Gemeente Deventer
Programmabegroting 2015 en meerjarenbegroting 2016 -2018
Inclusief Nota van Wijziging

Begroting 2015 – MJB 2015 – 2018

1

Begroting 2015 – MJB 2015 – 2018

2

Inhoud
Voorwoord ................................................................................................................................................................................................................................................................ 5
Beleidsagenda’s......................................................................................................................................................................................................................................................... 7
Agenda Open Overheid ............................................................................................................................................................................................................................................. 8
Agenda Meedoen in de samenleving ...................................................................................................................................................................................................................... 10
Agenda Duurzaam en Dynamisch ........................................................................................................................................................................................................................... 12
Agenda Ruimte om te leven .................................................................................................................................................................................................................................... 14
Agenda Veiligheid ................................................................................................................................................................................................................................................... 16
Financiele uitkomsten en investeringsplanning ...................................................................................................................................................................................................... 18
Taakstellingen ......................................................................................................................................................................................................................................................... 25
Begrotingsprogramma’s .......................................................................................................................................................................................................................................... 27
Programma 1 Burger en bestuur ............................................................................................................................................................................................................................ 28
Programma 2 Veiligheid .......................................................................................................................................................................................................................................... 31
Programma 3 Leefomgeving ................................................................................................................................................................................................................................... 34
Programma 4 Milieu en Duurzaamheid .................................................................................................................................................................................................................. 37
Programma 5 Ruimtelijke Ontwikkeling ................................................................................................................................................................................................................. 40
Programma 6 Herstructurering en vastgoedontwikkeling ...................................................................................................................................................................................... 45
Programma 7 Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt ............................................................................................................................................................................................ 48
Programma 8 Meedoen .......................................................................................................................................................................................................................................... 53
Programma 9 Jeugd en Onderwijs .......................................................................................................................................................................................................................... 57
Programma 7.8.9. Decentralisaties Sociaal domein................................................................................................................................................................................................ 62
Programma 10 economie, Kunst en Cultuur ........................................................................................................................................................................................................... 66
Dekking programmaplan ......................................................................................................................................................................................................................................... 70
Begroting 2015 – MJB 2015 – 2018

3

Paragrafen ............................................................................................................................................................................................................................................................... 73
Paragraaf Bedrijfsvoering ........................................................................................................................................................................................................................................ 74
Paragraaf Lokale heffingen ..................................................................................................................................................................................................................................... 81
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................................................................................................................................ 86
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................................................................................................................................ 99
Paragraaf Financiering inclusief meerjarenbalans ................................................................................................................................................................................................ 105
Paragraaf Verbonden partijen .............................................................................................................................................................................................................................. 118
Paragraaf Grondbeleid .......................................................................................................................................................................................................................................... 130
Paragraaf Investeringen ........................................................................................................................................................................................................................................ 136
Bijlagen .................................................................................................................................................................................................................................................................. 139
Bijlage 1 Resultaatbestemming ............................................................................................................................................................................................................................. 140
Bijlage 2 Overzicht reserves en voorzieningen ..................................................................................................................................................................................................... 147
Bijlage 3 Overzicht baten en lasten per programma............................................................................................................................................................................................. 152
Bijlage 4 Verloop activa inclusief kapitaallasten ................................................................................................................................................................................................... 157
Bijlage 5 Onderbouwingen en uitgangspunten ..................................................................................................................................................................................................... 159
Bijlage 6 Mutaties Algemene Uitkering gemeentefonds ...................................................................................................................................................................................... 161
Bijlage 7 Overzicht van incidentele baten en lasten ............................................................................................................................................................................................. 164
Bijlage 8 Staat van subsidies ................................................................................................................................................................................................................................. 169

Begroting 2015 – MJB 2015 – 2018

4

Voorwoord
In het bestuursakkoord is afgesproken dat ons college staat voor een solide financiële
huishouding en een structureel sluitende begroting. De begroting 2015-2018 die we hier
presenteren is structureel sluitend. Ook het vermogen van de gemeente om tegenvallers
op te vangen is voldoende.
De komende jaren houdt de gemeente weliswaar geld over, maar dat geven we in deze
begroting niet meteen uit. We houden de hand op de knip omdat we nog steeds met veel
onzekerheden te maken hebben. Voorbeelden hiervan zijn de Algemene Uitkering, de 3
decentralisaties en het herverdeelmodel bijstandsuitkeringen. Verder gaan we er vanuit
dat bezuinigingen uit het verleden volledig gerealiseerd worden.
Onderwijs
Op de uitgaven van onderwijs moet worden bezuinigd omdat we van het rijk voor deze
taak minder geld ontvangen. Deze rijkskortingen dekken we door het nemen van een
aantal maatregelen. We gaan de leegstand van schoolgebouwen terugdringen en stellen
een doorcentralisatie voor met betrekking tot de huisvestinglasten van het voortgezet
onderwijs. Daarnaast wordt voorgesteld om met ingang van 2016 te stoppen met niet
wettelijke onderwijsuitgaven. In overleg met de schoolbesturen gaan we kijken of deze
taken kunnen worden overgenomen door de schoolbesturen van het primair onderwijs.
Voorjaarsnota 2015
In de voorjaarsnota van 2015 bekijken we opnieuw hoe de gemeente er financieel voor
staat. Dat is het moment voor de gemeente om zich te bezinnen op het financiële en
inhoudelijke beleid voor 2016 en de jaren daarna. Er is dan meer duidelijkheid over
hoeveel geld we van het Rijk krijgen, voor zowel de algemene uitkering als de rijksbijdrage
voor bijstandsuitkeringen. Ook zijn dan de eerste ervaringen met de 3 decentralisaties
bekend.
Lokale heffingen en belastingen
De rioolheffing daalt met 1,9 procent en de afvalstoffenheffing blijft gelijk. Voor de
onroerende zaakbelasting (OZB) wordt de trendmatige verhoging van 3 procent toegepast.
Afhankelijk van de uitkomsten van de herwaardering van woningen worden later dit jaar
de definitieve tarieven OZB vastgesteld.

Drie decentralisaties
De komende jaren vindt binnen het sociale domein een aantal grote structuur- en
cultuurwijzigingen plaats. Het rijk decentraliseert diverse taken binnen het sociale domein
naar de gemeente op het gebied van jeugd, werk en zorg. De veranderingen worden
ingevoerd op gemeentelijk niveau, omdat juist hier de kennis over en contacten met de
burger het meest intensief zijn. De gedachtegang is dat deze thema’s op gemeentelijk
niveau het best mensgericht, economisch houdbaar en maatschappelijk ingebed kunnen
worden.
De ambities samengevat:
minder hulpverleners rond één huishouden
meer maatwerk, zelfredzaamheid en betrokkenheid van burgers
meer mensen aan het werk
voorkomen van escalatie van problemen
En dat bij voorkeur sneller, efficiënter, effectiever en goedkoper.
Elk van de decentralisaties is op zich een majeure operatie. Samen met het netwerk van
professionele instellingen, bedrijven en burgers zijn zowel de ambtelijke als de bestuurlijke
organisatie van de gemeente de voorbereiding van deze decentralisaties aan het
vormgeven. We werken aan een sociaal basisvoorzieningenpakket en zetten in op slim
aansluiten op de eigen kracht van burgers, met de eigen verantwoordelijkheid voorop.
Er is nog landelijke discussie gaande over de budgetten die uiteindelijk door het Rijk aan
de gemeenten voor de uitvoering van de nieuwe taken in het sociale domein beschikbaar
worden gesteld. Die discussie gaat met name over de zware vormen van jeugdzorg en
Beschermd Wonen. Dit betekent dat bij de genoemde financiële kaders nog een slag om
de arm moet worden gehouden. Uitgangspunt van het college is om de taken
voortkomend uit de decentralisaties budgetneutraal uit te voeren (trap op trap af). Verder
is er een eenmalige reserve decentralisaties van € 4,2 miljoen beschikbaar gesteld vanaf
2015 om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. De apparaatskosten (zowel
beleidsmatig als beheersmatig) die gepaard gaan met de nieuwe taken zijn nog niet in
beeld gebracht in afwachting van de uitwerking van de sociale teams, de
bedrijfsvoeringorganisatie jeugdzorg, het transitieplan 3d's en de informatiehuishouding.
App
De meerjarenbegroting is voor het eerst interactief te raadplegen via een app. Die is
beschikbaar voor zowel Apple als Android onder de naam ‘Deventer Begroting 2015’.
Daarnaast is er een webversie beschikbaar: www.begroting2015deventer.appspirit.nl/app.
Bij gebruik van de webversie wordt geadviseerd om gebruik te maken van Google Chrome
als browser.
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Met de digitale, interactieve begroting 2015 - 2018 zet de gemeente een nieuwe stap in
het toegankelijker maken van haar financiën voor een breed publiek. Ook levert het een
besparing op in papier- en drukkosten op en draagt het bij aan de duurzaamheidsambities
van de gemeente.
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Beleidsagenda’s
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Agenda Open Overheid
Ambitie:
In Deventer is de samenleving aan zet, in al zijn aspecten. De gemeente is nabij en innovatief, heeft een goed gevoel voor de nieuwe verhoudingen,
stimuleert en versterkt het netwerk en leert continu bij.
Maatschappelijke effecten:
Burgers, bedrijven en instellingen zijn tevreden met en in hun gemeente. De samenredzaamheid van burgers neemt toe. College en Raad laten in
toenemende mate los: meer directe, democratische betrokkenheid en invloed van inwoners
Schaalvoordelen door samenwerking en partnerschappen op alle niveaus
Bewoners nemen meer taken en verantwoordelijkheden op zich
Burgers ervaren de gemeente als meest nabije overheid
“Doen we de juiste dingen en doen we ze goed?” is een voortdurend gesprek in en met de samenleving.
Agendapunten:

Programma

Innovatie van de gemeentelijke besturingsfilosofie en roluitvoering, meebewegend met de andere verhoudingen in de samenleving:


Ontschotten in het netwerk en sturen op integrale doelstellingen.

1-10
1-10




Uitvoeren pilots Bestuurlijke vernieuwing
Ontwikkeling correctief referendum.

1-10
1




Ontwikkelen concrete handvatten voor overdracht overheidstaken (‘maatschappelijk aanbesteden’).
Beschikbaar maken van gemeentelijke data (“open data”)

1-10
1-10




Faciliteren werk- en broedplaatsen, proeftuinen en Stadslab om gezamenlijk te experimenteren en leren.
Doorontwikkeling Interactieladder naar Overheidsparticipatie

1-10
1


Positiebepaling Bestuur en organisatie van de toekomst
Grip hebben op, meerwaarde creëren en nieuwe allianties smeden in partnerschappen op alle niveaus.

1



1-10



Synergie zoeken en structureel bouwen aan bovengemeentelijke strategische partnerschappen en coalities in regio, landelijk, Europees en
internationaal; in kaart blijven brengen van strategische partners en spelers
Samenwerking met verbonden partijen verankeren op gedeelde ambities .

1-10


Verbinden en versterken internationale samenwerking met partners, regionaal en lokaal.
Wijken en dorpen die steeds meer ge-ent zijn op eigen kracht.

1, 10



3,8



Doorontwikkeling WIJDeventer tot een eigentijdse aanpak die samenhang in wijkvernieuwing nastreeft en de betrokkenheid en invloed van
bewoners versterkt en aanzet tot zelfbeheer van voorzieningen.
Gegevens voor wijken en dorpen openbaar maken (open data) en verrijken samen met gegevens van partners tot wijkprofielen.



In interactie uitvoeringsprogramma Platteland vernieuwen en realiseren

1,5,8
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Publieke dienstverlening sluit aan bij de vraag die burgers en ondernemers hebben.


Dereguleren: we schrappen regels als het kan

1
1-10




Samenwerken: zowel loslaten als toevoegen van producten en diensten
Stroomlijnen: sneller, duidelijker en vanuit een faciliterende houding

1-10
1-10


Kanalen ontwikkelen:stevig inzetten op digitalisering, maar met oog voor minder digivaardige inwoners en ondernemers
Sturen op een financieel solide basis in gesprek en actie met partners en samenleving.

1-10




1
1-10

Ontwikkeling pilots burgerbegroting.
In interactie verdiencapaciteit vergroten

Actuele beleidscontext: beschrijving van actuele beleidsontwikkelingen
De rol van de gemeente en de aanpak in de verschillende domeinen ontwikkelen continu – en tegenwoordig sneller dan in het verleden. Voorgaande
jaren spraken we al over het zoeken naar een nieuw evenwicht in de maatschappelijke verhoudingen; het zwaartepunt is inmiddels essentieel
doorgeschoven. Niet de gemeente bepaalt hoe burgers, bedrijven en instellingen participeren; het veld bepaalt voor steeds meer opgaven welke rol
de gemeente hierin (nog) heeft. De gemeente ontwikkelt zich van “homogeen in rol en vorm: bovengeschikt” naar “meer gedifferentieerd met meer
participatie in netwerken”. Dat geldt zeker ook voor het schaalniveau: enerzijds is globalisering en internationalisering een gegeven, anderzijds
zoeken burgers en bedrijven juist houvast in het lokale, wijken, buurten. De juiste niveaus van acteren vinden, gegeven de maatschappelijke opgaven
en het digitale tijdperk, is de komende periode de uitdaging.
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Agenda Meedoen in de samenleving
Ambitie:
De wereld om ons heen verandert snel. Werkloosheid, hogere kosten voor levensonderhoud, afkalvende voorzieningen, (al dan niet stille) armoede,
nemen in hoog tempo toe. Dat vraagt van de gemeente ten aanzien van het sociaal beleid misschien wel meer dan voorheen. Het tegengaan van
maatschappelijke uitsluiting en het stimuleren van meedoen hebben hierbij een hoge prioriteit. Dat is meer dan alleen het bevorderen van actief en
democratisch burgerschap; het betekent vooral recht doen aan mogelijkheden en opvattingen van mensen zelf om zelfstandig te kunnen komen tot
een duurzame relatie met de samenleving. Hierbij moet iedereen zich geaccepteerd voelen in een samenleving die in zijn aard open en tolerant wil
zijn.
Volwaardig burgerschap vraagt van de burgers dat ze meedoen. Meedoen om de eigen kennis en vaardigheden te kunnen oefenen, verbeteren en om
nieuwsgierigheid aan te moedigen. Werk is daarbij belangrijk. In de vorm van betaalde arbeid, maar ook aan activiteiten in de eigen samenleving
(buurt, vrijwilligerswerk). Dit bevordert de maatschappelijke binding. Van de gemeente vraagt dit een inzet die erop gericht is om bewoners zoveel
mogelijk in staat te stellen deel te nemen aan de samenleving, onder andere door bevordering van deelname aan het sociaal verkeer in straten en
buurten. Dat meedoen stelt eisen aan het ontwikkelen van de (potentieel) aanwezige vaardigheden en capaciteiten van burgers. Deventer spant zich
in om dit flankerend en voorwaardenscheppend te stimuleren en daarop in te spelen met alle denkbare partners van bedrijfsleven tot
welzijnsorganisaties en hun diensten.
In de Deventer samenleving doet iedereen mee. Zoveel mogelijk op eigen kracht, waar nodig met ondersteuning van het sociaal netwerk. Mensen die
het niet op eigen kracht redden, kunnen blijven rekenen op onze ondersteuning bij het opgroeien, het vinden van een goede onderwijsplek, het
bieden van zorg en het meedoen in de samenleving, waar mogelijk met werk.
Effecten:
Er doen meer mensen mee aan de Deventer samenleving.
Mensen maken meer gebruik van eigen kracht en die van hun omgeving.
Zorg en voorzieningen landen daar waar dit het hardst nodig is.
Het aantal voortijdig schoolverlaters wordt verder teruggebracht.
Agendapunten:

Programma

Goed en zorgvuldig implementeren van de Jeugdwet, wet Wmo en Participatiewet:


Samenhang bevorderen daar waar nodig en waar mogelijk tussen de decentralisaties (integraal werken in de wijken en dorpen)

1,7,8,9


Borgen van de sluitende aanpak voor de meest kwetsbaren

Organiseren van een integrale benadering: één gezin, één plan en één regisseur
Meer maatwerk bieden, zelfredzaamheid en betrokkenheid van burgers bevorderen en ondersteunen:

1,7,8,9
1,7,8,9



Versterken van de eigen kracht van burgers en hun omgeving

1,2,3,4,7,8,9,10



Activeren van burgers naar opleiding, werk of dagbesteding (incl. wederkerigheid)

1,10
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Organiseren van sociale teams (met wijkverpleegkundige) in de wijken
Invulling geven aan de veranderende rol van de gemeente in het sociale domein:

1,7,8,9




Vraag van de burger centraal zetten
Bevorderen van minder bureaucratie

1,7,8,9
1,7,8,9,



Het verkennen van nieuwe vormen van bekostiging en sturing (maatschappelijk aanbesteden, sturen op maatschappelijke effecten)

1,7,8,9,

Actuele beleidscontext:
In 2015 verandert er veel in het sociale domein. De gemeente wordt verantwoordelijk voor vrijwel alle hulp op het gebied van werk en inkomen, de
zorg en ondersteuning van volwassenen en jeugdzorg. Met minder geld dan het Rijk er nu aan uitgeeft. De gemeente wordt geacht deze zorg, hulp en
ondersteuning effectiever te kunnen verlenen omdat ze dichter bij mensen staat. Wij willen deze nieuwe taken binnen de beschikbare budgetten
regelen. Zelfredzaamheid bevorderen en ondersteunen we. Wie zorg nodig heeft, kan op ons rekenen. De wettelijke kaders en budgetten van de
decentralisaties in het sociale domein zijn in de loop van 2014 bekend geworden.
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Agenda Duurzaam en Dynamisch
Ambitie:
Behouden en uitbreiden van de werkgelegenheid door het maximaal faciliteren en stimuleren van ondernemerschap onder het gelijktijdig verbeteren
van de balans tussen economie en ecologie.
Effecten:
Meer werkgelegenheid, dankzij meer bedrijvigheid vanwege starters, uitbreiding/ontwikkeling bedrijven en bedrijfsvestiging.
Forse stap naar klimaatneutraliteit door verduurzaming bestaande woningen en bouw energieneutrale woningen, verduurzaming productieprocessen
en verandering van vervoersmodiliteiten en -patronen.
Beter kunnen aantrekken van jongere, hoogopgeleide professionals in diverse sectoren zoals techniek, ICT en zorg, ook van buiten de regio.
Meer bezoekers en verblijvers in onze stad en regio, die meer uitgeven en langer blijven.
Agendapunten:
Stimuleren en faciliteren van ondernemen in Deventer:

Programma




Accountmanagement versterken, professionaliseren en verbinden aan andere intermediairs.
Verbreden ruimte om te ondernemen, pilotgebieden, experimenten, randen opzoeken; doorpakken op uitnodigingsplanologie.

