende inzichten met betrekking tot de economische
situatie, de stand van de rijksfinanciën en de accressen over de jaren 2012 en verder.
Mede namens de minister van Financiën,
DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSEZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,
drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten
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Bijlage 5 – Afwegingen begroting
Bij de raadsbehandeling van de voorjaarsnota 2008 is een motie aangenomen inzake afwegingen
voorjaarsnota en begroting. Hierbij wordt het college verzocht:
- vanaf de begroting 2009 in zowel begroting als voorjaarsnota de gemaakte afwegingen te
presenteren;
- een overzicht van afgevallen voorstellen voor nieuw beleid die een lagere prioriteit hebben gekregen
en dus niet zijn gehonoreerd bij zowel begroting als voorjaarsnota aan te bieden aan de
gemeenteraad.
De begroting is in principe geen moment om nieuw beleid te honoreren. Hiervoor is de Voorjaarsnota
bedoeld. Toch kunnen er knelpunten zijn die om een oplossing vragen. Zo worden ook bij deze
begroting 2010 voorgesteld voor een aantal nieuwe beleidsvoornemens budget beschikbaar te stellen.
Gezien de uitkomsten van de begroting 2010 en het financieel meerjarenperspectief is slechts ruimte
beschikbaar het oplossen van een gedeelte van de knelpunten. Hierbij is gekozen voor de meest
knellende. Overige nieuwe beleidsvoornemens kunnen niet worden gehonoreerd.
Door het college van B&W is het volgende niet gehonoreerd:
Progr
2

Onderwerp

2

Stadstoezicht (vervallen putting uit reserve
uitkeringen)
Vervangingsinvesteringen Brandweer

3

Prijsindicatie openbare ruimte

13

Monumentenzorg

Gemeente Deventer – Begroting 2010-2013

2010

2011

2012

2013

50

50

50

50
53

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

45

45

120

120

187

Bijlage 6 – Overzicht diverse reserves

Samenstelling reserves gemeente Deventer - begroting 2010
1000
Omschrijving reserve
(Bedragen x € 1.000)

Bedrag

Bedrag

2011

2012

2013

per 01-01-2010

per 31-12-2010

per 31-12-2011

per 31-12-2012

per 31-12-2013

Algemene reserves
A. Algemene reserve

1.940

1.959

1.959

1.959

1.959

Algemene reserve
Saldi-reserve I

275
1.665

278
1.681

278
1681

278
1.681

278
1.681

B. Algemene reserve met bestemd weerstandsmotief

21.374

22.218

19.647

22.762

25.424

Algemene Reserve Grondexploitatie (ARG)
Algemene reserve OZ
Reserve uitkeringen
Egalisatiereserve rente2

13.624
4.783
2.675
292

12.688
4.971
2.354
2.205

12.700
5.065
1.484
398

16.899
5.132
731
0

20.250
5.174
0
0

23.294

24.178

21.607

24.722

27.384

78.538

65.830

60.085

52.065

50.738

3.588
124
589
294
8.440
911
16
4.473
1.649
3.099
29.624
89
0
777
94
1.113
1.131
38
70
213
535
85
21
12.057
52
24
78
6.123
910
196
80
2
577
305
723
10
56

2.168
125
516
294
6.518
920
16
1.902
2.740
3.130
22.685
90
0
674
95
1.527
721
41
70
180
612
85
21
11.030
62
0
78
5.334
689
172
121
2
531
58
926
15
68

1.195
126
442
294
6.373
920
16
215
4.771
3.130
19.150
90
0
572
95
1.930
779
44
70
148
688
85
21
10.104
73
0
78
4.317
617
145
205
2
531
0
937
21
79

797
128
367
294
6.358
920
16
94
3.494
3.130
14.476
90
0
469
95
2.333
841
47
70
115
765
85
21
9.350
83
0
78
3.434
544
119
316
2
531
0
948
26
90

797
129
292
294
6.343
920
16
244
3.494
3.130
14.445
90
0
366
95
2.736
909
51
70
82
841
85
21
8.969
93
0
0
2.542
472
93
464
2
531
0
960
31
101

Totaal algemene reserves
Bestemmingsreserves
A. Bestemmingsreserve
Egalisatiereserve rente
Brandweergarage Colmschate
Reserve vervangingsschema
Decentrale arbeidsvoorwaarden
Reserve overlopende uitgaven
Reserve baggeren havens
Reserve brandpreventieve maatregelen
Reserve eenmalige problematiek
Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat
Reserve risico's
Reserve gemeentebrede investeringen
Reserve taakstelling personeel
Reserve woonwagenzaken
Sociaal economisch beleid (SEB)
Reserve parkeerbijdragen bouwaanvragen
Mobiliteitsfonds parkeren
Reserve as binnenstad Colmschate
Knelpunten Sport
Kunstaankopen
Mondiaal Beleid
Onderhoud gebouwen
1/3 regeling Sport
Brede School
Decentrale huisvesting Onderwijs
Deventer Geschiedenis in Beeld
Flankerend Ouderenbeleid
Gedeconcentreerde opvang asielzoekers
Tarieven huishoudelijk afval
Rioleringen en gemalen
Gevelfonds
Investeringen buitensport
Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs
Reserve Mind
ICT in de Samenleving
Conserveringen SAB
Musea aankopen
Vervanging automatisering SAB
2

Door geprogrammeerde onttrekkingen is reserve gesplitst over twee categorieën
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Omschrijving reserve
(Bedragen x € 1.000)

Bedrag

Bedrag

2011

2012

2013

per 01-01-2010

per 31-12-2010

per 31-12-2011

per 31-12-2012

per 31-12-2013

20
57
2.312
50
225
201
599

24
57
1.633
447
225
211
629

29
57
981
447
225
221
660

33
57
647
447
225
233
693

37
57
313
447
0
244
728

B. Bestemmingsreserve met rentebeslag

21.558

21.558

21.558

21.558

21.558

Vermogensreserve
Saldi-reserve II

18.508
3.050

18.508
3.050

18.508
3.050

18.508
3.050

18.508
3.050

C. Financieel technische bestemmingsreserve

22.547

20.939

19.247

17.617

16.051

Kapitaalslasten investeringen BV
Reserve afkoop winstafdrachten EV
Reserve afkopen
Afkoopsom regionale brandweer
Reserve BTW compensatiefonds
Reserve herw. aandelen Bergkwartier
Reserve verstrekte geldleningen EDON
Reserve verstrekte geldlening Vitens N.V.
Kap. Lasten legaat Bathmen
Reserve bijdrage kap. lasten StadThuis
Kap. Lasten investeringen oud RMW
Bijdrage kapitaallasten investeringen oud GW
Reserve nv wonen boven winkels
Kinderopvang
Lening N.V. Vastgoed Cult. Centrum
Reserve bijdrage kap. lasten (oud WCO)

376
907
618
364
740
427
545
1.486
51
193
247
462
454
349
4.199
11.230

243
764
473
329
777
427
545
1.362
51
163
233
450
454
236
4.041
10.390

159
613
321
294
816
427
545
1.238
51
134
219
438
454
124
3.873
9.540

152
455
162
259
857
427
545
1.114
51
123
204
425
454
11
3.694
8.685

159
289
0
224
900
427
545
991
51
111
188
411
454
0
3.502
7..799

Totaal bestemmingsreserves

122.643

108.327

100.890

91.240

88.347

Totaal reserves (eigen vermogen)

145.937

132.505

122.496

115.962

115.731

Vervanging automatisering musea
Vervanging automatisering oud SV
Wmo huishoudelijke verzorging
Reserve FWI
Wijkaanpak
Exploitatiesaldi erfpachten
Exploitatie verhuur onroerende zaken
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Stand reserves voor begroting 2010-2013