1,10
1,5




In interactie uitwerken nieuwe toezichtsformats die meer ruimte geven en risico beperken.
Publieke dienstverlening richting ondernemers verbeteren.

1
1,10


De Strategic Board en Cleantech regio positioneren als dragers voor regionale economische samenwerking.
Bevorderen economisch culturele ontwikkeling Deventer langs profielen Boeiende Beleefstad, Duurzame Maakstad en Open Informatiestad:

1,7,10




1,5
1,7,9,10

Ondernemers uitnodigen, gelegenheid bieden duurzaam te investeren in plekken die er economisch en cultureel toe doen
Doorontwikkeling Technicampus




Hoger onderwijs versterken met stageprogramma’s, trainees en post-docs.
Cultuurtransformatie; van instellingen naar functies, cultureel ondernemerschap in combinatie met betere afstemming programmering en
marketing

Regionale profilering aan de hand van label Cleantech.

Kennnispositie bedrijfsleven benutten om bedrijven aan te trekken en nieuwe bedrijvigheid te ontwikkelen.
Deventer energieneutraal 2030:

1
1,10



Uitvoeringsagenda duurzame energie voortzetten op basis van lokale initiatieven en uitbreiden met verduurzaming mobiliteit.

1,3,4,5,6,8,9,10



Stimuleren financiële en fiscale proeftuinen duurzame energie

1

1
1,10

Actuele beleidscontext:
De komende jaren is het behouden en uitbreiden van de economische bedrijvigheid en duurzame werkgelegenheid de dominante opgave voor
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Deventer. Alleen langs die weg behouden we onze welvaart en ons welzijn op lange termijn. We gaan voor de profielen Boeiende be-leefstad,
Duurzame maakstad en Open informatiestad. Een attractief cultureel en creatief klimaat, grondstof- en energieneutraliteit, een sterk innovatief
vermogen en een goede aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt versterken en ondersteunen deze opgave. De Deventer kernkwaliteit
Ondernemerschap benutten we maximaal om onze doelstellingen te bereiken. Het is zaak om private investeringen uit te lokken die (mede) ten
dienste staan van de publieke (economische, sociale en ruimtelijke) doelstellingen. Het aantrekken of genereren van economische bedrijvigheid is de
meest effectieve bestrijding van leegstand, werkloosheid en armoede. De nog beschikbare publieke middelen (geld, menskracht, lobby) moeten daar
op gericht zijn. De bestaande samenwerking met partners in de samenleving moet hiervoor verbreed en verdiept worden, zoals via de lokale
kopgroep Economie en Arbeidsmarkt en regionaal via de Strategische Board Stedendriehoek.
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Agenda Ruimte om te leven
Ambitie:
Deventer heeft een toekomstbestendige ruimte om in te wonen, te werken en te leven. Dit geldt voor de stad als geheel als voor de wijken en dorpen.
Daarbij neemt de samenleving initiatief en verantwoordelijkheid voor de leefomgeving en ruimtelijke ontwikkelingen. Deventer ontwikkelt zich
evenwichtig.
Effecten:
Particulieren en organisaties nemen meer initiatief en verantwoordelijkheid voor het voldoen aan ruimtevragen, het benutten van kansen voor
vitaliseren van wijken en dorpen en het beheer van de gebouwde en ongebouwde omgeving.
Deventer heeft een passend woningbestand voor huidige en toekomstige bewoners (woonvraag) met een voor de gemeente houdbare financiële
inzet.
Deventer koestert haar ruimtelijke kwaliteit en benut deze bij (ruimtelijke) ontwikkelingen.
Deventer wordt aantrekkelijker voor vestiging van mensen, bedrijven en sociale-, culturele en economische activiteiten.
Agendapunten
Adequaat ondersteun van initiatieven uit de samenleving:

Programma


Ruimte geven in beleid en regelgeving, faciliteren van initiatief met efficiënte procedures

Organiseren omgevingsmanagement.
Houdbare financiële inzet bij ruimtelijke ontwikkeling:

1,3,4,5,6,8,10
1,3,4,5,6,8,10



1,6

Houdbare financieringsmodellen (bij initiatieven derden, tijdelijk gebruik).


Strategische inzet van middelen voor beheer.
Focus op gebieden met meeste betekenis voor binden en aantrekken van mensen en bedrijven:

1,3




1,3,5,10
1,5,10

Functioneren werkgebieden verbeteren (bedrijventerreinen, haven, binnenstad, stadsassen ), werken in wijk en dorp.
Faciliteren agrarische sector, economisch functioneren buitengebied verbeteren


Bereikbaarheid Deventer en belangrijke (werk)gebieden.
Evenwichtige ontwikkeling van Deventer, rekening houdend met demografie en verandering in ruimtevraag:

1,3,5,8




Leefbaarheid wijken, afstemming wonen, welzijn en zorg, stimuleren vernieuwing en verduurzaming woningvoorraad.
Doorwerking Bouwakkoord, programmering woningbouwlocaties, inbreiden voor uitbreiden, vraaggericht: starters, klus woningen (c)po.

1,5,10
1,5,6




Opstellen gemeentebrede structuurvisie / omgevingsvisie als ruimtelijk perspectief en handelingskader leefomgeving.
Wacht-/pauzelandschappen (gebouwen), gedeeld gebruik accommodaties, nieuwe bestemmingen bij leegstand, herbestemming winkels,
detailhandelstructuurvisie.

1,3,4,5,6,8,10
1,5,6

Actuele beleidscontext: beschrijving van actuele beleidsontwikkelingen
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De Omgevingswet is aangeboden aan de Tweede Kamer. De invoering is hiermee dichterbij gekomen. Deventer kan zich hierop voorbereiden met het
omgevingsplan en de omgevingsvisie/structuurvisie. Het succes van de ruimtelijke ontwikkeling van Deventer hangt af van de manier waarop
initiatieven worden gefaciliteerd, hangt af van de bereikbaarheid van Deventer en hoe Deventer omgaat met de veranderende vraag naar ruimte.
Cruciale keuzes die het succes van Deventer bepalen. De Beter Benutten benadering van het ministerie van IenM kan voor de regio Stedendriehoek
worden voortgezet voor de periode van 2015 tot en met 2017. Dat betekent dat Deventer rijksmiddelen kan inzetten en de bereikbaarheid op
verschillende manieren kan verbeteren. Het slim organiseren van cofinanciering (andere overheden, bedrijven en gemeente) is hier onderdeel van.
De verbreding van de A1 zal naar verwachting starten in 2017. De komende periode vindt uitwerking plaats en worden procedures doorlopen.
Merkbaar is dat er nieuwe bouwinitiatieven ontstaan. Dit vergt een secure afstemming om te voorkomen dat bouwprojecten elkaar concurreren.
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Agenda Veiligheid
Ambitie:
Deventer heeft levendige straten, positieve sociale controle, onderlinge veiligheidsnetwerken, slimme inrichting van de openbare ruimte. Wij laten
los waar dit kan en treden op daar waar nodig. Veiligheid dicht bij de bewoners.
Effecten:
Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig.
Deventer heeft een veilige woon-, werk- en verblijfsomgeving.
Deventer heeft een bonafide ondernemersklimaat.
Toename zelfredzaamheid.
Agendapunten

Programma

De bestuurlijke- en geïntegreerde aanpak


Doorontwikkeling bestuurlijke- en geïntegreerde aanpak van (georganiseerde) criminaliteit

2,3,4,5,6,10


Uitbreiding toepasbaarheid van de Wet Bibob

Vergroten bewustwording voor signalen van ondermijnende (bedrijfs)activiteiten .
Veilige leefomgeving (de wijkgerichte aanpak)

2,4,5,6,10
1,2,3,4,5,6,10



Overlast door kamerverhuur blijvend aanpakken.

2,5




Terug dringen objectieve criminaliteit.
Versterking van het veiligheidsgevoel van burgers door inzet van gericht instrumentarium en communicatie daarover tegen allerlei vormen van
overlast.
Stimuleren en versterken van de eigen kracht van de bewoners en zijn sociale omgeving.

2
1-10



1-10


Invoering jaarlijkse Veiligheidsprijs.

Monitoring van ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en veiligheidsbeleving, gericht op (bij)sturing.
De keten

2
2



1,2,8

Veiligheid bij de decentralisaties.


Realisatie van een sluitende keten met betrekking tot kwetsbare groepen.

Monitoring en doorontwikkeling ketenaanpak veiligheidshuis- politie- OM . ZSM: Zo snel, Simpel, Samen, en samenlevingsgericht mogelijk.
Toezicht en handhaving

2
2



1,2,3,4,5,10

Realiseren maatschappelijk breed gedragen handhavingsbeleid.
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Actuele beleidscontext: beschrijving van actuele beleidsontwikkelingen
Zowel binnen de organisatie van de politie, het openbaar ministerie en recentelijk de brandweer vinden majeure ontwikkelingen plaats die tot een
heroriëntatie leiden van de wijze waarop het integrale veiligheidsbeleid vorm en inhoud gegeven wordt. Meer landelijke sturing mag niet leiden tot
een afbreuk van lokale prioriteiten en de uitvoering daarvan. Een focus op zware en georganiseerde criminaliteit van onze justitiële partners mag niet
leiden tot afbreuk van veiligheid en veiligheidsgevoelens in de dorpen en wijken. Voor ons ligt de komende jaren meer dan voorheen de focus om
onze partners te binden aan lokale netwerken en hun activiteiten te borgen in de keten van preventie tot repressie op alle terreinen waar het
veiligheidsbeleid zich begeeft. Het Deventer veiligheidsbeleid is stevig op orde. Uit de benchmark Veiligheid G32 uit 2013 blijkt echter dat hoewel het
veiligheidsprofiel van Deventer op de belangrijkste indicatoren redelijke tot (zeer) goede uitkomsten laat zien ten opzichte van het gemiddelde , het
organisatiemodel en de beschikbare middelen een zekere kwetsbaarheid in zich heeft. Dit vraagt om een constante alertheid en een grotere rol van
onze burgers, ondernemers en bezoekers.
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Financiele uitkomsten en investeringsplanning
Algemeen beeld uitkomsten begroting 2015-2018
Conform het bestuursakkoord is het uitgangspunt van het college een solide financiële
huishouding en een structureel sluitende begroting 2015. Bij de Voorjaarsnota 2015 moet
er dan een structureel sluitende jaarbegroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019
zijn.
We kunnen echter bij deze begroting al een structurele positieve uitkomst voor zowel het
jaar 2015 en de jaren 2016-2018 presenteren. Het weerstandratio bedraagt 1 en er zijn
structurele en eenmalige middelen beschikbaar om nadelen op te vangen.
In de begroting zijn vanaf 2016 een aantal taakstellingen in de diverse programma’s
verwerkt waarvan de definitieve invulling nog moet worden gerealiseerd. De hardheid van
de invullingen van de taakstellingen bepaalt ook of we kunnen spreken van een reëel
sluitende begroting. Op dit moment gaan we ervan uit dat de taakstellingen zullen worden
gerealiseerd. Bij de Voorjaarsnota 2015 wordt dit opnieuw beoordeeld.
We stellen voor de voordelige uitkomsten van de begroting 2015-2018 niet aan te wenden
en pas bij de Voorjaarsnota 2015 een besluit te nemen over de aanwending. Dan is er ook
meer zicht op de realisatie van taakstellingen en weten we de uitkomst van de
septembercirculaire 2014 voor zowel de algemene uitkering als de rijksbijdrage WWB-I
deel. De Voorjaarsnota 2015 is ook het moment om zo mogelijk nieuwe
beleidsvoornemens in de afwegingen te betrekken. Het voorgaande bepaalt ook de
noodzaak en de omvang van het opstarten van een bezuinigingsproces.
In de voorjaarsnota is aangegeven dat het proces van een brede herwaarderingsdiscussie
betrokken zal worden in het sluitend maken van de begroting 2016 e.v. jaren.
Zoals uit deze begroting blijkt zijn wij mede door de bezuinigingsopgaven die zijn
gepresenteerd bij de voorjaarsnota 2014 in staat gebleken niet alleen de begroting 2015
maar ook de meerjarenbegroting structureel in evenwicht te krijgen.
Er lopen inmiddels diverse herwaarderingstrajecten. In het kader van SamenRuimteGeven
is een intensief overleg met bewoners en instellingen gaande om tot exacte
besluitvorming te komen in het kader van de begroting 2016. In het zorg, werk en jeugd
domein is met de invoering van de drie decentralisaties sprake van intensief overleg met
instellingen en adviesraden en is de invoering van de sociale teams van start gegaan,
waarop in 2015 een doorontwikkeling in samenspraak met gebruikers zal plaatsvinden. Op
het terrein van onderwijs is volop gespreksvoering met schoolbesturen om te komen tot
een duurzame oplossing voor de onderwijshuisvestingsvraagstukken. In het cultuur annex
economisch domein is het tot stand brengen van samenwerking met en tussen
instellingen, organisaties en bedrijven op het gebied van gemeentebrede programmering,

stadsmarketing en serviceverlening (Deventer 2.18) onder aanvoering van de
kwartiermaker in volle gang en krijgt de herinrichting van de museale functie handen en
voeten in het Deventer Verhaal. Daarnaast starten ten behoeve van de VJN 2015 met een
oriëntatie op de verdiencapaciteit/toegevoegde waarde van gesubsidieerde instellingen.
Dit is conform het geen hierover is gepresenteerd in het bestuursakkoord. Het
vorengaande betekent dat wij het niet verstandig achten op dit moment een breed
kwestie van kiezen traject 2015 te starten.
Wel zullen wij ten behoeve van de VJN 2015 ontwikkelingen op het terrein van de 3
decentralisaties, alsmede t.a.v. de algemene uitkering en het WWBinkomensdeel
monitoren. Ook zullen wij mede in het licht van de provinciale statenverkiezingen in 2015,
nadere verkenningen gaan doen op de zgn. voorportaallijst in het kader van de
investeringsplanning. Hiervoor is thans nog een bedrag van € 1,6 mln. beschikbaar als cofinancieringsgeld.
Uitkomst begroting 2015-2018
We kunnen een positieve structurele uitkomst van de begroting 2015-2018 presenteren.
De per saldo voordelige uitkomsten worden met name veroorzaakt door een structurele
verbetering van de Algemene Uitkering(meicirculaire 2014) en een nadeel door een
hogere loonsom door de Cao 2014 gemeenteambtenaren. In de begroting hebben we ook
een groter risico opgenomen voor grondexploitaties. Dit dekken we door een putting uit
de egalisatiereserve rente.
(bedragen x € 1.000)
Uitkomst Voorjaarsnota 2014

2015

2016

2017

2018

0

0

0

296 N

180 V

495 V

321 V

478 V

668 N

666 V

488 N

1.166 V

321 V

182 V

321 V

182 V

Mutaties:
1. Autonome structurele
ontwikkelingen
2. Autonome eenmalige
ontwikkelingen
Saldo
Dekking/aanwending eenmalige
autonome ontwikkelingen:
-putting uit reserve Eenmalige
problematiek (zie punt 2)
-storting in reserve Eenmalige
problematiek (zie punt 2)
Uitkomst begroting 2015-2018
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Specificatie autonome structurele en eenmalige ontwikkelingen begroting 2014-2018

Op basis van de meicirculaire 2014 Algemene uitkering kunnen de volgende voordelen
worden ingeboekt.
(bedragen x € 1.000)
2015
2016
2017
2018

In de onderstaande paragrafen wordt een specificatie gegeven van de eenmalige en
structurele autonome ontwikkelingen.
Specificatie autonome structurele ontwikkelingen begroting 2015-2018
In vorige paragraaf zijn de bedragen van de autonome ontwikkelingen aangegeven. Hierbij
volgt een toelichting op de structurele bedragen:
(bedragen x € 1.000)

Progr.

2015

2016

2017

2018

1. Uitbreiding Hovenschool

9

27 N

27 N

27 N

27 N

2. Taakstelling onderwijs

9

179 N

83 N

131 N

150 N

3. Algemene uitkering op basis
van meicirculaire 2014
4. Stelpost lonen/prijzen

11

879 V

1.252 V

1.133 V

1.222 V

5. Cao 2014

11

376 N

530 N

530 N

530 N

6. Stelpost btw
compensatiefonds
7. Stelpost autonome
ontwikkelingen
Saldo autonome
ontwikkelingen

11

233 V

233 V

226 V

233 V

11

350 N

350 N

350 N

350 N

180 V

495 V

321 V

478 V

11

80 V

Toelichting op mutaties:
1. Uitbreiding Hovenschool
In verband met de groei van het aantal op de Hovenschool heeft de raad op 10 september
2014 besloten dat uitbreiding van het schoolgebouw aan de Langestraat noodzakelijk. De
kapitaallasten van de uitbreiding van € 27.000 komen ten laste van de algemene middelen.
2. Taakstelling onderwijs
De taakstellingen onderwijs voor huisvesting en buitenonderhoud kunnen niet volledig
worden gedekt binnen het programma Jeugd en Onderwijs. Voor een deel worden
hiervoor ook algemene middelen ingezet. Zie voor een nadere toelichting paragraaf
taakstellingen.