In de volgende overzichten is gedetailleerd het verloop van de standen van de reserve Eenmalige
problematiek en de Egalisatiereserve rente weergegeven.
a. Reserve Uitkeringen (algemene reserve met bestemd weerstandsmotief)
De reserve is bedoeld als weerstandsvermogen voor het opvangen van risico‟s in het inkomensdeel Wet
Werk en Bijstand en specifieke regelingen Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ), de
Inkomensvoorziening voor Oudere en / of gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers (IOAW) en de
Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte voormalige Zelfstandigen (IOAZ).
Zie voor een overzicht van de reserve programma 9.
b. Reserve Eenmalige problematiek (bestemmingsreserve)
Deze reserve is bedoeld voor het opvangen van eenmalige begrotingstekorten. De rente wordt aan de
reserve toegevoegd.
Reserve eenmalige problematiek
(bedragen x € 1.000)
1. Stand 1-1
2. Rente
3. Diverse raadsbesluiten
4. Begroting 2009-2012
5. Zomerrapportage 2009
6. Zomerrapportage 2009
(Voorjaarsnota 2009)
7. Beleidsnota
reserve/voorzieningen
8. Zwerfjongeren
9. Regionaal beleid Stedendriehoek
10. Algemene uitkering 2009
11. Begroting 2010-2013
Saldo

2009

2010

2011

2012

2013

1.811
36
-985
416
109

4.473
44
-76
-73

1.902
p.m.
-55
87

-190

1.320

-1353

-453

219

-75

-125

-150

-1.038
1.902

-1.141
215

427
204
350
785
4.473

215
p.m.

94
p.m.

150
94

244

c. Egalisatiereserve rente (algemene reserve met bestemd weerstandsmotief)
Als gevolg van het hanteren van een voorgecalculeerd rente omslagpercentage van 5%, waarbij
zowel in de begroting als de rekening eenzelfde percentage wordt aangehouden, kunnen verschillen
ontstaan. De maximale omvang van de reserve bedraagt 10% van de gecalculeerde rentelasten per
jaar. Op 1-1-2010 bedraagt deze 10% dan € 1.4 miljoen. Verschillen tussen de met behulp van
omslagrente gecalculeerde rentelasten en de feitelijk betaalde rente worden jaarlijks verrekend met
deze reserve.
Egalisatiereserve rente
(bedragen x € 1.000)

2009

2010

2011

2012

2013

1. stand per 1-1

4.328

292

2.205

398

0

2. prognose renteresultaat

2.576

3.110

p.m.

p.m.

p.m.

3. Diverse raadsbesluiten

-296

-26

-26

-1.040

-1.175

-947

3. Begroting 2009
4. Zomerrapportage 2009
(Voorjaarsnota 2009)
5. WVC Keizerslanden
6. Afboeken plankosten nieuwbouw
huisvesting gemeentelijk apparaat
7. Beleidsnota reserves en
voorzieningen
8. begroting 2010-2013
Saldo
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-398

-219
-276
-5.000
223
-834
292

2.205

398

0

0
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Bijlage 7 – Investeringen
“Deventer bouwt verder …” is een slogan die op menig bouwlocatie in Deventer is te lezen op de
informatieborden. Een slogan die aan de voorbijganger kenbaar maakt dat de gemeente Deventer op
de betreffende locatie bezig is een project te realiseren. Indien de stad wordt doorkruist, duikt de
slogan regelmatig op. Een illustratie van de energie die Deventer steekt om burgers en passanten
goed en efficiënt te kunnen bedienen en het leef-, woon-, werk- en verblijfmilieu in Deventer te
veraangenamen. Voor het realiseren van betreffende voorzieningen en een structureel voortbestaan
daarvan, investeert de gemeente jaarlijks grote bedragen. Met het oog op de schaarste aan middelen
op de korte, middenlange en lange planningshorizon zullen, om tegemoet te komen aan de wensen
van burger en politiek, keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes die vanwege een veelheid aan
conflicterende politieke en maatschappelijke belangen en een complex aan regelgevingen vaak
moeilijk zijn te maken. Om te komen tot een gestructureerde wijze voor het maken van keuzes zijn
“Spelregels gemeentelijke investeringsplanning” vastgesteld. Hieronder zullen de
beleidsuitgangspunten voor investeringen, die deels zijn gebaseerd op betreffende spelregels, nader
worden toegelicht. Vervolgens zullen de verschillende investeringen, welke zijn opgenomen in deze
begroting, in een tabel worden gepresenteerd en toegelicht.
5.1

Beleidsuitgangspunten

Het beleid voor investeringen binnen de gemeente Deventer is gericht op evenwicht tussen beleid,
programma en geld. Voor ieder investeringsinitiatief zullen consequent de drie genoemde elementen
in beeld moeten worden gebracht en zal voortdurend moeten worden beoordeeld of het evenwicht aan
de verwachtingen voldoet.
Conform de nota „Spelregels gemeentelijke investeringsplanning‟ (2006) wordt jaarlijks in de
voorjaarsnota en de begroting een meerjarige investeringsplanning opgesteld. Met dit instrument
wordt voor ieder investeringsinitiatief bepaald of er evenwicht is tussen beleid, programma en geld en
wordt er een rangorde (prioritering) vastgesteld. Uit het oogpunt van schaarste aan middelen zijn voor
het element geld financiële spelregels vastgesteld. Deze spelregels worden hieronder samengevat:
 de lijst van alle gemeentelijke investeringen wordt ingedeeld in vier categorieën, te weten:
uitbreiding, herontwikkeling, vervanging en overige investeringen;
 de kapitaallasten van vervanging- en overige investeringen worden gedekt uit de reguliere
middelen van de programmabegroting (going concern investeringen);
 voor de financiële dekking van vervangingsinvesteringen wordt een aantal gesloten
financieringssystemen onderscheiden;
 de investeringsplanning als afwegingskader omvat alle gemeentelijke uitbreiding- en
herontwikkelingsinvesteringen (autonome investeringen);
 ten behoeve van de ordening van toewijzing van dekkingsmiddelen wordt de lijst met
investeringen onderverdeeld in:
a) geprioriteerde projecten;
b) voorportaal projecten (politiek van prioriteit voorzien).
 toepassing van de richtlijnen activeren en afschrijven op investeringen;
 extra middelen worden gegenereerd uit grondwinsten, ruimte in de jaarlijkse begroting en
subsidies (bijdragen van derden).
Een uitgebreide toelichting op bovenvermelde spelregels is opgenomen in de betreffende nota.
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In de financiële spelregels worden de volgende twee investeringsstromingen onderscheiden;

Autonome investeringen
- Uitbreidingsinvesteringen
- Herontwikkelingsinvestering

Going concern investeringen
- Vervangingsinvesteringen
- Overige investeringen

Gemeentelijke investeringen
Figuur 1. Investeringsstromingen

Deze twee investeringstromingen vormen tezamen het totale investeringspotentieel van de gemeente
Deventer.
Autonome investeringen
Autonome investeringen komen voort uit nieuw beleid (producten en diensten) of uitbreiding van
bestaand beleid. Deze behoefte aan een nieuw/verbeterd product of nieuwe/verbeterde
dienstverlening vertaalt zich in uitbreiding- of herontwikkelingsinvesteringen. Daarnaast kunnen
autonome investeringen voortkomen vanuit een locatie ontwikkeling (grondexploitatie) of raads- en
collegeprogramma. De voorjaarsnota is het geijkte instrument om de autonome investeringen te
presenteren en in een meerjaren perspectief toe te lichten. In hoofdstuk 3 van deze begroting zijn de
geprioriteerde investeringsprojecten en de voorportaal investeringsprojecten opgenomen.
Going concern investeringen
De going concern investeringen vinden hun oorsprong in de reguliere bedrijfsvoering. Vanuit de
behoefte of noodzaak om een bepaald product of dienst te blijven leveren, is het van belang dat een
vervanging- of overige investering moet worden gepleegd. Going concern investeringen worden
getriggerd vanuit de bestaande dienstverlening. Vanwege de oorsprong en financiële dekking is de
begroting het geijkte P&C instrument voor presentatie en toelichting van betreffende investeringen.
In de volgende paragraaf worden zowel de autonome- als de going concern investeringen, die (deels)
in 2010 zullen worden gerealiseerd, nader toegelicht.

5.2

Welke investeringen worden in 2010 gerealiseerd?