-Mutaties AU(niet neutraal)

682

-Mutaties accres 2014-2018

197

Mutatie Algemene uitkering
meicirculaire 2014 niet neutraal

879

383

257

203

869

876

1.019

1.252

1.133

1.222

In de Algemene Uitkering worden ook diverse gelden ontvangen die een compensatie zijn
voor taakaanpassingen die de gemeente worden opgelegd.
Op basis van de normeringssystematiek ‘samen de trap, samen de trap af’ worden
bedragen doorgegeven aan de diverse programma’s en zijn daardoor ‘budget neutraal’. De
toevoeging of onttrekking aan een programma gebeurt op basis van een afzonderlijke
B&W nota.
4. Stelpost lonen/prijzen
Bij de voorjaarsnota 2014 is de stelpost prijzen/lonen voor de nieuwe jaarschijf verhoogd.
Op basis van de meicirculaire kan de stelpost worden verlaagd met structureel € 80.000.
5. Cao 2014
In september 2014 is er een akkoord bereikt tussen werkgevers en werknemer over een
nieuwe cao.
De hogere lasten kunnen voor een deel worden gedekt door een voordeel in de stelpost
lonen in verband met een lagere sociale lasten. Het dan nog ongedekte deel komt ten
laste van de algemene middelen.
6. Stelpost BTW compensatiefonds
In de begroting 2014 is op basis van de septembercirculaire 2013 de lagere korting in de
Algemene Uitkering voor het BTW compensatiefonds vanaf het jaar 2017 maar gedeeltelijk
als voordeel(€ 900.000) ingeboekt. De niet ingeboekte voordelen zijn toen voorlopig als
uitgaafstelpost opgenomen. Deze stelpost kan nu vrijvallen. Dit betekent een eenmalig
voordeel(zie volgende paragraaf) en een structureel voordeel.
7. Stelpost autonome ontwikkelingen
In de Voorjaarsnota 2014 is de structurele stelpost autonome ontwikkelingen in de
jaarschijf 2015 voor € 350.000 gebruikt als structureel dekkingsmiddel. Voorgesteld wordt
gezien de diverse risico’s en onzekerheden deze stelpost nu weer te verhogen met
structureel € 350.000.

3. Algemene Uitkering
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2015 extra kosten met zich mee, aangezien het oude systeem operationeel moet blijven
tot het nieuwe systeem volwaardig functioneert. Bij de start van DOWR is een inschatting
gemaakt van de benodigde kosten voor ICT.

Autonome eenmalige ontwikkelingen
In onderstaand overzicht worden de eenmalige autonome ontwikkelingen gegeven.

Egalisatiereserve rente, reserve Eenmalige problematiek en reserve 3-d
(bedragen x € 1.000)
1. WWB-i deel uitgaven
2. Stelpost Btwcompensatiefonds
3. Kosten ICT
Saldo

Progr.
7
11
11

2015

2016

1.030 N
674 V
312 N

754 V
88 N

668 N

666 V

2017

2018
Deze reserves zijn met betrekking tot de saldi vrij besteedbare reserves en vormen een
deel van het specifieke weerstandvermogen(deel Egalisatiereserve rente) en van het
algemeen weerstandvermogen (deel Egalisatiereserve rente en de reserve Eenmalige
problematiek, reserve 3-D)

1. WWB-I deel
Het tekort op het WWB-I deel wordt voorlopig geschat op ruim € 1,0 mln. Dit is op basis
van de meerjarige gegevens uit de rijksbegroting SZW. In het staatje is de verlaging uit de
nadere voorlopig beschikking van juni 2014 ook door vertaald. Het voorlopige budget
welke wordt verstrekt in september 2014 en kan (fors) afwijken mede omdat de
berekeningen nu zijn gebaseerd op basis van het oude verdeelmodel. Vanaf 2015 geldt het
nieuwe verdeelmodel voor 25% en het oude verdeelmodel voor 75% (2016 50% nieuw en
50% oud, 2017 75% nieuw en 25% oud en vanaf 2018 volledig op basis van nieuwe
verdeelmodel). De volgende maatregelen zijn genomen om het tekort het verwachte
tekort (nog zonder mogelijk herverdeeleffecten septembercirculaire 2014) terug te
dringen naar € 1 miljoen eenmalig. Het is eenmalig omdat we ervan uitgaan dat we na
2016 weer in de pas lopen met de landelijke ontwikkelingen.

Beginstand aangepast (2700 in plaats van 2719). Dit lijkt mogelijk doordat de
strengere preventie al vanaf 2014 wordt ingezet. (€ 260.300)

Meer inzetten op preventie (vanaf 01-01-2015). Zorgt voor een daling van het
bestand met 100 personen (3,7%) (€ 684.300)

Terugvordering en verhaal verhogen van € 300 per cliënt naar € 350 per cliënt (€
132.500)

Gemiddelde uitkeringsbedrag verlagen (van 14.000 naar 13.800) door schadelast te
verhogen. Hierdoor zal er meer deeltijduitstroom zijn (€ 530.000)

(Egalisatie reserve rente
(bedragen x € 1.000)
Stand 1-1

2014

2015

2016

2017

2018

2.206

3.427

4.368

8.239

13.398

5.741

6.293

7.025

6.513

6.266

Voorjaarsnota 2012: voeding
reserve gemeente brede
investeringen
Diverse besluiten

-2.800

-3.700

-1.800

-1.720

-1.652

-1.354

-1.354

-1.354

Saldo

3.427

4.368

8.239

13.398

18.310

Prognose renteresultaat

Van de egalisatiereserve rente werd in de Voorjaarsnota 2014 als specifiek
weerstandvermogen een bedrag meegenomen van € 2,2 miljoen. Het overige is
beschikbaar als algemeen weerstandvermogen. We stellen voor het bedrag voor het
specifiek weerstandvermogen te verhogen met € 1,4 miljoen.
De egalisatiereserve rente wordt dan als volgt ingedeeld.
Egalisatie reserve rente
(bedragen x € 1.000)
Saldo egalisatiereserve rente 31-12
Af: Specifiek weerstandvermogen

2. Stelpost BTW-compensatiefonds
Zie voor een toelichting punt 5 van de vorige paragraaf.

Saldo beschikbaar als
weerstandvermogen

3. Kosten ICT
In 2014 heeft het samenwerkingsverband Deventer Olst/Wijhe Raalte (DOWR) gekozen
voor aansluiting bij Dimpact. Overgaan van het ene naar het andere systeem brengt in

Reserve eenmalige
(bedragen x € 1.000)
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algemeen

problematiek

2015

2016

2017

2018

4.368

8.239

13.398

18.310

-3.594

-3.594

-3.594

-3.594

774

4.645

9.804

14.716

2014

2015

2016

2017

2018
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Stand 1-1-2014
Mutaties op basis van eerder
besluiten
Mutaties op basis van Voorjaarsnota
2014:
-septembercirculaire AU 2013
-eenmalige autonome ontwikkelingen
-sluitend maken begroting 2015-2018
Putting uit reserve Gemeentebrede
investeringen
Begroting 2015: regie gemeentebrede
taken
Begroting
2015(zie
paragraaf
autonome eenmalige ontwikkelingen
Saldo
Reserve 3-D’s
(bedragen x € 1.000)
Voorjaarsnota 2014: vorming reserve
voor
dekking
frictiekosten
decentralisatie Jeugdzorg en WMO

7.719

3.932

832

6.707

6.707

-2.955

-679

4.200

-182

12

676

-2.315
500

-265
-436

1.308

63

112

300

284

-1.571

-50

3.932
2014

-668

666

832

5.297

2015

2016

6.707
2017

6.719
2018

4.200

Toezicht provincie
In de brief van de provincie met betrekking tot het toezichtsregime bij de begroting 20142017 werd aangegeven, dat de begroting 2014 niet materieel(structureel) sluitend was.
Het werd sluitend gemaakt met de inzet van eenmalige dekkingsmiddelen. De inzet van
incidentele dekkingsmiddelen is toegestaan maar mag het wettelijk materieel evenwicht
niet verstoren.
Conform het landelijk toezichtskader werd in de meerjarenraming echter voldoende
aannemelijk gemaakt dat het materieel evenwicht, uiterlijk in 2015, werd hersteld. Dit
heeft geleid tot een repressief toezicht voor de begroting 2014.
Bij de voorjaarsnota 2014 hebben wij ervoor gezorgd dat de begroting 2015 op basis van
de toen bekende cijfers structureel sluitend was. In de nu voorliggende begroting kunnen
we ook spreken van een materieel (structureel) sluitende begroting 2015. Ook de jaren
2016 tot en met 2018 zijn structureel sluitend. Op basis van deze uitkomsten mogen wij
een repressief toezichtsregime van de provincie verwachten.
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Investeringsplanning
Inleiding
In de begroting 2015 zijn de projecten en de bedragen met betrekking tot de
investeringsplanning niet gewijzigd.

Naast de eenmalige middelen zijn er ook structurele middelen beschikbaar voor het
dekken van investeringsprojecten. Al deze middelen zijn nodig voor de lopende en
geprioriteerde projecten waarvan de boekwaarden worden afgeschreven. Dit leidt tot
kapitaallasten die worden gedekt uit de structurele investeringsmiddelen. Zie voor een
overzicht paragraaf Overzicht beschikbare middelen versus benodigde middelen.

Overzicht beschikbare middelen
In de reserve gemeentebrede investeringen(RGI) zijn de volgende bedragen beschikbaar.
Beschikbare middelen
Bedragen x € 1.000
1. Beschikbare middelen in
reserve Gemeentebrede
investeringen
2. Terugstorting eenmalig
putting in 2013 voor Huis van
de Wijk, Stationsomgeving,
3. Afdrachten uit algemene
reserve grondexploitaties
4. Bijdrage vanuit
grondexploitatie voor
bovenwijkse voorzieningen
5. Niet aangewende structurele
middelen gemeentelijke
investeringsplanning
6. Putting uit Egalisatiereserve
rente
7. Europese, rijks- en
provinciale bijdragen
8. Aanwending voor algemeen
weerstandvermogen (besluit
bij vaststellen begroting
2014)
9. Voorjaarsnota 2014
aanwending voor algemeen
weerstandvermogen
Saldo beschikbare middelen

Totaal

2014

2015

2016

2017

2018

3.214

3.214

525

525

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

230

130

100

p.m.

p.m.

p.m.

963

963

8.300

2.800

3.700

1.800

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

-5.064

-1.000

-2.718

-1.346

-759

-63

-112

-300

-284

7.409

6.569

970

154

-284

p.m.
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Geprioriteerde projecten investeringsplanning

Beschikbare versus benodigde middelen

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

Een totaaloverzicht van de beschikbare middelen in de Reserve Gemeentebrede
Investeringen (RGI), het structureel budget investeringsmiddelen en lopende en de
geprioriteerde projecten leidt tot het volgende overzicht:

Geprioriteerde
projecten
Bedragen x € 1.000
Geprioriteerde
projecten in begroting
2014 met dekking uit
reserve
Gemeentebrede
investeringen
0. Lopende projecten,
vrijgegeven via
inhoudelijke
raadsvoorstellen
1. Binnenstadprojecte
n*
2. Fietsenstalling
binnenstad *
3. Bijdrage aan
ontwikkelagenda*
Saldo
Geprioriteerde
projecten met dekking
uit het structurele
budget
investeringsplanning
4. Fietsenstalling
binnenstad
(Hema)*
5. Ontwikkelagenda*
6. Stationsomgeving(
busstation)*
Saldo

2014

4.133

2015

776

2016

117

2017

2018

Reserve gemeentebrede investeringen
Bedragen x € 1.000
1. Beschikbare middelen in reserve
gemeentebrede investeringen
2. Voeding reserve
Subsaldo beschikbaar
3. Lopende en geprioriteerde projecten
Saldo
Structureel budget investeringsmiddelen
Bedragen x € 1.000
1. Stelpost investeringsmiddelen
2. Kapitaallasten geprioriteerde projecten
3. Vrijgevallen middelen toevoegen aan
reserve Gemeentebrede investeringen
Saldo

59

462
1.102

2014

2015

2016

2017

2018

3.214

112

306

343

0

3.355
6.569
-6.457
112

970
1.082
-776
306

154
460
-117
343

-284
-59
0

0

2014

2015

2016

2017

2018

963

594
-161

638
-186

576
-224

379
-379

433

452

352

0

-963
0

Voorportaal investeringsprojecten

760
6.457

2019

776

117

59

146

146

146

146

10
5

35
5

62
16

128
105

161

186

224

379

Bij de voorportaalprojecten gaat het om investeringen waar we bestuurlijk prioriteit aan
geven, maar waarvoor op dit moment geen geld beschikbaar is. Voorstellen tot uitvoering
kunnen alleen aan de orde komen als dekking uit andere bronnen (vooral derden) dan de
RGI beschikbaar komt. Ambtelijke inzet vindt alleen na bestuurlijke goedkeuring en met
een vastgesteld voorbereidingskrediet per plan/project plaats.
Investeringen in de categorie ’Voorportaal’ hebben de initiatieffase en volgens de
faseringsvolgorde van het projectmatig werken doorlopen. In een daarop aansluitende
definitie- en ontwerpfase geven we gedetailleerder en nauwkeuriger invulling aan het
programma van eisen en alle aan het project gerelateerde doelen en te stellen
randvoorwaarden. Deze fases zetten we alleen verder in gang als er zicht is op uitvoering
binnen aanwezige financiële middelen. Voor het nader invullen van deze projecten zijn
voorbereidingskredieten vereist tot aan de fase van uitvoering.

Begroting 2015 – MJB 2015 – 2018

23

Voorportaal projecten
Bedragen x € 1.000
1. Kenniscluster/futurelab/enz.
2. Infrastructuur Keizerslanden
(Margrijnenenk)
3. Sluiskwartier
4. Parkeren binnenstad
5. Stadsentree
6. Stadsrand Ijssel Schipbeek
7. Stationsomgeving/stadscampus
8. Havenkwartier
9. Havengebied/ondernemerskavel
/watergebonden bedrijvigheid
10. Herstructurering Voorstad Oost
11. Investeringen sport
12. Deventer 2.18
13. Benutting cultureel erfgoed
14. Restauratie Bergkerk
Saldo

Prog.
1
3

Totaal
bedrag
1.310
600

3
3
3
3
3
6
5

p.m.
p.m.
175
2.350
950
p.m.
9.720

6
8
10
10
10

1.164
3.500
10.840
5.460
1.350
37.419

Anders
gedekt

p.m.

p.m.

Nog te
dekken
1.310
600
p.m.
p.m.
175
2.350
950
p.m.
9.720
1.164
3.500
10.840
5.460
1.350
37.419
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Taakstellingen
Invulling taakstellingen onderwijs
Onderwijshuisvesting: korting gemeentefonds (BUMA-gelden en overheveling
onderhoud buitenkant)
Als gevolg van de uitname uit het Gemeentefonds (Bumagelden) wordt het budget
onderwijshuisvesting in 2015 structureel gekort met € 1,6 miljoen per jaar.
Daarnaast is er ook een uitname van € 972.000 voor onderhoud buitenkant
schoolgebouwen.
Invulling taakstelling onderwijshuisvesting
De volgende bezuinigingsmaatregelen worden voorgesteld.
a) Doordecentralisatie voortgezet onderwijs. Dit levert voor de gemeente een
besparing op van € 0,5 miljoen in 2016)
b) Terugdringen leegstand, herschikking/afstoten onderwijs gebouwen, stopzetten
huurcontracten, versobering kindcentrum Borgele (totale besparing € 0,5
miljoen in 2016)
c) Stoppen van niet wettelijke uitgaven onderwijs (besparing van € 0,7 miljoen in
2016)
Voorgesteld wordt om het tekort van 2015 van € 1,7 miljoen eenmalig ten laste te
brengen van de reserve IHP. Het saldo van de reserve is toereikend om dit bedrag op te
vangen.
a) Doordecentralisatie voortgezet onderwijs
Conform de in oktober 2013 afgesloten intentieovereenkomst met het schoolbestuur van
het Etty Hillesum Lyceum (EHL) wordt bij doordecentralisatie van de huidige lasten die de
gemeente heeft voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs rekening gehouden met
de uitname bij de gemeente van de BUMA-gelden. Voor voortgezet onderwijs is dit circa €
0,5 miljoen.
Het EHL wil de huisvestingsituatie van het vmbo verbeteren en heeft daarvoor een
wensenlijst opgesteld met investeringen tot € 15 miljoen. Indien de gemeente garant staat
voor leningen die EHL hiervoor moet afsluiten kan EHL met een lagere rente de
investeringen financieren en lijkt dit een voor EHL haalbaar scenario. Het bovenstaande
wordt uitgewerkt in een overeenkomst tot doordecentralisatie van de huisvestingsgelden.

b) Terugdringen leegstand/herschikking onderwijsgebouwen
Er is een werkgroep actief bestaande uit gemeente en 6 schoolbesturen die de
mogelijkheden tot bezuiniging op bestaande onderwijshuisvestingslasten aan het
uitwerken is. Centraal staat daarin:

betere benutting van de leegstand door herschikking van gebouwen, waardoor
gebouwen kunnen worden afgestoten en huurcontracten kunnen worden
beeindigd. Op dit moment bedraagt de leegstand circa 90 klaslokalen voor het
primair onderwijs en circa 15.000 m2 voor het voortgezet onderwijs.

het maken van nieuwe afspraken tussen gemeente en schoolbesturen over hoe
om te gaan met renovaties;
Daarnaast worden de volgende maatregelen doorgevoerd.:

versobering kindcentrum Borgele

het buitenwerking stellen van de beleidsmaatregels voor ARBO-omstandigheden
en brandweereisen (bij vaststellen van de herziene verordening huisvesting
onderwijs kunnen de beleidsregels door de raad worden ingetrokken: januari
2015). Dit is nu een verantwoordelijkheid van het schoolbestuur (overheveling
buitenonderhoud van gemeente naar schoolbestuur).
 Jaarlijks vaststellen van een bekostigingsplafond van € 0,00.
c) Stoppen niet wettelijke taken onderwijs met ingang van 01-01-2016
Het afschaffen van de subsidies voor niet wettelijke taken is mogelijk, omdat de
schoolbesturen die de BUMA-gelden ontvangen (€ 1,6 miljoen), weliswaar niet in
onderwijshuisvesting mogen investeren, maar wel in de onderstaande zaken.

Weerbaarheidstrainingen

Subsidie Sine Limite

Brede schoolcombinatie functionarissen

Schoolzwemmen
Wij stellen daarom voor om de volledige gemeentelijke bijdragen voor deze onderdelen af
te schaffen:

Weerbaarheidstrainingen (€ 79.000)

Subsidie Sine Limite (€ 178.000)

Brede schoolcombinatie functionarissen (€ 395.000)
Op voorhand is het college van mening dat op het onderdeel schoolzwemmen niet wordt
bezuinigd. Jaarlijks geeft de gemeente een bijdrage van € 50.000 voor schoolzwemmen.

Invulling taakstelling onderhoud buitenkant
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Als gevolg van de uitname uit de Algemene Uitkering voor het overhevelen van
buitenonderhoud naar onderwijs wordt het budget onderwijs structureel gekort met €
972.000 per jaar. Het onderhoud van de gymnastieklokalen blijft wel voor rekening van de
gemeenten. Binnen de begroting kan € 700.000 worden geschrapt aan budgetten
onderhoud. Tevens kunnen daarnaast apparaatskosten worden verlaagd. Uiteindelijk blijft
er een tekort van circa € 0,2 miljoen.