Zoals hiervoor omschreven hebben we binnen gemeente Deventer te maken met autonome en going
concern investeringen. Op basis van de voorjaarsnota 2009, hoofdstuk 3 van deze begroting en de
reguliere bedrijfsvoering worden hieronder twee tabellen gepresenteerd waarin de verschillende
investeringsprojecten worden vermeld, die voor 2010 staan geprogrammeerd. Let wel, voor een aantal
geprioriteerde projecten die met een * zijn gemarkeerd in hoofdstuk 3 dient nog een afzonderlijk
voorstel aan de raad te worden voorgelegd en worden in deze paragraaf niet meegenomen.
In de kolom bruto investering wordt het totale bedrag vermeld, waarvoor de investering in de
meerjarenplanning is opgenomen. In de kolom begroting 2010 wordt het bedrag vermeld, dat naar
verwachting in 2010 zal worden gerealiseerd. De kapitaallasten die uit deze investeringen voortvloeien
zijn meegenomen in exploitatielasten voor de jaren 2011-2013.
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Autonome investeringen
Projectomschrijving
(bedragen x € 1.000)
1. Amstellaan/As binnenstad
Colmschate wegvlak 2

Progr.

Product

4

24

Bruto
investering
17.300

2. Binnenstadprogramma

8

6

500

219

3. Aankoop gronden

8

13

-558

-956

4. Deventer DOET: Digi Werkt

15

Kpl

5.000

380

5. Grondexploitatie

8

11

15.266
€ 37.508

15.266
€ 20.609

Totaal

Begroting
2010
5.700

Dekking
Reserve gemeentebrede
investeringen, bijdrage derden
Investeringskrediet Deventer
binnenstad perspectief
Grondexploitatie
opbrengsten
Reserve gemeentebrede
investeringen en vrijval
kapitaallasten
Grondexploitatie opbrengsten

Toelichting projecten:
1. Amstellaan/As binnenstad Colmschate wegvak 2
In de vergadering van de raad van 16 mei 2006 is een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar
gesteld voor de Amstellaan/wegvak 2 As binnenstad Colmschate. Het Hanzetracé, waarvan de
Amstellaan en wegvak 2 onderdeel zijn, is de drager van het stedelijk hoofdwegennet. In diverse
vastgestelde beleidsdocumenten is dit vastgelegd (Nota hoofdwegenstructuur en structuurvisie
Deventer 2025). Op basis van een nieuwe tijdsplanning voor dit project zal uitvoering starten in 2010
(conform paragraaf 4.7 beschikbare middelen en geprioriteerde projecten). In hoofdstuk 4
(investeringsplanning) is met dit faseringsverschil rekening gehouden.
2. Binnenstadprogramma
In de nota „Deventer binnenstadsperspectief – een ruggengraat voor de stad‟ (maart 1998) is als
doelstelling geformuleerd „het vergroten van de attractiviteit en bereikbaarheid van de binnenstad‟. Het
jaar 2010 zal in het teken staan van het aanlichten van de binnenstad en de coördinatie van en het
uitvoeren van projecten voor de stichting Deventer binnenstadsmanagement. De te onderscheiden
projecten zijn; aanlichten binnenstad (€ 180.000) en binnenstadsmanagement (€ 39.000).
3. Aankoop gronden
Het betreft hier activering van rentekosten op de strategische verwervingen waarmee de boekwaarde
van de in eigendom zijnde gronden toeneemt gecorrigeerd met de opbrengsten van de „nog te
verkopen gronden‟ (saldo van opbrengst en rentekosten over nog te verkopen gronden). Per saldo
wordt in 2010 € 956.000 gedesinvesteerd.
4. Deventer DOET: Digi Werkt (DDDW)
Deventer Doet, Digi Werkt is een toekomstgericht informatieconcept waarmee door middel van digitaal
werken het gehele werkproces en de bijbehorende documentatie, digitaal en geautomatiseerd
ondersteund wordt. De voorbereidingen zijn gestart in 2007 en zullen doorlopen tot in 2011. In 2010
staat de infrastructuur (€ 180.000) en procesdigitalisering (€ 200.000) op het programma.
5. Grondexploitatie
Het bedrag aan grondexploitatie bestaat uit vastgoedprojecten nog in exploitatie te nemen en in
exploitatie zijnde projecten. Deze bedragen zijn opgebouwd uit een groot aantal projecten waarvoor
de projectenrapportage 2009 de basis vormt. Voor de nog niet in exploitatie genomen projecten zijn
alleen de planontwikkelingskosten en de rentekosten begroot.
Going concern investeringen
Projectomschrijving
(bedragen x € 1.000)
1. Vervoersmiddelen Stadstoezicht
2. Revitalisering Prins Bernhardsluis