In de vorige paragrafen is aangegeven op welke wijze, conform het trap-op-trap-af
principe, de bezuinigingstaakstellingen binnen het programma Jeugd en onderwijs
worden opgevangen. Gezien de bestaande bezuinigingstaakstellingen in het programma
zijn de mogelijkheden echter niet voldoende om op verantwoorde wijze de volledige
bezuiniginsopagve op te kunnen vangen binnen dit programma.
Voorgesteld wordt de resterende tekorten te dekken uit de algemene middelen.
Nog niet gerealiseerde taakstellingen

(V = voordeel, N = nadeel)
bedragen x € 1.000
1. buitenonderhoud scholen

2015

2016

2017

2018

971 N

962 N

959 N

948 N

2. lagere kosten onderhoud

670 V

670 V

670 V

670 V

3. lagere kosten beveiliging

9V

9V

9V

9V

Dekking:

4. lagere apparaatskosten

113 V

113 V

113 V

113 V

Saldo

179 N

170 N

167 N

156 N

Samenvatting taakstellingen onderwijs
Resume van bovenstaande taakstellingen onderwijs geeft het volgende beeld:
(V = voordeel, N = nadeel)
bedragen x € 1.000
1. taakstelling huisvesting
onderwijs
2. Restant tekort
buitenonderhoud
Dekking:
3. putting uit reserve
husvesting onderwijs
4. doordecentralisatie
voortgezet onderwijs
5. terugdringen
leegstand/herschikking
onderwijsgebouwen
6. stoppen niet wettelijke
taken
Saldo*

2015

2016

2017

2018

1.494 N

1.565 N

1.616 N

1.646 N

179 N

170 N

167 N

156 N

1.494 V

179 N

500 V

500 V

500 V

500 V

500 V

500 V

652 V

652 V

652V

83 N

131 N

150 N

In de begroting zijn in de diverse ramingen van de programma’s de bezuinigingen, die zijn
vastgesteld in het kader van: Kwestie van Kiezen, specifieke kortingen door het Rijk en
diverse raadsbesluiten, verwerkt. Het overgrote deel van de bezuinigingen is gerealiseerd,
maar een aantal is nog niet volledig gerealiseerd. De hardheid van de invullingen van de
taakstellingen bepaalt ook of we kunnen spreken van een reëel sluitende begroting. Op dit
moment gaan we ervan uit dat de taakstellingen zullen worden gerealiseerd. Bij de
Voorjaarsnota 2015 wordt dit opnieuw beoordeeld.
Bedragen x € 1.000

Bron

Prog.

2015

1. SamenRuimteGeven

KvK 2013

3/8

830

1.111

1.111

2. Opbrengst
bodemenergiesystemen,
windmolens, biomassa,
energieopwekking
3. Verkoop gronden
Deventer NO
4. Taakstelling huisvesting
onderwijs onderdeel
leegstand, afstoten etc.

KvK 2011

4

200

200

200

Begroting
2014
Begroting
2015

6

360

460

270

500

500

500

9

230

2016

2017

2018

Invulling taakstelling schriftelijk verslag raadsvergadering
Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2014 is afgesproken dat het college de
ruimte krijgt om met een alternatieve dekking te komen voor het aangenomen
amendement schriftelijke verslaglegging. Voorstel is om nu € 20.000 ten laste te brengen
van het ontwikkelbudget uit programma 1 en het huidige budget voor schriftelijke
verslaglegging (€ 30.000 binnen product 350, Gemeenteraad) te verlagen met € 10.000.

Begroting 2015 – MJB 2015 – 2018

26

Begrotingsprogramma’s
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Programma 1 Burger en bestuur
Omschrijving

Actuele beleidscontext

Onder dit programma vallen diverse taken. In de eerste plaats het overeenkomstig de wettelijke
plicht besturen van de gemeente door de gemeenteraad, de burgemeester en het college van
burgemeester en wethouders. Daarnaast het uitoefenen van de volksvertegenwoordigende,
kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad en de ondersteuning hiervoor door
de Griffie. Verder het uitoefenen van de taken van het bestuur van de gemeente en de
ondersteuning hiervoor door de gemeentesecretaris met zijn staf. Daarnaast het uitzetten van de
strategische koers van de gemeente op alle mogelijke gemeentelijke beleidsterreinen voor de
langere termijn met bestuur, samenleving en organisatie (de kracht van stad en platteland) door
middel van programmering en strategie, kennis en verkenning en regie op gemeentebrede
strategische programma’s.

In een interactief bezuinigingproces met de samenleving worden keuzes in deze
meerjarenbegroting bediscussieerd en volgen eventuele voorstellen voor heroverweging van de
meerjarenbegroting. Daarnaast is het trajact ‘organisatie van de toekomst’ gestart in samenhang
met de beoogde bestuurlijke vernieuwing. De resultaten van deze processen zijn naast andere
trends en ontwikkelingen input voor de herijking van de middellange termijn beleidsagenda. Deze
agenda met richtingen voor de strategische koers van de gemeente Deventer zal beschikbaar zijn
ten behoeve van de behandeling van de voorjaarsnota zodat strategische opgaven alsdan
geagendeerd kunnen worden. Vervolgens kunnen de noodzakelijke activiteiten in de begroting
worden geprogrammeerd.

De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma loopt uiteen van reguleren
(vergunningen verlenen en handhaven), uitvoeren, regisseren in netwerkverbanden of
stimuleren/faciliteren (subsidies, evenementen) tot loslaten wanneer particuliere initiatieven de
overheid niet nodig hebben.
Uitgangspunt bij publieke dienstverlening is dat de gemeente de kwaliteit van de dienstverlening
laat aansluiten op de vraag van inwoners en ondernemers. Dit betekent dat we alleen producten
en diensten bieden die nodig en toegankelijk zijn, met transparante procedures, korte
doorlooptijden en heldere antwoorden door kundige en vriendelijke medewerkers. Er is advies
en regie op klantvragen en op klantprocessen voor producten en diensten waar levering niet
direct mogelijk is.

In 2015 vinden provinciale verkiezingen plaats. Dat betekent dat de thema’s waarop we met de
provincie Overijssel samenwerken worden herijkt. Streven is om daarbij ook afstemming te
zoeken met de de agenda van de provincie Gelderland. Intussen werken wij flexibel samen met
andere gemeenten en andere overheden. We kiezen de partnerschappen en
samenwerkingsverbanden steeds vanuit de inhoud. Zo vinden we voor elke opgave de meest
passende schaal.
Het op peil houden van het huidige niveau en het verder verbeteren van publieke dienstverlening
staat onder druk door de bezuinigingen ikv KvK 2014. Zowel aan de uitvoerings- als aan de
ontwikkelkant is er m.i.v. 2015 minder capaciteit en budget beschikbaar. Het doorontwikkelen op
de interne servicenormen (zoals wacht- en doorlooptijden) brengen we als gevolg hiervan niet
naar een hoger niveau.

Doelstelling
De waardering door de inwoners voor dienstverlening in
klanttevredenheidsonderzoek is minimaal 8,0.

Prestaties
Het verstrekken van informatie en het leveren van producten en
diensten aan inwoners en bedrijven via de kanalen balie, telefoon,
email en digitaal.

Onze dienstverlening voldoet voor 80% aan de gemeentebrede
interne servicenormen.

Het geven van (digitale) informatie en advies en het organiseren
van bijeenkomsten op het gebied van wonen, welzijn en zorg door
de Wijkwinkel.

Het aantal digitaal aangevraagde producten neemt in 2015 met
10% toe t.o.v. 2013. Het totaal van digitale aangevraagde
producten komt daarmee op 10.000.

Verder uitbreiden digitale dienstverlening (aanvragen, betalen en
leveren).
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Budget
€ 3,3 mln

Producten
Burgerzaken

Burgerzaken

€ 0,2 mln

Burgerzaken
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Het uitvoeren van de gemeentelijke belastingen voor DOWR
gemeenten, conform het gewenste beleid en de lokaal
voorgestelde tarieven.

Het verzorgen van de aanslagoplegging van gemeentelijke
belastingen en OZB. Het uitvoeren van bezwaar- en
beroepsprocedures. Het verzorgen van een internetportaal voor
DOWR en het geven van adviezen inzake belastingheffing.

Belastingen en verzekeringen

Van de ongeveer 300 geschikte zaken (naar aanleiding van een
bezwaarschrift) wordt voor 50% een andere oplossing gezocht.

In goed overleg met bezwaarmakers door inzet van
mediatonvaardigheden (De Andere Aanpak) zaken (150) oplossen
zonder verdere juridische procedures.
Er worden dertig afzonderlijke projecten of uitwisselingen van
vrijwilligersorganisaties in Bathmen, Diepenveen en Deventer
uitgevoerd, met ondersteuning vanuit de subsidieregeling voor
“activiteiten op internationaal gebied”.
• Er vindt wekelijks een persconferentie plaats door het college
• Het organiseren van bijeenkomsten voor nieuwe inwoners

Juridische zaken

Het aantal vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke instellingen
en bedrijven dat internationaal actief is blijft gelijk (30
instellingen).
Inwoners ervaren het bestuur en de gemeentelijke organisatie als
open, transparant, doelmatig, aanspreekbaar, rechtvaardig en
slagvaardig .
Inwoners en bedrijven ervaren de gemeentepolitiek, het lokaal
bestuur en de gemeentelijke organisatie als een betrouwbare
partner met een consistente strategische koers.

•

•
•

•

•
•

Het herijken van de middellange termijn beleidsagenda aan
het collegeprogramma en voeren van agendaregie op de
middellange termijn beleidsagenda.
De gemeentelijke bijdrage/rol aan het gewenste
maatschappelijke effect is zichtbaar gemaakt in begroting.
In het dagelijks handelen is de gemeentelijke rol duidelijk en
transparant in relatie tot het het gewenste maatschappelijke
effect.
Het voeren van regie op de gemeentebrede programma’s
Innovatie in de samenleving, Uitvoeringsagenda duurzame
energie, Programma Platteland, De Agenda Stedendriehoek,
Investeren in Overijssel/Ontwikkelagenda, Europees beleid,
samenhang transities, DSA en organisatie van de toekomst
Het uitvoeren van pilots, strategische verkenningen en
kaderstelling in relatie tot het bestuursakkoord.
Synergie zoeken en structureel bouwen aan
bovengemeentelijke strategische partnerschappen en coalities
in regio, landelijk en Europees; in kaart blijven brengen van
strategische partners en spelers.
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€ 0,2
mln.

Regie gemeentebrede
programma’s

€ 0,1
mln.
€ 0,1
mln.
€ 0,5
mln.

€ 0,1
mln.
€ 0,1
mln.
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Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Toelichting

R2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lasten

17.364

16.963

15.538

15.609

15.499

15.610

Baten

2.318

1.764

1.739

1.744

1.744

1.744

Saldo

-15.046

-15.199

-13.799

-13.865

-13.755

-13.866

Lasten
De lasten in 2015 zijn lager dan in 2014. Dit wordt veroorzaakt door lagere apparaatskosten,
K.v.K.2014, eenmalige budgetten en lagere verkiezingskosten.
Verschil in de lasten tussen de volgende jaren is te verklaren of er wel of geen verkiezingen worden
gehouden.
Baten
De baten in 2015 zijn lager dan in 2014.
Dit wordt veroorzaakt door eenmalige baten en verlaging niet meer benodigde stelpost uit 2014
voor GBA

Voorzieningen (bedragen x € 1.000)

Toelichting
2015

2016

2017

2018

Uitgaven t.l.v. voorzieningen

258

258

258

258

Stortingen in voorzieningen

213

213

213

213

46

46

46

46

Saldo

Uitgaven: geen materiële afwijkingen.
Stortingen: geen materiële afwijkingen.
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Programma 2 Veiligheid
Omschrijving

Actuele beleidscontext

Producten

Het programma veiligheid omvat een breed en complex terrein. Breed omdat veiligheid vele
geprioriteerdeonderwerpen omvat, van huiselijk geweld en veelplegers, tot de bestuurlijke
aanpak van georganiseerde criminaliteit, aanpak woninginbraken en jeugdcriminaliteit, geweld
op straat en voetbalvandalisme. Complex, omdat voor een effectieve aanpak van
veiligheidsvraagstukken de samenwerking en inzet van tal van partijen essentieel is. Daarnaast
kan zich de mogelijkheid voordoen dat er spanning bestaat tussen lokaal beleid en regionale
danwel landelijke prioriteiten. Ook is het beinvloedingsmechanisem op de beleving van
veiligheid beperkt. Toezicht en handhaving ondersteunen de uitvoering van het beleid. Waar
mogelijk vindt de inzet van toezicht plaats in overleg met bewoners en instellingen. Vanuit het
programma leveren we een actieve bijdrage aan de veiligheidsregio Ijsselland en daarmee aan
een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Wij kiezen de komende periode voor een focus
op:

Het breder toepassen van de wet
BIBOB;

Een een geïntegreerde strafrechtelijke
en bestuurlijke aanpak van
(georganiseerde) criminaliteit;

Het toekennen van een prominentere
rol voor veiligheid in verschillende
onderdelen van het gemeentelijk beleid,
onder andere op het gebied van
huiselijk geweld, in sport, onderwijs,
wonen en zorg, ook in het kader van de
decentralisaties

Het maken van afspraken met partijen
over de prioritering en toepassing van
het toezichts- en
handhavingsinstrumentarium

Veiligheid dicht bij de burger door
wijkgebonden politiezorg en een
toegankelijke wijkagent.

Het instellen van een jaarlijkse
veiligheidsprijs voor een persoon of
organisatie de zich op het terrein van
openbare orde en veiligheid heeft
onderscheiden.

303 Openbare Orde en veiligheid
356 Toezicht
502 Regio en rampenbestrijding

De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma bestaat veelal uit
reguleren (vergunningverlening en handhaving). Daarnaast is er sprake van regisseren in net
werkverbanden en faciliteren (bijvoorbeeld evenementen).

Naast deze focus zullen wij vanuit het programma
werken aan de uitvoering van de prioriteiten uit
de
Beleidsvisie veiligheid gemeente
deventer 2015-2018
Beleidsplan veiligheidsregio
Meerjaren beleidsstrategie politie Oost
Nederland
Naar verwachting zal de prostitutiewet op

Begroting 2015 – MJB 2015 – 2018

31

1 januari 2015 in werking treden en worden
geimplementeerd.
Doelstelling

Prestaties

Budget

Product

Het aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig voelt daalt
van 25% in 2013 naar 22% in 2015

Burgernet is operationeel.

40.000

303

Toezicht houden in de openbare ruimte in overleg met bewoners
(o.a. via Buurt Veilig), politie en n.a.v. meldingen en eigen
waarnemingen
Voor iedere veelpleger is een plan van aanpak in uitvoering
gericht op het voorkomen van terugval naar oud gedrag.
Vergunningverlening, toezicht en handhaving op bouwen brandveiligheidseisen kamerverhuurpanden.
Voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen verkrijgen en
behouden wij het keurmerk veilig ondernemen.

800.000

356

50.000

303

160.000

303

50.000

303

Adequate vergunningverlening en advisering. Alle
handhavingarrangementen zijn actueel en in uitvoering.

10.000

303

Prostitutie- en mensenhandelbeleid is geactualiseerd en in
uitvoering.
De beleidsregels Bibob zijn actueel . Het toetsen van aanvragen
om vergunningen/subsidies/aanbestedingen die binnen het
werkingsgebied van de Bibob vallen. Ter voorkoming van
ondermijning wordt de bestuurlijke of geintegreerde aanpak
toegepast.
Voorbereiden en uitvoeren van de gemeentelijke crisistaken /
Bewaken en monitoren prestaties veiligheidsregio /regionale
brandweer
Plannen van aanpak criminele jeugdgroepen in uitvoering. Voor
iedere risicojongere wordt een plan van aanpak opgesteld en
uitgevoerd.

10.000

303

60.000

303

Het aantal geregistreerde misdrijven is over 2014 gelijk of lager
dan in 2012 (te weten 7045 of minder)
Maximaal 7,5% kamerverhuurpanden per postcodegebied
Veilige winkelcentra en bedrijventerreinen.
Het aantal winkeldiefstallen is lager dan 2012 te weten 324.
Het aantal inbraken/diefstal bedrijven is lager dan 2012 te
weten 90
100% van de vergunningplichtige bedrijven en organisaties
voldoen aan alle wettelijke eisen.
Tegengaan mensenhandel en verbetering positie prostituees
Bestrijden van georganiseerde criminaliteit en integriteitbewaking
openbaar bestuur

Het waarborgen van de fysieke veiligheid door risicobeheersing
en incidentbestrijding
Terugdringen van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit : Aantal
meldingen jeugdoverlast is lager dan in 2012 te weten (931)
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6,8 mln

50.000

502

303
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Een veilig verloop voetbal seizoen GAE

We maken voor iedere wedstrijd een draaiboek inclusief het
treffen van passende maategelen

10.000

303

Stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en het beschermen
van huiselijk geweld slachtoffers

Voor iedere melding die door het Steunpunt Huiselijk Geweld is
doorgezet naar het lokale team huiselijk geweld (BZT), is een plan
van aanpak gemaakt.

60.000

303

Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Lasten

Toelichting

R2013

2014

2015

2016

2017

2018

10.472

10.146

9.842

9.828

9.829

9.798

Baten

533

272

240

241

241

241

Saldo

-9.939

-9.874

-9.602

-9.587

-9.588

-9.557

Lasten
Verschil 2014-2015
Door afloop budgetten zoals rampenbestrijding, ketenaanpak woonoverlast, calamiteiten, inleveren
groepsmanager zijn de lasten in 2015 lager dan in 2014. Daarnaast dalen de kosten door de
wijzigingen in toerekening van kosten aan Wabo-leges. Daartegenover staan wijzigingen op andere
producten.

Baten
Verschil 2014-2015
Afloop bijdrage ketenaanpak woonoverlast.
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Programma 3 Leefomgeving
Omschrijving

Actuele beleidscontext

Producten

Dit programma omvat de instandhouding van de openbare ruimte en het uitvoeren van
maatregelen voor een betere bereikbaarheid en verkeersmobiliteit, parkeren en de realisatie
van nieuwe fysieke infrastructuur. De belangrijkste taken van dit programma zijn het uitvoeren
van beheertaken, het veiligheidsonderhoud, het dagelijks - en regulier onderhoud, het groot
onderhoud en herinrichtingen in de openbare ruimte en het exploiteren van het parkeerbedrijf.
De gemeente heeft bij de uitvoering van deze kerntaken hoofdzakelijk de rol van regisserende
overheid.. De gemeente zet steeds meer in op initiatieven en zelfbeheer door burgers. De
gemeente neemt hier meer een stimulerende, faciliterende en loslatende rol in.