Progr.
2

356

Bruto
Investering
145

3

38

3.600

1.000

€ 3.745

€ 1.015

Totaal
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Product

Begroting
2010

Dekking
15

Vrijvallende kapitaallasten
Reserve gemeentebrede
investeringen
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Toelichting projecten;
1. Vervoersmiddelen Stadstoezicht
In 2010 en verder staat vervanging van een aantal voertuigen van Stadstoezicht op het programma. In
2010 zal hiervoor € 15.000 beschikbaar zijn.
2. Revitalisering Prins Bernhardsluis
e
In 2010 zal de 1 fase van de renovatie van het sluizencomplex voor zowel het civieltechnische
(beton/staal) als elektromechanische deel worden uitgevoerd. Hiervoor is een bedrag van € 1.000.000
e
uit de reserve gemeentebrede investeringen geprognosticeerd. De 2 fase van de renovatie zal, na
beschikbaar komen van de Essent gelden, in 2010 worden vastgesteld.
Volledigheid
In bovenvermelde overzichten zijn een aantal projecten, die vanuit de investeringsplanning zijn
geprioriteerd voor 2010, niet opgenomen. Deze projecten staan vermeld in het totaaloverzicht
geprioriteerde projecten in hoofdstuk 3. Deze investeringen zullen separaat aan de raad ter
besluitvorming worden voorgelegd.
Naast vermelde geraamde investeringen zullen in de loop van 2010 eveneens investeringen vanuit
het IHP, rijksbijdragen en reserves in voornamelijk welzijn- en culturele objecten en de brandweer
plaatsvinden.
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Bijlage 8 – Eenmalige beleidsvoornemens
In eerdere begrotingen en voorjaarsnota‟s zijn diverse eenmalige nieuwe beleidsvoornemens
vrijgegeven en gedekt uit eenmalige dekkingsmiddelen.
Een voorlopige inventarisatie levert de volgende posten op:
Budgetten beschikbaar t/m
(€ 1.000)
1. Mediamix
2. Bijeenkomst nieuwe inwoners
3. Communicatie
4. Kleintje klimaat
5. Plattelandsmanager
6. Rood voor Rood
7. Apparaatskosten stedenbouw
8. Subsidie VVV
9. Sallandsburo voor Toerisme
10. Armoedebestrijding
11. MOP jongerenwerk
12. Cultuurmakelaar
13. Productiefonds cultuur
14. Burgerweeshuis
15. Subsidie Filmhuis de Keizer
16. Monumentenzorg
17. Opleidingsbudget

Progr.

2010

2011

2012

2013

1b
1b
1b
5
6
6
6
8
8
9
11
13
13
13
13
13
15

50
30
50
25
60
90
100
90
38
100
50
50
55
80
25
75
100

50
30
50
25

50
30
50
25

50

100
90
38
100
50
50
55
80
25
75

100
90
38
100
50

50

80
25

We stellen voor de afweging of budgetten structureel gemaakt moeten worden te betrekken bij het
bezuinigingstraject. Dit betekent vooralsnog dat in de begroting de bedragen zijn opgenomen als
hierboven weergegeven, Het effect van het eventueel structureel maken van deze bedragen maakt
nog geen onderdeel uit van het begrotingstekort.
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Bijlage 9 - Lijst met afkortingen
AMA
Amw
APPA
APV
ARG
AU
AWBZ
BAD
BAG
BBP
BBV
BBZ
BCF
BCOO
BIBOB
BLS
BOA
BOS
Bpe
Brp
BWS
CKB
CPB
CUWVO
CVTM
CWI
DDDW
DGB
DVO
DWBZ
ECB
EDR
EFRO
EHL
EMU
EZ
Fido
GBA
GGD
GOA
Gros
GRP
GSB
HV
IHP
ILG
IOAW
IOAZ
IPO
IPW
ISV
KBORD
LOG
MER
MIND
MIRT