De maatschappelijke context wordt sterk bepaald
door de veranderende verhouding tussen
overheid en de samenleving. Met dit gegeven is
de visie Leefomgeving vastgesteld. De visie gaat
uit van 4 pijlers:
1. Schoon, heel en veilig
2. Bewuste inrichting
3. Maximaal rendement
4. Ruimte voor initiatief

20 Straten, wegen en pleinen
21 Straatreiniging
22 Openbare verlichting
23 Parkeren
25 Haven en waterwegen
26 Uitvoering verkeer en vervoerbeleid
28 Openbaar groen
30 Speelplekken
32 Riolering en waterhuishouding
33 Begraafplaatsen
34 Verkeerslogistiek
38 Civiele kunstwerken
241 Buitensport accommodaties
Xx Buurtgericht werken

Daarnaast maken enkele publiekrechtelijke taken onderdeel uit van dit programma voor
onderdelen die aan de openbare ruimte zijn gerelateerd, te weten de havens, inritten,
rioolaansluitingen, verkeersbesluiten, kabels en leidingen en begraafplaatsen. De gemeente
heeft hierbij nog een regulerende rol.

Het teruglopende investeringsvermogen bij zowel
gemeente als partners leidt ertoe dat de
instandhouding van de openbare ruimte meer
plaats gaat vinden door een meer organische
manier van buurtvernieuwing, waarin vaak
kleinschalige ontwikkelingen en reguliere
beheermaatregelen organisatorisch en financieel
in één proces zijn ondergebracht.
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Doelstelling
De kwaliteit van het instandhouden van de openbare ruimte blijft
gelijk. Indicator: kengetal verloedering fysieke ruimte is een 3,6
of lager (op een schaal van 10).

Het aandeel inwoners dat van mening is dat de verharding van de
fietspaden en fietsstroken in de gemeente comfortabel fietsen
mogelijk maakt blijft boven 75%.

De beleving van de sociale kwaliteit van de woonomgeving, de
sociale samenhang, bedraagt in 2015 6,1 of hoger.
Het aandeel inwoners dat tevreden is over de
stallingsmogelijkheden voor zijn/haar fiets in de binnenstad van
Deventer stijgt naar 70%.

Het jaarlijks aantal ernstige verkeersongevallen (opname in
ziekenhuis of met dodelijke afloop) op gemeentelijke wegen
daalt naar 120 in 2015.

Prestaties
Klein en regulier onderhoud
Het uitvoeren van regulier en klein onderhoud in de openbare
ruimte en het uitvoeren van technisch onderhoud aan
installaties en objecten (zoals bruggen, viaducten, rioolstelsel en
speelplaatsen).
De uitvoering van het groenonderhoud en handmatige reiniging
van wegen in de bebouwd gebied vindt plaats met zoveel
mogelijk inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Groot onderhoud en vervangingen
Het uitvoeren van groot onderhoud in de openbare ruimte,
reconstructies van wegen en vervangingsinvesteringen bij
rioleringen.:
Veiligheidsonderhoud
Het uitvoeren van calamiteiten- en veiligheidsmaatregelen
inclusief verkeersmaatregelen.
Beheer
Het uitvoeren van diverse (wettelijke) beheertaken, waaronder:
Inspecties
Storingsmeldingen
Innen van parkeergelden en havengelden
Gegevensbeheer
Exploitatiekosten (huur en energie)
Belastingen
Toezicht
Het ondersteunen en faciliteren van burgers bij initiatieven en bij
het in eigen beheer nemen van delen van de leefomgeving.
Fietsenstalling stationsplein
Uitvoeren omgevingsmanagement realisatiefase van de
uitbreiding / bouw van een grotere fietsenstalling aan het
stationsplein.
Grote Ratelaar
In 2015 wordt gestart met de uitvoering van
verkeersmaatregelen op de Grote Ratelaar.
Programmering MJOP-MIND
Het oplossen van knelpunten op hoofdwegen wordt zoveel
mogelijk integraal geprogrammeerd in het MJOP-MIND 2015-
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Budget
€ 15,4 mln

Product
Producten 20, 21, 22, 23, 25, 26,
28, 30, 32, 33, 38 en 241.

€ 5,9 mln

Producten 20, 22, 23, 26, 28, 30,
32, 38 en 241.

€ 1,0 mln

Producten 20, 21, 22, 23, 25, 26,
28, 30, 32, 33, 38 en 241.

€ 3,9 mln

Producten 20, 21, 22, 23, 25, 26,
28, 30, 32, 33, 38 en 241.

€ 0,6 mln

Producten 20, 21, 22, 26, 28, 30.

€ 1,2 mln
(jaarschijf
2015)

Product 23 en 26

Zie groot
onderhoud
en
vervangingen

Product 26

Product 20, 26

35

2018.
Busplein + stationsplein
In 2015 afronden ontwerp - en voorbereidingsfase en verleggen
kabels en leidingen.

Het aandeel van de inwoners dat tevreden is over de looproutes
van en naar de parkeervoorzieningen in de binnenstad stijgt naar
70%.

Groene Wal
Starten voorbereidende uitvoeringswerkzaamheden.
Het verbeteren van de bereikbaarheid en de doorstroming.

Herinrichting mr HF de Boerlaan
De herinrichting van de Mr HF de Boerlaan is in 2015 gereed.
Verdubbeling Hanzeweg
In 2015 wordt het definitief ontwerp verdubbeling Hanzeweg
vastgesteld en vindt aanbesteding plaats. Eind 2015 wordt
gestart met de voorbereidende uitvoerende werkzaamheden.
Fietsenstalling Hema-garage
In 2015 wordt gestart met de bouw van de fietsenstalling.

Het dagelijks gebruik van de fiets voor verplaatsingen binnen de
woonplaats neemt in 2015 toe tot boven de 52%.

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Product 26

€ 1,5 mln
(jaarschijf
2015)
€ 1,4 mln
(jaarschijf
2015)
Besluit eind
2014

Product 26

Besluit eind
2014

Product 23

Product 20, 26, 32

Product 20, 26

Toelichting

R2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lasten

42.700

40.287

38.088

37.667

37.217

37.180

Baten

18.400

16.768

17.251

15.504

15.304

15.304

Saldo

-24.300

-23.519

-20.837

-22.163

-21.913

-21.876

2015

2016

2017

2018

Investeringen (bedragen x € 1.000)

Lasten
De lasten zijn in 2015 lager dan in 2014. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2014 meer
eenmalige projecten zijn geraamd dan in de primitieve begroting 2015.
Baten
Hogere baten in 2015 hebben vooral betrekking op de bijdrage van het Rijk voor Ruimte voor de rivier
en de parkeerbijdrage vanuit het project de Viking. Deze bijdragen worden in een reserve gestort.
Toelichting

Uitgaven t.l.v. investeringen

4.100

Inkomsten t.g.v. investeringen

3.810

Saldo

Besluit eind
2014

Betreft lasten en baten voor de volgende investeringen:
Mr. De Boerlaan
Ontwikkeling Stationsomgeving

-291
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Programma 4 Milieu en Duurzaamheid
Omschrijving

Actuele beleidscontext

Het programma omvat de zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid. Enerzijds betreft
het de milieugevolgen van activiteiten , zoals geluidhinder, slechte luchtkwaliteit, geuroverlast,
schade aan de natuur en bodemverontreiniging. Anderzijds gaat het over de rol van de
gemeente in de mondiale en lokale klimaatproblematiek.
Bij het realiseren van de doelstellingen kiest de gemeente steeds bewust voor de juiste rol. Op
gebieden waarvoor wettelijke kaders zijn, is dat een regulerende. Met name op gebied van
duurzaamheid is dat een faciliterende .en loslatende wanneer particuliere initiatieven de
overheid niet nodig hebben. Het gevolg daarvan is dat prestaties slechts ten dele afdwingbaar
zijn.

Op gebied van afval wordt een vervolg gegeven
aan het Afvalplan 2009-2014. De volgende fase is
gericht op het verder verlagen van de
hoeveelheid restafval. De evaluatie Diftar vormt
daarvoor een belangrijke leidraad.
Op gebied van bodem vormt het Convenant
tussen VNG, IPO, VNG en UvW de leidraad. Er
komt een nieuwe convenant 2016-2020.
Het kader voor geluid wordt gevormd door de
Wet Geluidhinder, welke flink op de schop gaat
onder de noemer van Swung (Samen Werken in
de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid). De
invoering van de geluidproductieplafonds voor
de rijksinfrastructuur (Swung-1) is per 1 juli 2012
geregeld. Op het ogenblik wordt gewerkt aan een
eerste wetsvoorstel voor de provinciale en
gemeentelijke wegen en gezoneerde
industrieterreinen (Swung-2).
Op gebied van duurzaamheid is het wat en vooral
het hoe vastgelegd in de Uitvoeringsagenda
Duurzame Energie (2011 – 2018). Begin 2014 is
een eerste evaluatie 2011 – 2013 naar de raad
gestuurd. Deze geeft geen aanleiding voor grote
koerswijzigingen.
Voor de taken op gebied van Vergunningen,
Toezicht en Handhaving zijn de doorgaande
ontwikkeling van de Regionale Uitvoeringsdienst
en de nieuwe VTH-wet van belang.
Overige relevante beleidskaders zijn: het herziene
kader Externe Veiligheid, het Basisnet Spoor, de
Werkwijze Ecologie, de Europese normen voor
Luchtkwaliteit, het Verdrag van Aarhus
betreffende informatie, inspraak en
besluitvorming inzake milieuaangelegenheden.
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Producten






Verwijdering huishoudelijk afval (31)
Bodembeheer en bodemsanering (36)
Geluidhinderbestrijding (37)
Duurzaamheid (44)
Milieu (45)

37

Doelstelling

Prestaties

Budget

Product

Het aantal kilo’s restafval per inwoner daalt van 240 kg naar 150
kg tussen 2011 en 2014, naar 100 kg tussen 2014 en 2018 en 25
kg in 2030



Gescheiden inzameling en verwerking van huishoudelijk
afval is uitgevoerd conform Resultatenovereenkomst met
Circulus;
Het in 2013 ingevoerde systeem van Diftar is
geoptimaliseerd;
De realisatie van de definitieve milieustraat aan de
Westfalenstraat is voorbereid.
Bodemsanering voormalig gasfabrieksterrein is afgerond;
Gebiedsgericht Grondwaterbeleid is akkoord bevonden door
Landsadvocaat en vastgesteld voor hele gemeente.

11.457.376

31

2.400.000

36

Geluidsaneringsprojecten Binnenstad e.o, Holterweg,
Dunantlaan e.o. zijn uitgevoerd;
Geluidsaneringsprojecten Brinkgreverweg, Laan van
Borgele, Margijnenenk, IJsselkade, Zwolseweg zijn
voorbereid;
Burgers en bedrijven zijn via uitvoering van de agenda
duurzame energie gefaciliteerd om maatregelen te treffen
die bijdragen aan het realiseren van de doelstelling
Deventer klimaat- en energieneutraal in 2030. Dit betreft:
 Biomassa en warmtenet
 Energiecooperatie
 Zonne-energie zonder subsidie
 Verduurzaming bestaande woningbouw
 Realisatie 2 windturbines
 Steenbrugge klimaatneutraal
 Nieuwbouw stadskantoor klimaatneutraal
 Duurzame mobiliteit.
De gemeente heeft in de eigen bedrijfsvoering via
uitvoering van de agenda duurzame energie maatregelen
getroffen die bijdragen aan het realiseren van van de
doelstelling Deventer klimaat- en energieneutraal in 2030.
Door middel van vergunningverlening, toezicht, handhaving
en advisering zijn overtredingen van milieuwetgeving
voorkomen en aangepakt.
Op gebied van externe veiligheid, luchtkwaliteit, geur, geluid
en straling zijn vanuit landelijke of Europese wetgeving

1.100.000

37

240.000

44

2.200.000

45



In 2015 zijn er geen humane risico’s als gevolg van
bodemverontreiniging en is bekend wat gedaan wordt met
locaties met verspreidings- en ecologische risico’s;




Vermindering van geluidsoverlast in 300 woningen langs wegen.




Deventer is klimaat- en energieneutraal in 2030. Daartoe moet de
CO2-productie in 2015 2% zijn gedaald ten opzichte van 2014





Er zijn geen structurele overtredingen van wetgeving op gebied
van externe veiligheid, luchtkwaliteit, geur, ecologie,
zwerfdieren, geluid, bodem, straling, trillingen.
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Milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen worden gerealiseerd
door vergroting van betrokkenheid van (jonge) mensen bij de
leefomgeving.



kaders gesteld en bewaakt voor ruimtelijke ontwikkelingen.
Met de Dierenbescherming zijn afspraken gemaakt over
uitvoering van wettelijke taken dierenopvang.
Natuur- , duurzaamheid- en milieueducatie is uitgevoerd
door de Ulebelt.
De Ulebelt exploiteert het Milieucentrum en vormt met
meer dan 50.000 bezoekers het groene hart van de Vijfhoek.

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

400.000

45

Toelichting

R2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lasten

17.832

20.659

18.158

15.457

15.190

15.189

Baten

13.154

13.134

12.725

14.610

12.509

12.507

Saldo

-4.678

-7.525

-5.433

-847

-2.681

-2.682

Lasten
Hogere lasten in 2015 hebben met name te maken met geplande uitgaven voor de milieustraat en
bodemsanering voormalig gasfabriekterrein Zutphenseweg.
Baten
De hogere baten in 2015 hebben vooral te maken met een bijdrage voor de milieustraat
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Programma 5 Ruimtelijke Ontwikkeling
Omschrijving

Actuele beleidscontext

Het programma omvat de zorg en verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ontwikkeling
en inrichting van de gemeente, zowel de stad als het platteland inclusief de dorpen en kernen.
Dit gebeurt onder andere door beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Daartoe behoren het
opstellen van planologische, stedenbouwkundige en landschappelijke kaders zoals een
structuurplan(omgevingsvisie) , structuurschetsen, bestemmingsplannen (omgevingsplan),
stedenbouwkundige en landschappelijke visies. En verder het verzorgen van input voor
intergemeentelijke beleidsvorming (regio Stedendriehoek) en het beleid van andere overheden.
Ook geldt hier in het bijzonder de coördinatie van de uitvoering van beleid van de particuliere
inbreiding en grotere gebiedsontwikkelingen. Een fors (wettelijk verplicht) taakveld is het
verzorgen van planologische procedures voor het maken van bestemmingsplannen en voor
planologische vrijstellingen. Een ander onderdeel van het programma is het verzorgen van
integrale kaders als basis voor het realiseren van doelstellingen van Bereikbaarheid, Parkeren en
Wonen.
De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma loopt uiteen van
reguleren(vergunningen/handhaven), regisseren in netwerkverbanden of stimuleren/faciliteren
tot loslaten wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. Het accent komt
veel meer dan voorheen te liggen bij het uitnodigen, faciliteren en begeleiden van initiatieven
vanuit de samenleving.

Ruimtelijk ordenend Nederland staat voor een
totaal andere opgave dan enkele jaren geleden:
waar het toen de kunst was om alle
ruimtezoekende vragen (programma) een plek
binnen de schaarse ruimte toe te kennen, is het
nu veeleer de opgave om alle bestaande vastgoed
gevuld te houden/krijgen. Denk aan de
leegstaande kantoren en detailhandelsvestigingen
en de verschuiving binnen de bedrijventerreinen.
Ook de woningbouw stagneert, maar dat lijkt
veeleer een gevolg van de conjuncturele situatie.
Dit gegeven vraagt een geheel andere opstelling
van de gemeentelijke overheid. Onze rol
verandert van toetser naar ‘verleider’, trachten
de samenleving uit te nodigen om binnen een
bandbreedte die voor specifieke gebieden is
ontwikkeld (in samenspraak met de samenleving)
specifieke initiatieven tot een goed vervolg te
brengen. Onze rol verandert!

Producten
•

Het programma omvat de
producten:
•
Ruimtelijke ordening (1)
•
Bouw- en woningtoezicht (2)
•
Volkshuisvesting (3)
•
Verkeer- en vervoerbeleid (46)
Opmerking:
•
Binnen het programma RO worden
veel beleidskaders gemaakt, in
samenwerking met de samenleving
als onderdeel van een
netwerkorganisatie. Daarmee staat
en valt het realiseren van prestaties
met de inbreng en snelheid van de
partners, maar ook bijvoorbeeld de
marktomstandigheden. Dat maakt
het (tijdig) realiseren van prestaties
onzeker.

Er wordt momenteel naarstig gewerkt aan nieuwe
wetgeving die de basis is onder een groot deel van
de onderwerpen binnen dit programma. Niet
alleen de Omgevingswet houdt de gemoederen
bezig, maar ook de ontwikkelingen binnen de
volkshuisvesting schudden de gedachten over
wonen ernstig op. Een nieuwe Huisvestingswet is
op komst, het toezicht van de gemeenten op
corporaties verandert en de corporaties moeten
veel meer terug naar hun kerntaak. Binnen de
wereld van het bouwen krijgt de Regionale
Uitvoerings -dienst ook steeds meer handen en
voeten. Die vraagt scherpte en alertheid van alle
betrokken overheden. Er loopt een pilot om
relatief eenvoudige vht-taken (vergunningen,
handhaving, toezicht) te privatiseren.
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Binnen het product Bereikbaarheid spelen twee
zeer belangrijke dossiers voor Deventer: de
verbreding van de A1 en het Programma
Hoogfrequent Spoor. Zaak is om in deze discussies
de belangen van de Deventer inwoners zo goed
mogelijk in te brengen, zonder daarbij de
belangen van Oost -Nederland en de
Stedendriehoek te verwaarlozen.

Doelstelling
Inwoners waarderen het uiterlijk van hun woonomgeving in 2015
met een 7,3. Dat is gelijk aan het rapportcijfer van 2011
(Bewonersonderzoek najaar 2014/ voorjaar 2014).

De sociaaleconomische ontwikkeling van het landelijk gebied
houdt minimaal gelijke tred met die in het stedelijk gebied van de
gemeente. Dit blijkt uit:
de tevredenheid onder bewoners van het landelijk gebied over de
aanwezige voorzieningen is in 2015 minimaal gelijk aan de
tevredenheid in het stedelijk gebied van de gemeente (6,3 in
2011) (Bewonersonderzoek najaar 2013 /voorjaar 2014).

Prestaties
In 2015 starten we met de eerste fase van het
Omgevingsplan voor het stedelijk gebied van de
gemeente Deventer, door het uitvoeren van een goede
inventarisatie voor dit in 2017 definitief vast te stellen
plan;
In 2015 starten we met het voorsorteren op de
implementatie van de nieuwe Omgevingswet, waarbij
de pilot in het kader van de Crisis- en Herstelwet
waaraan Deventer deelneemt, input levert;

Budget
€250.000

Product
1

40.000

1

-

We vervolgen de ingezette weg om initiatieven uit de
samenleving te stimuleren en te begeleiden
overeenkomstig het principe van
Uitnodigingsplanologie zoals verwoord in de
structuurvisie Stadsassenzone voortvarend;

70.000

1

-

Deventer gaat verder bij het ontwikkelen van
uitvoeringsinstrumentarium in het kader van de
Structuurvisie Stadsassenzone en de Structuurvisie
Leegstand, waarbij Stedelijke Herverkaveling één van
de te verkennen opties is;

50.000

1

-

Deventer geeft vorm aan een modern
omgevingsmanagement waarbij van de kant van de
gemeente begeleiding wordt geboden bij initiatieven
uit de samenleving (waarbij de kosten worden vergoed
op grond van de Grondexploitatiewet). Hierdoor

400.000

1
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kunnen planologische kaders als basis voor ruimtelijke
ontwikkelingen snel (binnen een half jaar na een
ontvankelijke aanvraag) gerealiseerd worden;
-

Deventer zet zich in om ontwikkelingen als de
verbreding van de A1, het aanleggen van de
ondertunneling Oostriklaan, initiatieven in de
Stadsassenzone optimaal te faciliteren;

130.000

1

-

Op basis van een visie op de tussentijdelijkheid maken
we voor het Sluiskwartier een start met de realisatie
van delen van die visie, en bereiden we op basis van de
actualiteiten (waaronder de marktsituatie) nadere
besluitvorming voor;

130.000

1

-

Ter afronding van het ingezette proces om een
gemeentebrede structuurvisie op te stellen bieden we
deze in 2015 aan de Raad ter vaststelling aan, waarbij
zoveel mogelijk wordt aangesloten op de planvorm
(Omgevingsvisie) uit de in ontwikkeling zijnde
Omgevingswet.

65.000

1

-

Toezicht en handhaving voeren we uit op basis van en
overeenkomstig het
Handhavingsuitvoeringsprogramma;

550.000

2

Afhandeling van bezwaar- en beroepschriften vindt
adequaat plaats binnen de wettelijke termijnen,
waarbij de snelheid van het proces een speerpunt is;

215.000

2

10.000

2

5.000

2

-

-

-

Processen voor vergunningverlening verbeteren we nog
verder;
Nader werken we uit op welke manier aanvragen voor
een omgevingsvergunning voor ruimtelijke initiatieven
met extra inzet op duurzaamheidsmaatregelen
voorrang bij het in behandeling nemen kunnen krijgen.
Hierover rapporteren we de Raad nader.

Begroting 2015 – MJB 2015 – 2018

42

Het aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is over de
bereikbaarheid van de eigen buurt is groter dan 66%
(Bewonersonderzoek najaar 2014/Voorjaar 2015).

We voldoen aan de bouwopgave uit de herijkte Woonvisie 2008+
met als doel om voor Deventer een evenwichtige woningvoorraad
te bewerkstelligen met voldoende aanbod in het sociale segment
maar ook in het middeldure en dure segment (verdeelsleutel in
Woonvisie 2008: 45% sociaal, 55% middelduur en duur ).

-

Deventer blijft onverminderd inzetten op een zo goed
mogelijk reizigersvervoer over het spoor, waarbij ook
het oosten van Nederland adequaat bediend moet
worden (Programma Hoogfrequent Spoor). Toename
van overlast van het goederenvervoer voor de inwoners
van Deventer moet worden voorkomen.

25.000

46

-

In 2015 presenteren we een concept uitvoeringsagenda
voor de oplossing van de fietsparkeerproblematiek voor
de binnenstad;

15.000

46

-

De resultaten van het onderzoek naar de verhoging van
de maximum snelheid op de Siemelinksweg
presenteren we als basis voor nadere besluitvorming;

7.500

46

-

Het parkeerbeleid vertalen we verder naar
uitvoeringsmaatregelen. Na de oplevering van het
Stadhuiskwartier starten we met het inzichtelijk maken
van de gevolgen van het autovrij maken van het Grote
Kerkhof en doen we nadere voorstellen op basis van
een integrale benadering van dit vraagstuk

90.000

46

-

Nu de Huisvestingswet is vastgesteld en in 2015 in
werking treedt, bieden we aan de Raad een concept
Huisvestingsverordening ter vaststelling aan;

20.000

3

-

De gevolgen van de Wetgeving in relatie tot onder
andere het in te voeren gemeentelijke toezicht op
Corporaties gaan we vertalen en binnen de gemeente
implementeren;

20.000

Deventer ontwikkelt zich verder als netwerkpartner
binnen de volkshuisvestelijke taak, overeenkomstig de
ingezette lijn via de Woonagenda en de
Prestatieafspraken nieuwe stijl;

35.000

De recente ontwikkelingen in de samenleving (scheiden
wonen-zorg, streven naar levensloop bestendige
wijken, andere vraag naar woningen vanuit de

10.000

-

-
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samenleving) volgen we nauwgezet en werken door in
ons huisvestingsbeleid en de ontwikkeling van nieuwe
initiatieven. Inbreiding gaat daarbij voor uitbreiding.

Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Lasten

Toelichting

R2013

2014

2015

2016

2017

2018

8.037

7.073

6.726

6.637

6.615

6.613

Baten

3.551

3.606

3.446

3.451

3.446

3.444

Saldo

-4.486

-3.467

-3.280

-3.186

-3.169

-3.169

Lasten
Verschil 2014-2015
Uitvoering van diverse eenmalige projecten als gevolg van budgetoverhevelingen van 2013 naar
2014.
Baten
Verschil 2014-2015
Opbrengsten voortvloeiend uit werkzaamheden voor intentieovereenkomsten.
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Programma 6 Herstructurering en vastgoedontwikkeling
Omschrijving

Actuele beleidscontext

Producten

Het programma richt zich op de uitvoering van projecten die het woon- en leefklimaat in wijken
met een achterstandssituatie verbeteren en het ontwerpen en realiseren van
gebiedsontwikkelingen.
Door het aankopen, ontwikkelen en verkopen van gronden dragen we bij aan de totale
gemeentelijke (bouw)opgave voor wonen, werken en leven. We verwerven en beheren zowel
binnen als buiten de bebouwde kommen gronden die in de nabije toekomst mogelijk kunnen
worden benut. Ze kunnen een rol gaan spelen bij het benutten van de ruimtelijke en
sociaaleconomische potenties van de gemeente.
De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma loopt uiteen van acteren
(actieve grondontwikkeling), regisseren in netwerkverbanden, stimuleren/faciliteren
(begeleiding marktpartijen) tot loslaten (na verkoop) als particuliere initiatieven de overheid niet
nodig hebben.

De omvangrijke herstructurering in de
Rivierenwijk, Keizerslanden en Voorstad Oost
worden voortgezet. Aandacht blijft nodig voor de
financiering en de verdeling van de
verantwoordelijkheden. Dit komt mede door de
financieel zwaardere tijden en de gewijzigde
taken van de corporaties .In Voorstad Oost vindt
een meer kleinschalige manier van
buurtvernieuwing plaats waarbij bewoners steeds
meer verantwoordelijkheden op zich nemen of
zelf doen.

Product 4, Herstructurering
Product 11, Grondexploitaties
Product 13, Onroerende zaken buiten
exploitatie

De vraag naar stedelijke functies is lager dan het
gemeentebrede aanbod. Door samen te werken
en afstemming te zoeken met marktpartijen
werken we aan grotere kansen op de afzet van
gronden. Dat doen we ook door een vraaggerichte
houding en het werken conform de de principes
van uitnodigingsplanologie.
De uitkomsten van de herprogrammering
woningbouwlocaties worden op actualiteit en
naleving bewaakt.
In 2014 is de nieuwe Nota Grondbeleid
vastgesteld waarin het actieve grondbeleid is
vervangen door een meer faciliterende
benadering. Basis principe is: nee, tenzij. We
overwegen een meer actieve rol indien de markt
een maatschappelijk belangrijk thema niet
oppakt.
De gemeente kijkt kritisch naar de bestaande
vastgoedposities(gronden en panden) door af te
wegen of het voortzetten van het bezit
noodzakelijk of wenselijk is. Gronden die in
gemeentelijk bezit blijven maar nog niet
onmiddellijk nodig zijn voor een ontwikkeling, zijn
beschikbaar als wacht-/pauzelandschappen. De
op die gronden gelegen panden zijn eveneens
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beschikbaar voor tijdelijke functies, passend bij de
omgeving.
Doelstelling

Prestaties

Het samengestelde kengetal perceptie fysieksociale kwaliteit
(verloedering, sociale cohesie, evaluatie buurt) kent in 2014 in de
herstructureringsgebieden een sterkere stijging dan gemiddeld in
Deventer.

Omgevingsmanagement:
•
Regie over het programma van Voorstad Oost.
•
Met Rentree gedeelde regie over het programma van
de Rivierenwijk.
•
Het faciliteren en stimuleren van de regierol van
Woonbedrijf Ieder1 in Keizerslanden.
•
Het reguleren van de herinrichting van de openbare
ruimte, de infrastructuur en de voorzieningen in de drie
wijken.
•
Het faciliteren en stimuleren van de corporaties in de
uitvoering van het sociale programma en de invulling
van de woonvlekken in Rivierenwijk.

Het ontwikkelen, in voorraad hebben en vermarkten van
voldoende bouwrijpe grond in een kwalitatief goede openbare
ruimte voor:
•
de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen
van 250 woningen per jaar als onderdeel van de gehele
woningbouwproductie in de gemeente Deventer in
2015 en verder.
•
de uitgifte van 6 ha bedrijventerreinen per jaar
•
de uitgifte van in totaal 6.8 ha terreinen voor overige
voorzieningen.

In voorraad uitgeefbare grond, totaal:
•
580.000 m² ten behoeve van de bouw van 2.021
woningen.
•
385.000 m² ten behoeve van de bouw van bedrijven.
•
68.000 m² ten behoeve van de bouw van diverse
voorzieningen.
2
•
27.000 m ten behoeve van herontwikkeling van
vastgoed

€0

11

€ 6.149.000
€ 2.731.000

11
11

Doorwerking herprogrammering woningbouw

Investering in bouw- en woonrijp maken
Sluiten van contracten in 2015 voor de planontwikkeling,
planrealisatie en verkoop van gronden voor:
•
de bouw van 84 woningen,
•
de verkoop van 54.000 m² uitgeefbare grond voor
bedrijven
•
De verkoop van 18.000 m² uitgeefbare grond voor
diverse voorzieningen
De coördinatie van de bouwtafels

€0

11

Het beheren en exploiteren van gemeentelijke panden en
gronden

De verkoop van 6 panden en 31 ha gronden waarvan
gemeentelijk bezit niet langer noodzakelijk is.

€0

13
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De exploitatie van gemeentelijke panden en percelen
De coördinatie van pauzelandschappen
Exploitatie (bedragen x € 1.000)
2014

2015

2016

2017

2018

22.961

34.630

20.278

15.570

11.660

12.425

Baten

7.801

32.951

19.136

15.162

12.388

13.416

Saldo

-15.160

-1.679

-1.142

-408

728

991

Investeringen (bedragen x € 1.000)
Uitgaven t.l.v. investeringen

Lasten en Baten
•
Inkomsten en uitgaven conform het financieel meerjaren kader Herstructurering 2011 tot
en met 2015 voor de wijken Rivierenwijk, Keizerslanden en Voorstad -Oost.
•
De decentralisatieuitkering investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV III) kent een
tijdvak van 2010 tot en met 2014.
•
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 2014 en de voorjaarsnota 2014 de basis vormen. Voor de niet in
exploitatie genomen projecten zijn alleen de planontwikkelingskosten en
rentebijschrijving op de boekwaarde begroot.
• Voor het beheer van onroerend goed zijn de lasten meegenomen voor dagelijks
onderhoud en beheer.

Toelichting
2015

2016

2017

2018

-18.020

-6.144

-7.684

-4.388

Uitgaven
Verrekening met balans voor grondexploitaties, verkopen grond afgesloten complexen en
investeringen huis van de wijk in de Rivierenwijk.

-18.020

-6.144

-7.684

-4.388

Inkomsten

Inkomsten t.g.v. investeringen
Saldo

13
13

Toelichting

R2013
Lasten

€0
€0
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Programma 7 Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
Omschrijving

Actuele beleidscontext

Producten

Deventenaren doen graag mee aan de samenleving en wij vinden dat iedereen daarvoor de
mogelijkheid moet hebben. Het gaat om zelfredzaamheid, meedoen en zich maatschappelijk
inzetten. De gemeente neemt daarin de regierol en/of participeert in netwerken. Ook inwoners
die beroep doen op een uitkering moeten kunnen meedoen. Voor wie dat kan, is de
uitkeringsperiode primair een overbrugging naar economische zelfredzaamheid. We vinden dat
inwoners in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor het vinden van werk. In de periode
dat ze dat nog niet is gelukt, passen we wederkerigheid toe: inwoners worden geacht niet alleen
economisch (werk), maar ook maatschappelijk verantwoordelijkheid te nemen en te investeren
in zichzelf. Deventer gaat uit van zelfredzaamheid en eigen kracht.
De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma loopt uiteen van reguleren
(handhaven), regisseren in netwerkverbanden of stimuleren/faciliteren (subsidies) tot loslaten
wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben.

Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in
werking. De Participatiewet legt de
verantwoordelijkheid voor het aan de slag helpen
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
bij gemeenten. Doel van deze wet is dat meer
mensen met een arbeidshandicap aan de slag
gaan bij gewone werkgevers. Hiervoor krijgt de
gemeente de beschikking over de instrumenten
loonkostensubsidie en beschut werk.
Per 1 januari 2015 gelden ook nieuwe
polisvoorwaarden voor de Participatiewet,
waaronder de kostendelersnorm, uniforme
arbeidsverplichtingen en uniforme handhaving.

Product Inkomen
Product Re-integratie

Werk staat in Deventer voorop. En als werk (nog)
niet mogelijk is, wil de gemeente mensen zo veel
mogelijk in staat stellen om ervaring op te doen
in een werkomgeving. Het doel is om zo veel
mogelijk mensen een plek op de arbeidsmarkt te
geven. Dit vergroot namelijk de zelfredzaamheid
van mensen. Voor inwoners voor wie regulier
werk (nog) niet mogelijk is, wordt gekeken op
welke manier zij wel actief kunnen zijn. Mensen
moeten maximaal mee kunnen doen in de
samenleving en daarmee tot zelfontplooiing
kunnen komen.
Hierdoor ontwikkelen ze hun competenties en
doen ze arbeidsritme op. In 2015 zijn alle WWBuitkeringsgerechtigden tot 55 jaar naar vermogen
maatschappelijk nuttig actief. Om dat te
realiseren doen wij een beroep op onze
maatschappelijke partners.
We willen de instroom van uitkeringsgerechtigden
zoveel mogelijk voorkomen en de uitstroom op
peil gehouden. Werkgevers spelen daarin een
cruciale rol. Zij moeten worden ontzorgd en op
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maat personeel aangeboden krijgen. Het
uitvoeren van de Participatiewet doet de
gemeente niet alleen, maar samen met Deventer
Werktalent. Deventer Werktalent kent de vraag
van de werkgevers en bemiddelt tussen
werkgevers en werknemers. Deventer Werktalent
ondersteunt en ontzorgt de werkgevers waar
nodig.
Wij hanteren de uitgangspunten van de excellente
dienstverlening en willen daarmee voorkomen dat
mensen onnodig geconfronteerd worden met een
maatregel of boete op hun uitkering. Doelbewust
misbruik van de uitkering wordt zwaar bestraft.
Financiën transities
De gemeente wordt verantwoordelijk voor de
nieuwe Jeugdwet, de Participatiewet en
onderdelen van de AWBZ. Deze decentralisaties
zijn een grote bestuurlijke, organisatorische en
financiële opgave. In zijn totaliteit gaat het bij
deze drie transities om € 73 miljoen voor de
gemeente Deventer. Iedere transitie kent zijn
eigen dynamiek en landt financieel in een
programma. Dit neemt niet weg dat er
nadrukkelijk verbanden gelegd worden tussen de
decentralisaties en de taken zoveel mogelijk
integraal en in samenhang uitgevoerd worden.
Dat is nodig om uiteindelijk, ontschot,
ondersteuning dichtbij de burger te bieden vanuit
de visie “één gezin, één plan, één regisseur”.
Daarbij wordt toe gewerkt naar één
informatiehuishouding (model Living Labs).
Financiën Participatiewet
Vanaf 2015 komt er een nieuw
participatiebudget. Het participatiebudget is
dan opgebouwd uit de budgetten voor de wsw,
het budget voor de nieuwe doelgroep van de
Participatiewet en de re-integratiemiddelen
voorde huidige doelgroep. Het nieuwe
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participatiebudget gaat op in het sociaal
deelfonds. Het inkomensdeel (het BUIGbudget), waar de uitkeringen uit worden
gefinancierd blijft apart. Voor Deventer is het
participatiebudget in 2015 € 23.659.000 dit is
inclusief de landelijke korting van 8% op het
vormalige participatiebudget en tevens is de
efficiency korting op de voormalige Wsw
verwerkt.

Doelstelling
In 2015 worden 500 inwoners vanuit de Wwb-uitkering
bemiddeld naar werk, waarvan 100 met behulp van het
instrument loonkostensubsidie en 1 maakt gebruik van de
voorziening beschut werk.