Alleenstaande minderjarige asielzoeker
Algemeen maatschappelijk werk
Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
Algemene plaatselijke verordening
Algemene reserve grondexploitatie
Algemene uitkering
Algemene wet bijzondere ziektekosten
Budget adviesbureau Deventer
Basisregistratie adressen en gebouwen
Bruto binnenlands product
Besluit begroting en verantwoording
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
BTW compensatie fonds
Bestuurscommissie voor openbaar primair onderwijs
Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
Besluit lokatiegebonden subsidies
Buitengewoon opsporing ambtenaar
Buurt, Onderwijs, Sport
Bodemsanering prestatie-eenheden
Bruto regionaal product
Besluit woninggebonden subsidies
Collectieve Kwaliteitsnormering Bouwvergunningen
Centraal Plan Bureau
Commissie uitvoering wet verontreiniging oppervlaktewater
Coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg
Centrum werk en inkomen
Deventer Doet, Digi Werkt
Deventer groen bedrijf
Dienstverleningsovereenkomst
Diensten bij wonen met zorg
Europese centrale bank
Europese Dienstenrichtlijn
Europees fonds voor regionale ontwikkeling
Etty Hillesum Lyceum
Economische en monetaire unie
Economische zaken
Financiering decentrale overheden
Gemeentelijke basisadministratie
Gemeenschappelijke gezondheidsdienst
Gemeentelijk onderwijs achterstandbeleid
Gemeentelijk regionaal ondernemers steunpunt
Gemeentelijk rioleringsplan
Grotestedenbeleid
Huishoudelijke verzorging
Integraal huisvestingsplan onderwijs
Investeringsbudget landelijk gebied
Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen
Interprovinciaal overleg
Innovatie programma wet werk en bijstand
Investeringsbudget stedelijke vernieuwing
Kwaliteit beheer openbare ruimte Deventer
Landbouw ontwikkelingsgebied
Milieu effect rapportage
Meerjarenprogramma infrastructuur Deventer
Meerjarenplan Infrastructuur Ruimte en Transport
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MJOP
NOC*NSF
NT2
NVVK
PaVEM
PMD
pMJP
POP
PRIS
OCW
OGGZ
OZ
OZB
RGI
RMC
Roa
RPA
RZB
SAB
SEB
SEV
STAD
TIPP
TOK
UvW
Uwv
VAB
VAVO
VNG
Vo
Vrom
VVE
Vvtv
VWS
Wao
WGR
WION
WIZL
Wmo
Wsnp
Wsw
Wro
Wvg
Wwb
WZW
ZVP

Meerjaren onderhoudsplan
Nederlands Olympisch comité * Nederlandse sport federatie
Nederlands als tweede taal
Nederlandse vereniging van volkskrediet
Participatie allochtone vrouwen uit etnische minderheidsgroepen
Politieke markt Deventer
Provinciaal meerjarenprogramma
Provinciaal omgevingsplan
Parkeer route informatie systeem
Onderwijs, cultuur en wetenschappen
Openbare geestelijke gezondheidszorg
Onroerende zaken
Onroerende zaakbelasting
Reserve gemeentebrede investeringen
Regionale meld en coördinatiefunctie
Regeling opvang asielzoekers
Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid
Roerende zaakbelasting
Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek
Sanering in eigen beheer
Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
Stichting tijdelijke noodopvang asielzoekers Deventer
Tender investeringsprogramma‟s provincies
Tegengaan overgewicht kinderen
Unie van waterschappen
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing
Voortgezet algemeen volwassen onderwijs
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Voorlopig ontwerp
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer
Voor- en vroegschoolse educatie
Voorwaardelijke vergunning tot verblijf
Volksgezondheid, welzijn en sport
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wet gemeenschappelijke regelingen
Wet informatie-uitwisseling ondergrond netten
Werk inkomen zorg en leefomgeving
Wet maatschappelijke ondersteuning
Wet schuldsanering natuurlijke personen
Wet sociale werkvoorziening
Wet op de ruimtelijke ordening
Wet voorziening gehandicapten
Wet werk en bijstand
Wonen, zorg en welzijn
Zorgvernieuwingsprojecten
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