Prestaties





Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt, uit te voeren door Deventer Werktalent.
In Deventer wordt door Deventer Werktalent ingezet
op het optimaal benutten van de arbeidscapaciteit,
zowel richting tijdelijke en parttime dienstverbanden
als richting fulltime werk.
Alle WWB-ers worden door Deventer Werktalent klaar
gemaakt voor de reguliere arbeidsmarkt door de
recente werkervaring/stages te koppelen aan de
mogelijkheden in de stad. Waardoor de
arbeidsparticipatie wordt verhoogd en de
arbeidsmarktpositie wordt versterkt en de
vraaggerichtheid van de arbeidsmarkt wordt verhoogd.

In 2015 zijn alle Wwb-uitkeringgerechtigden tot 55 jaar naar
vermogen maatschappelijk nuttig actief voor gemiddeld 20 uur
per week



Deventer Werktalent faciliteert in de doorgeleiding van
alle WWB-cliënten tot 55 jaar naar de beschikbare
plekken in de stad

DWT haalt in 2015 het maximale uit onze klanten richting werk
en participatie



In 2015 stijgt ons klantenbestand met 0.5 punt op de
participatieladder.

In 2015 bieden we onze klanten een zodanig alternatief (in de
vorm van bijv. werk of studie) dat daardoor 30% van de
meldingen voor een WWB-uitkering niet tot aanvraag voor een



Alle klanten krijgen een zoekperiode van 4 weken
opgelegd bij een melding voor een uitkering
Deventer Werktalent draagt zorg voor passende
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WWB uitkering komt.


vacatures voor de nieuwe instroom en (zittend
bestand)
Alle leerbare jongeren tot 27 jaar worden naar een
passende studie begeleid.



In 2015 leidt 20% van de aanvragen WWB niet tot een
toekenning.

Bij alle aanvragen waarbij een fraudesignaal aanwezig
is wordt een huisbezoek uitgevoerd.

Alleen inwoners van de gemeente Deventer die recht
hebben op een uitkering vanuit de Wet werk en
bijstand, krijgen deze door een goede uitvoering van de
poortwachtersfunctie

Strak monitoren op nakomen van de
arbeidsverplichting (2600 cliënten*). Bij verwijtbaar
niet nakomen wordt lik op stuk beleid toegepast.
*5% is naar verwachting ontheven van de arbeidsverplichtingen

We realiseren in 2015 een inkomst van minimaal 3,5% van de
rijksbijdrage I- deel door terugvordering en verhaal, boetes en
maatregelen op het huidige klantenbestand.

Het, via de GR Sallcon, bieden van een
gesubsidieerd dienstverband aan 1000 personen met een
indicatie in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening. 120*
van die personen hebben in 2015 een gesubsidieerd
dienstverband bij een werkgever of bedrijf (het zgn. Begeleid
Werken).
*) 120 is op basis van het huidige herstructureringsplan. Dit wordt
voor 1-9 nog geactualiseerd. Mogelijk wordt het aantal 120 dan
ook nog aangepast
In 2015 worden 35 startende en 60 gevestigde ondernemers
begeleid



Deventer Werktalent is verantwoordelijk voor verhogen
van de loonwaarde om maximaal plaatsingsresultaat op
de reguliere markt te realiseren



Door denauwe samenwerking met het
ondernemershuis worden 35 startende en 60
gevestigde ondernemers ondersteund binnen de
mogelijkheden die de BBZ biedt
Klanttevredenheidsbeoordeling is 7.0
Maximaal 2% van de klanten wordt geconfronteerd met
de administratieve boete van € 150,00
Integriteitsfraude wordt te allen tijde middels lik op
stuk beleid aangepakt




In 2015 voeren wij de wet uit op basis van de uitgangspunten van
de excellente dienstverlening



Exploitatie (bedragen x € 1.000)
R2013

Toelichting
2014

2015

2016

2017

2018

Lasten
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Lasten

70.668

76.211

69.366

69.471

70.541

70.958

Baten

66.011

69.242

62.235

63.365

64.358

64.686

Saldo

-4.657

-6.969

-7.131

-6.106

-6.183

-6.272

Verschil 2014-2015

Begroting 2015 wordt voor zowel lasten als baten nog aangepast naar aanleiding van de
nadere voorlopige beschikking van het rijk (dd 04-07-2014)

Lagere apparaatlasten in verband met taakstellingen interne takendiscussie

Verlaging budgetten uitvoering WSW, project Technicampus

Lagere rijksbijdrage participatiewet

Inzet budgetten individuele studietoeslag in het kader van de participatiewet en
uitvoeringskosten ten behoeve van de nieuwe doeldgroep doordat de toegang tot de
Wajong wordt beperkt.
Baten
Verschil 2014-2015

Begroting 2015 wordt voor zowel lasten als baten nog aangepast naar aanleiding van de
nadere voorlopige beschikking van het rijk (dd 04-07-2014)

Lagere rijksbijdrage participatiewet

Lagere rijksbijdrage uitvoering WSW, projet Technicampus
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Programma 8 Meedoen
Omschrijving

Actuele beleidscontext

Deventer wil een gemeente zijn met een stevige sociale structuur,
die het mogelijk maakt dat iedereen zo goed mogelijk aan de
samenleving kan meedoen. Als gemeente vervullen we hierin een
faciliterende rol. De uitgangspunten daarbij zijn: de eigen kracht en
de ondersteuningsvraag van mensen staan centraal, preventie,
wijk-, buurt- en kerngerichtheid en integraliteit.

WMO 2015 en Beschermd Wonen
Op 1 januari 2015 wordt de functie begeleiding (activiteiten die de zelfredzaamheid bevorderen,
behouden of compenseren) van de AWBZ overgeheveld naar gemeenten en ondergebracht in de
WMO. De doelgroep betreft mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap of
een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening. Deze nieuwe taken worden
toegevoegd aan de verantwoordelijkheid die de gemeente al heeft op gebied van voorzieningen als
rolstoelen en woningaanpassing, huishoudelijke hulp, welzijnsdiensten en maatschappelijke
opvang/verslavingszorg/vrouwenopvang/huiselijk geweld. De WMO is een participatiewet bij
uitstek en onderdelen daarvan relateren dan ook nadrukkelijk met het re-integratiebeleid van de
gemeente. De dagbesteding AWBZ bijvoorbeeld heeft grote raakvlakken met het zgn. Beschut
Werken in de Wsw en de nieuw te creëren voorziening beschut werken in de Participatiewet.

Wij hebben de ambitie iedereen mee te laten doen in de
samenleving. Zoveel mogelijk op eigen kracht, waar nodig met
ondersteuning van het sociaal netwerk. Mensen die het niet op
eigen kracht redden, kunnen blijven rekenen op onze
ondersteuning bij het opgroeien, het vinden van een goede
onderwijsplek, het bieden van zorg en het meedoen in de
samenleving, waar mogelijk met werk.
Onze doelstellingen:
1. Maximale participatie van Deventer burgers: mensen werken,
versterken zichzelf, doen iets voor een ander, of voor de stad.
Iedereen doet ertoe!
2. Het bieden van een vangnet voor burgers die (tijdelijk) niet
kunnen meedoen in de Deventer samenleving.

Beschermd wonen wordt, in ieder geval voor de eerste 5 jaar, een verantwoordelijkheid van de
centrumgemeenten voor maatschappelijke opvang, waaronder Deventer. De regio van
centrumgemeente Deventer bestaat uit Olst-Wijhe, Raalte, Zutphen, Lochem en Deventer. Bij
beschermd wonen gaat het om het bieden van onderdak en begeleiding aan personen met een
psychische aandoening (huidige ZZP C categorie). Het gaat om personen bij wie op participatie
gerichte ondersteuning vanuit een beschermde woonomgeving centraal staat. Als
centrumgemeente gaan we de komende jaren in samenwerking met o.a. de aanbieders en
zorgverzekeraars afspraken maken om ervoor te zorgen dat de overgang bij een eventuele
crisisopname in een psychiatrische kliniek of juist uitstroom uit een kliniek naar een beschermde
woonvorm, vloeiend verloopt. Ook voor een vloeiende overgang na forensische vormen van zorg is
het belangrijk om afspraken te maken. Daarnaast zijn afspraken met woningcorporaties nodig om
uitstroom mogelijk te maken.

Producten

















Sportbeleid
Wmo individuele
verstrekkingen
Algemeen
maatschappelijk werk
Wmo overig
Minderhedenbeleid
Wet inburgering
uitvoering
Ouderenbeleid
Volksgezondheid
Inburgering en educatie
Buurtwerk
Armoedebeleid en
participatie
Schuldhulpverlening
Vrijwilliger- en
mantelzorgbeleid
Maatschappelijke opvang
en
Verslavingszorg
Wijkaanpak

Sociale teams
Vanaf 1 januari 2015 zijn in alle 15 wijken en dorpen sociale teams operationeel. De ervaringen die
in 2013 en 2014 zijn opgedaan met de pilots buurtcoach en keukentafelgesprekken gaan op in de
sociale teams. Hiermee wordt de toegang naar (tweedelijns) voorzieningen verder vorm gegeven.
Ook de aansluiting met (voorliggende) voorzieningen in de domeinen van zorg, welzijn, wonen,
veiligheid en werk worden in dit proces meegenomen.
Financiën transities
De gemeente wordt verantwoordelijk voor de nieuwe Jeugdwet, de Participatiewet en onderdelen
van de AWBZ. Deze decentralisaties zijn een grote bestuurlijke, organisatorische en financiële
opgave. In zijn totaliteit gaat het bij deze drie transities om € 73 miljoen die door het rijk wordt
overgedragen aan de gemeente Deventer. Iedere transitie kent zijn eigen dynamiek en landt
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financieel in een programma. Dit neemt niet weg dat er nadrukkelijk verbanden gelegd worden
tussen de decentralisaties en de taken zoveel mogelijk integraal en in samenhang uitgevoerd
worden. Dat is nodig om uiteindelijk, ontschot, ondersteuning dichtbij de burger te bieden vanuit
de visie “één gezin, één plan, één regisseur”. Daarbij wordt toe gewerkt naar één
informatiehuishouding. Daarnaast zullen we middels de Monitor Sociaal Domein en een
klanttevredenheidsonderzoek de raad jaarlijks informeren.
Financiën transitie AWBZ
Binnen de transitie AWBZ komt € 24 miljoen over naar Deventer. Binnen dit bedrag wordt verwacht
dat de gemeente Deventer uitvoering geeft aan: verantwoordelijkheid voor de met nieuwe
vormen van ondersteuning en kortdurend verblijf te bereiken resultaten, beschermd wonen,
inloopfunctie GGZ, doventolk, uitvoering (in gewijzigde vorm) voormalig compensatie eigen risico
en wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (CER, WTCG), taken MEE en opzetten
sociale teams. De nadere invulling en concrete prestatieafspraken worden in het vierde kwartaal
van 2013 gemaakt.
Samen Ruimte Geven
Vanuit het perspectief van een zelfredzame samenleving krijgen bewoners en organisaties meer
verantwoordelijkheid over sociale vraagstukken en de fysieke woonomgeving. Tegelijk bieden we
ruimte aan maatschappelijk initiatief zodat mensen de buurt kunnen maken. Deze ontwikkeling
vormt het kader voor het plan van aanpak Samen Ruimte Geven. Het project kent drie sporen:
clustering van voorzieningen, opstellen profiel wijkmanager Nieuwe stijl en het één
Meedoenbudget. Dat laatste spoor gaat over het vormen van een budget voor alle
welzijnssubsidies binnen Deventer, met daarbij de aantekening dat bewoners méér zeggenschap
krijgen over de toewijzing van deze subsidies. De raad neemt bij de voorjaarsnota 2015 een
definitief besluit over de uitwerking / concretisering van deze bezuinigingsopgave.
Overig
Uitwerken "Verbindend kader sociaal domein 2014-2018"
Realiseren van de korting, 2,1 miljoen, op de huishoudelijke hulp met ingang van 2015. Hierbij
wordt tevens rekening gehouden met de toezeggingen vanuit het Rijk om de komende twee
jaar 75 miljoen Euro vrij te maken voor mensen die hulp nodig hebben maar niet alles zelf
kunnen betalen. Deze groep mensen krijgt een toelage zodat ze hun huishoudelijke hulp
kunnen behouden. Landelijk wordt deze maatregel nog uitgewerkt, waar bij de gedachte is dat
met de toelage ruim 10.000 banen behouden kunnen blijven.
Doelstelling
Het percentage Deventenaren boven de 18 jaar dat voldoet
aan de Nederlandse norm gezond bewegen blijft stabiel op
55%

Prestaties
Continuering huidig voorzieningenniveau (zwembaden De Scheg, Borgelerbad, IJsbaan
De Scheg, sporthallen en gymzalen)
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Budget
€ 5,2
mln.

Product
Sportbeleid

54

Participatie mogelijk maken door het opheffen van financiële
belemmeringen (minimabeleid)
Voor minimaal 75% van de huishoudens die een beroep doen
op schuldhulpverlening worden de schulden structureel
opgelost of wordt een situatie gecreëerd waarin de schulden
beheersbaar zijn.
Het percentage inwoners dat zich actief inzet voor de buurt
blijft stabiel op 27%
Het percentage inwoners dat zich vrijwillig inzet blijft stabiel op
41%
Uitvoering geven aan het plan van aanpak Samen Ruimte
Geven
Het gebruik van individuele voorzieningen WMO neemt af met
2,5% door sturing op eigen kracht en zelfredzaamheid

In 2015 maken 1.500 kwetsbare inwoners met meervoudige
problematiek gebruik van een traject. Ze ontvangen
ondersteuning gericht op wonen, zorg, werk en inkomen
In 2015 volgt 80% van alle dak- en thuislozen uit de regio
Midden-IJssel (waaronder zwerfjongeren) een traject dat
gericht is opv wonen, zorg, werk en inkomen
Het aanbieden van een passende ondersteuning aan 1.300
mensen
Het aanbieden van een beschermde woonvoorziening binnen
de regio van de centrumgemeente Deventer aan 160 mensen
Een daling van de maatwerkvoorziening met 2% per jaar met
ingang van 2016
Financiële tegemoetkoming aan naar verwachting 3.000
mensen met een chronische beperking met bovengemiddelde
zorgkosten
Het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning aan naar
verwachting 1.200 mensen met een beperking

Financieren van de inzet van 5,68 fte buurtsportcoaches door Raster Welzijn en
Sportbedrijf Deventer
Laten uitvoeren samenwerkingsproject Deventer Gaat Voor Gezond

€ 0,1
mln.
pm

Sportbeleid

Actief benaderen van de doelgroep minima en uitvoeren van de gemeentelijke
minimaregelingen (o.a. door Rechtop! , St. Leergeld, integreren in sociale teams)
Uitvoeren van schuldhulpverlening (Minnelijke schuldregeling, wettelijke
schuldregeling, budgetbeheer, beschermingsbewind)

€ 3,4
mln.
€ 2,7
mln.

Minimabeleid

Subsidiëren van o.a. VCD om ondersteuning te bieden aan vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties

€ 0,64
mln.

Vrijwilliger- en
mantelzorgbeleid

Realisatie proces clustering voorzieningen, één Meedoen budget en functieprofiel
wijkmanager nieuwe stijl
4.000 beschikkingen op aanvragen en mutaties individuele voorzieningen, waarvan voor
minimaal 80% wordt voorzien van een gemeentelijk indicatiebesluit

pm

buurtwerk

€ 14,0
mln.

WMO individuele
verstrekkingen

430 beschikkingen op aanvragen gehandicapten parkeerkaart (GPK)

€ 0,05
mln.
€ 0,7
mln.
€ 1,2
mln.

WMO individuele
verstrekkingen
WMO individuele
verstrekkingen
WMO overig

140 aanvragen verdeling zorgwoningen (plaatsen op de wachtlijst) en in samenwerking
met partners 60 zorgwoning toewijzen
Faciliteren bijzonder zorgteam t.b.v. trajecten aan kwetsbare inwoners met
meervoudige problematiek

Het faciliteren (afsluiten raamovereenkomst) van 115 organisaties van passende
ondersteuning aan mensen, zodat de zelfredzaamheid en participatie wordt vergroot.
Het faciliteren (verstekken van subsidie) aan 25 organisaties voor mensen die 24 uurs
begeleiding nodig hebben.
Meer ondersteuning voor hetzelfde budget (doelmatigheid) door in te zetten op eigen
kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn
sociale netwerk dan wel met gebruikmaking van algemene voorzieningen.
Actief benaderen van inwoners die momenteel bovengemiddelde zorgkosten hebben.

€8mln

Het faciliteren (verstrekken van subsidie) aan MEE voor onafhankelijke
cliëntondersteuning

€1,2mln
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Sportbeleid

Schuldhulpverlening

€13mln
€0,3mln

€1,3mln
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80% van de mensen blijven langer zelfstandig wonen.

Het aanbieden van diensten binnen de leefomgeving van mensen met een beperking

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

€0,6mln

Toelichting

R2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lasten

45.346

47.606

68.261

67.412

66.407

63.866

Baten

6.513

5.973

6.751

7.364

7.300

4.943

Saldo

-38.833

-41.633

-61.510

-60.048

-59.107

-58.923

Lasten
De lagere lasten in 2015 zijn het gevolg van het aflopen in 2014 van verschillende projecten zoals plan
van aanpak decentralisatie AWBZ (-€ 463), Wonen,Zorg en Welzijn (-€ 611), Zichtbare Schakels (-€
243), Kulturhus Diepenveen (-€ 325), Nationaal Actieplan Sport en Bewegen(-€ 180), €1,= regeling
breedtesport -€ 197). Eveneens lagere lasten door door een aantal eenmalige projecten in 2014 zoals
extra kosten aanbesteding elektronisch kinddossier(-€ 66), voorbereidingskosten 3 transities (- €
110), projectsubsidie kwartiermaker sociale wijkteams (-€ 64), project Samen Ruimte Geven (-€ 170),
groot onderhoud sporthal de Uutvlog (€ -50). In 2014 zijn extra rijksmiddelen beschikbaar voor
armoedebeleid (-€ 348) en schuldhulpverlening (-€ 96). In 2015 lagere apparaatlasten
schuldhulpverlening in verband met afloop extra middelen (-€ 200). In 2015 extra middelen
beschikbaar door decentralisatie AWBZ en herverdelingseffecten (€ 82), door vervallen
grensstrookgelden MO/VZ/OGGZ (€ 1.289), door loon- en prijsindexatie WMO (€ 177). In 2015
bezuinigingstaakstelling Rijk door korting op huishoudelijke hulp (-€ 2.616). In 2015 decentralisatie
AWBZ naar WMO 2015 en opvang en beschermd wonen (€ 25.522).
In 2016 nemen de lasten verder af door o.a. vrijval kapitaallasten op hulpmiddelen WMO (-€493), diverse
bezuinigingstaakstellingen zoals het concentreren van wijkvoorzieningen (-€ 200), samenvoeging wijkgerichte
budgetten (-€ 243),sportbedrijf deventer (-€ 90) ,samenvoeging functies wijkmanager/wijkbeheerder (-€95).
De lasten van de nieuwe WMO-gelden (product 205) nemen in 2016 toe met (€ 1.177), de grensstrookgelden
MO/VZ/OGGZ nemen af met (€ -535).
Baten
De baten nemen toe vanuit de nieuwe WMO door geraamde eigen bijdragen (€ 483), door vervallen
grensstrookgelden MO/VZ (€ 754) en door een batenstelpost verwachte budgetontwikkeling (€ 276).
De baten nemen af, doordat diverse aan aflopende lasten gerelateerde rijks- en provinciale bijdragen
vervallen (-€ 862), door afname renteopbrengsten van diverse leningen aan sportbedrijf Deventer(-€
61), door lagere inkomsten uit de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (-€ 90) en door
toerekening schuldhulpverlening aan het participatiebudget (+€ 271). Per saldo een toename.
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Programma 9 Jeugd en Onderwijs
Omschrijving

Actuele beleidscontext

Producten

De lijn van opgroeien in Deventer is die van Wieg naar Werk. Jongeren in Deventer
kunnen van hun jeugd genieten. Daarnaast ondersteunen we jongeren waar nodig op
hun weg naar economische en sociale zelfstandigheid. Als gemeente vervullen we daarin
wisselende rollen gericht op het versterken van de keten en de goede toegankelijkheid
en bereikbaarheid van de benodigde voorzieningen. Organisaties in de stad werken
samen binnen het netwerk Centrum Jeugd en Gezin.

Jeugdwet
Op 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor alle jeugdzorg. De
belangrijkste functie van jeugdzorg is het mogelijk maken dat jongeren blijvend
en duurzaam participeren in de maatschappij. De gemeente had al de
verantwoordelijkheid voor het preventief lokaal jeugdbeleid, de
jeugdgezondheidszorg, ondersteuning bij (lichte) opvoedingsvragen via het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), voorschoolse voorzieningen en de aanpak
rond risicojeugd en criminele jongeren.



We onderscheiden drie soorten voorzieningen:
•
Fundamentele voorzieningen richten zich op het bereiken van alle jongeren
(onderwijs, consultatiebureaus).
•
Aanvullende voorzieningen (onder andere kinderdagverblijven, buitenschoolse
opvang, gastouderopvang, schakelklassen, brede scholen en
combinatiefuncties, jeugd en jongerenwerk, jeugd en jongeren activiteiten,
centra voor jeugd en gezin) die voor alle jongeren toegankelijk zijn.
•
Voorzieningen waarin specialistische aandacht, hulp en zorg wordt geboden
Basisdocumenten zijn:
•
Visie van wieg naar werk 1.0 en 2.0
•
Bestuursopdracht en routekaart Transitie Jeugdzorg
•
Lokale Educatieve Agenda
•
Beleidsvisie Brede School Nieuwe Stijl
•
Plan van aanpak ‘Sluitende aanpak jongeren’

Nu komen daar de huidige provinciale (geïndiceerde) jeugdzorg, inclusief de
jeugdbescherming en de jeugdreclassering, de jeugdzorgPlus (gesloten
jeugdzorg), de geestelijke gezondheidzorg voor jeugdigen (jeugd-GGZ), de zorg
voor jeugd met een licht verstandelijk beperking (jeugd-LVB) en de afstemming
met Passend Onderwijs bij. Voor deze extra taken komt een bedrag van € 25
miljoen over naar de gemeente Deventer. De nadere invulling en concrete
prestatieafspraken worden in het vierde kwartaal 2014 gemaakt.






Openbaar primair
onderwijs
Kind- en
jeugdbeleid
Lokaal
onderwijsbeleid
(inclusief leerplicht)
Leerlingzaken
Huisvesting
onderwijs

Financiën transities
De gemeente wordt verantwoordelijk voor de nieuwe Jeugdwet, de
Participatiewet en onderdelen van de AWBZ. Deze decentralisaties zijn een
grote bestuurlijke, organisatorische en financiële opgave. In zijn totaliteit gaat
het bij deze drie transities om € 73 miljoen die door het rijk wordt overgedragen
aan de gemeente Deventer. Iedere transitie kent zijn eigen dynamiek en landt
financieel in een programma. Dit neemt niet weg dat er nadrukkelijk verbanden
gelegd worden tussen de decentralisaties en de taken zoveel mogelijk integraal
en in samenhang uitgevoerd worden. Dat is nodig om uiteindelijk, ontschot,
ondersteuning dichtbij de burger te bieden vanuit de visie “één gezin, één plan,
één regisseur”. Daarbij wordt toe gewerkt naar één informatiehuishouding.
Daarnaast zullen we middels de Monitor Sociaal Domein en een
klanttevredenheidsonderzoek de raad jaarlijks informeren.
Onderwijshuisvesting
Met ingang van 1 januari 2015 gaat de verantwoordelijkheid voor
buitenonderhoud en aanpassingen van schoolgebouwen voor primair onderwijs
(PO) en scholen voor speciaal onderwijs (SO) over van de gemeenten naar de
schoolbesturen. Om die reden wordt een bedrag uit de algemene uitkering
overgeheveld naar de begroting van OCW. De schoolbesturen zullen de
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middelen voortaan ontvangen van het Ministerie van OCW.
Vanwege budgetoverheveling buiten onderhoud naar de scholen wordt de
algemene uitkering met €971.000 verlaagd. Uitgangspunt hierbij is dat dit voor
de gemeente geen structureel nadeel mag opleveren voor het
onderwijshuisvesting budget. De prestaties en de bijbehorende financiële
middelen inzake de overheveling van het buitenonderhoud zijn niet vertaald in
de begroting 2015. Daarnaast heeft de gemeente te maken met een korting op
onderwijshuisvesting ad. € 1,5mln. In 2015 dekken we deze korting eenmalig uit
de reserve Integraal huisvestingsplan onderwijs. Met de schoolbesturen worden
de prestaties voor 2015 ge(her)formuleerd. De structurele invulling wordt
betrokken bij de brede heroverweging in het voorjaar van 2015.
Preventieplan CJG netwerkpartners
Bij kwestie van kiezen is met ingang van 2015 een bedrag van € 250.000 extra
gekort op het toekomstige transitiebudget Jeugdzorg. Dit betreft een
aanvullende bezuiniging bovenop de 3% budget korting waarmee de jeugdzorg
in 2015 overkomt naar de gemeente. Achterliggende gedachte hierbij was dat
preventieve maatregelen worden getroffen waarmee duurdere jeugdzorg kan
worden voorkomen. Over de invulling van deze bezuiniging heeft nadere
afstemming plaatsgevonden binnen de jeugdketen. De bezuiniging wordt
gerealiseerd door een samenwerking van Dimence, Pactum, Tactus en Ambiq in
het Team Ingewikkelde Zorg.
Sluitende aanpak jongeren
In Deventer is in 2014 een plan van aanpak opgesteld door V(S)O, Aventus,
Technicampus, Pactum, Raster, Deventer Werktalent en Jongerenloket om er
aan te werken dat elke jongere een passende plek vindt in de samenleving.
Daarbij staan het behalen van een startkwalificatie en bemachtigen van een
(betaalde) plek op de arbeidsmarkt – en daarmee ook het voorkomen van
schooluitval en jongeren in uitkeringen – voorop. Vooral de overgangen van het
voortgezet onderwijs naar het beroepsonderwijs en van het onderwijs naar de
arbeidsmarkt is cruciaal. Voor de jongeren waarvoor dit niet haalbaar is, gaat
het om maximale zelfstandige participatie (sociaal en economisch) in de
samenleving. Waar (integrale) ondersteuning nodig is, wordt die (integraal)
geboden.
Om dit te realiseren wordt ingezet op een verbetering van de
ketensamenwerking. Een belangrijke rol is weggelegd voor het Schakelpunt: een
multidisciplinair casusoverleg dat wordt gevormd door professionals van de
samenwerkende ketenpartners. Het Schakelpunt zorgt voor iedere jongere die
wordt aangemeld voor een passend traject. Daarbij staat de eigen kracht van de
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jongere voorop.

Doelstelling

Prestaties

Budget

Fundamentele voorzieningen
Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn adequaat
gehuisvest

Herformuleren van de afspraken met de schoolbesturen. (normaliter:
Uitvoeren van de jaarschijf 2015 van het Masterplan IHP 2012-2017)

€ 9,0 mln.
exploitatie
€ 5,1 mln.
investering

Alle verzuimmeldingen teruggeleiden naar school

55% van voortijdige schoolverlaters gaan weer terug naar school
75% van het aantal jongeren van 22 jaar heeft een startkwalificatie
behaald

450 meldingen vroegtijdig schoolverlaters en 350 verzuimmeldingen in
het schooljaar 2013/2014 (regionale meld- en coordinatiefunctie / RMC)
onderwijs
250 jongeren zijn begeleid naar het halen van een startkwalificatie
4 keer per jaar organiseren van bestuurlijk overleg Lokale Educatie
Agenda (LEA) met alle onderwijsbestuurders in Deventer van het
primair, voortgezet en speciaal onderwijs

Producten

€ 0,9 mln.

Het realiseren van de vijf ambities en 17 doelstellingen uit het LEA
beleidskader 2011-2015 die door gemeente en onderwijspartners
gezamenlijk zijn geformuleerd
Aanvullende voorzieningen
Er zijn 11 brede scholen binnen het primair onderwijs en 5 binnen
het voortgezet onderwijs
Alle ouders wordt laagdrempelige opvoedondersteuning
aangeboden via de netwerkorganisatie Centrum voor Jeugd en
Gezin
Bevorderen van de brede ontwikkeling van 2- en 3 jarigen ten
behoeve van een voorspoedige start aan de basisschool
(voorkomen van ontwikkelingsachterstanden)
Opheffen van het non-bereik onder 2- tot 3 jarigen en het
terugdringen van hun taalachterstanden (VVE = Voorschoolse en
Vroegschoolse Educatie)
Aan alle jongeren wordt ambulant en locatiegebonden
jongerenwerk aangeboden

Sluitende aanpak jongeren:

Iedere brede school voert de primaire functies opvang, onderwijs en
zorg uit volgens een vastgestelde visie en een plan van aanpak
Uitvoeren inrichtingsplan CJG door onder andere 2 keer per jaar
netwerkbijeenkomsten voor professionals, uitvoering van verwijsindex,
website voor jongeren, Triple P op alle niveaus, organiseren Week van
de Opvoeding
Op basis van de vraag de realisatie van circa 100 – 200 reguliere
kindplekken voor 2- tot 3 jarigen waarvan de ouders geen recht hebben
op kinderopvangtoeslag
In 2015 worden circa 390 2- tot 3 jarigen van de VVE doelgroep bereikt

€ 0,7 mln.

Beheer en coördinatie van de mobiele ontmoetingsplek

€ 0,027 mln.

Faciliteren van minimaal 5 accommodaties voor jongeren
In iedere wijk/dorp is er ambulant jongerenwerk

€ 0,8 mln.
€ 0,6 mln.

Faciliteren van 6 goed functionerende jeugdnetwerken
in 6 wijken, dorpen
Faciliteren van een optimale ketensamenwerking. Voor het Schakelpunt

pm
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€ 0,4 mln.

€ 2,5 mln.

€ 0,05 mln.
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Iedere jongere een startkwalificatie
Iedere jongere een betaalde plek op de arbeidsmarkt
Geen schooluitval
Geen jongeren in uitkeringen
Aanvullende aandacht, hulp en zorg

is een belangrijke rol weggelegd. Het Schakelpunt biedt trajecten op
maat voor jongeren die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben
in de overgang naar het mbo en de arbeidsmarkt.

Alle kinderen in het ZMLK onderwijs krijgen zwemles aangeboden

Aanbieden van zwemles en zwemlesvervoer aan 100 kinderen met
leerproblemen (per schooljaar 40 weken
Faciliteren van voorzieningen voor jongeren die aanvullende aandacht,
hulp en zorg nodig hebben

€ 0,05 mln.

Aanbieden huisvesting en ambulante begeleiding voor zwerfjongeren

€ 0,243 mln.
(prog. 8+9)
€1,3 mln

Er is een samenhangende voorzieningenstructuur tussen de
organisaties op het terrein van onderwijs, jeugdzorg en jeugdbeleid
voor jongeren die aanvullende aandacht, hulp en zorg nodig zijn
Er is een sluitende en integrale aanpak voor probleemjongeren
Het verbeteren en dichter bij de bewoners organiseren van de zorg
voor jeugd van 0-18 jaar door middel van preventie,
ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun
ouders/verzorgers bij diverse opgroei- en opvoedproblemen,
psychische problemen en stoornissen.

Het organiseren van de lokale toegang middels circa 20 gezinscoaches
en de functie AMHK.
Het samen met de partners lokaal en regionaal zorg dragen voor
innovatie en uitvoering van de jeugdzorg.
In regionaal verband inkopen (raamovereenkomst of subsidie) van
jeugdzorg bij de circa 150 huidige jeugdzorgorganisaties zodat
jeugdigen en hun gezinnen passende jeugdzorg ((Jeugd-GGZ, JeugdLVB, Jeugd-e en Opvoedhulp incl. JeugdzorgPlus, AMHK, landelijke
specialistische zorg) krijgen.

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

€ 0,28 mln.

€2,5 mln
€21,7mln

Toelichting

R2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lasten

21.340

24.955

45.304

54.014

39.623

39.623

Baten

4.269

8.252

3.590

14.075

764

764

Saldo

-17.071

-16.703

-41.714

-39.939

-38.859

-38.859

Lasten
De lasten stijgen in 2015, door de decentralisatie jeugdzorg (+€ 25.533). Diverse projecten lopen af
zoals VVE extra (-€ 1.169), Van Wieg naar Werk (-€ 540). In 2014 zijn 2 schoolgebouwen na
oplevering van het kindcentrum Rivierenwijk niet meer nodig (-€ 1.348). De lasten van het project
VVE en Schakelklassen zijn afgenomen (-€ 801). Door inkoop minder kindplekken en door een
verbeterde toegang VVE nemen de lasten af (-350). Voor 2015 is een taakstelling opgenomen obv
het preventieplan netwerkorganisatie CJG-partners, boven op de door het Rijk opgelegde korting
voor jeugdzorg(+250). In 2015 verlaging van de lasten onderwijshuisvesting door overheveling
buitenonderhoud PO en SO -(€ 792)

In 2016 zijn de projecten VVE en Schakelklassen en VVE extra beëindigd, waardoor afname van
lasten (-€ 2.826). In 2016 wordt de boekwaarde van de gebouwen VO ivm doordecentralisatie VO
ineens afgeschreven (+€ 13.311). Door invulling taakstelling onderwijshuisvesting agv uitname
BUMA-gelden nemen de lasten in 2016 af. (-€ 1.540) .
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Baten
De baten dalen in 2015, doordat in 2014 2 schoolgebouwen na oplevering van het kindcentrum
Rivierenwijk zijn overgedragen (-€ 1.348) ; in 2014 voor het kindcentrum Rivierenwijk een bijdrage
uit de CAI-gelden wordt ontvangen (-€900) ; de baten van het project VVE en Schakelklassen zijn
afgenomen (-€ 801); diverse projecten met een rijks- of provinciale bijdrage aflopen zoals VVE extra
(-€ 1.169), Van Wieg naar Werk (-€ 540).
In 2016 zijn de projecten VVE en Schakelklassen en VVE extra beëindigd, waardoor afname van
rijksbijdragen (-€ 2.826). In 2016 is een bijdrage van VO in verband met de doordecentralisatie VO
geraamd (+€ 13.311).

Investeringen (bedragen x € 1.000)
Uitgaven t.l.v. investeringen

Toelichting
2015

2016

2017

2018

5.146

649

250

0

-5.146

-649

-250

0

Inkomsten t.g.v. investeringen
Saldo

Uitgaven
Op basis van het vastgesteld Integraal Huisvestingsplan (IHP) zijn in 2015 de volgende kredieten
beschikbaar:

Bouw kindcentrum Borgele Borgloschool
€ 2.638.000

Bouw kindcentrum Borgele De Linde (school+gymzaal) € 2.508.000
Inkomsten
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Programma 7.8.9. Decentralisaties Sociaal domein
Omschrijving

Actuele beleidscontext

Producten

De gemeente wordt verantwoordelijk voor de
nieuwe Jeugdwet, de Participatiewet en
onderdelen van de AWBZ. Deze decentralisaties
zijn een grote bestuurlijke, organisatorische en
financiële opgave. Na invoering wordt de
gemeente verantwoordelijk voor nagenoeg het
volledige sociale domein. Meer dan de helft van
de gemeentelijke begroting zal dan bestaan uit
dit onderdeel. Deze overheveling van taken
gekoppeld aan de grote financiële
verantwoordelijkheid van de gemeente maakt
dat de invoering van de drie decentralisaties de
hoogste prioriteit heeft op de bestuurlijke en
maatschappelijke agenda.

Algemeen:

•

Participatiewet en Wet Werk en Bijstand (WWB)
De Participatiewet vervangt de WWB, de Wsw en delen van de Wajong. De Wsw blijft weliswaar
bestaan voor de Wsw-er die op 1 januari 2015 werkzaam is, maar nieuwe instroom is niet meer
mogelijk. Hiermee is er voortaan één regeling om meer mensen, ook met een arbeidsbeperking,
naar vermogen aan het werk te krijgen. Voor mensen die inkomensondersteuning nodig hebben,
blijft er een sociaal vangnet in de vorm van een bijstandsuitkering. Maar de Participatiewet moet
voorkomen dat mensen in dit vangnet blijven en een springplank bieden om weer actief mee te
doen in de samenleving. In de Participatiewet kan de gemeente echter een voorziening treffen
voor mensen die aangewezen zijn op een beschutte werkplek. Ook de Wajong blijft bestaan voor
bestaande gevallen en instroom in de Wajong is vanaf 1 januari 2015 alleen nog mogelijk voor de
jonggehandicapte die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. Gedeeltelijk arbeidsongeschikte
jonggehandicapten vallen vanaf deze datum onder de Participatiewet.
De participatiewet (onderdeel re-integratie) wordt in Deventer door Deventer Werktalent
uitgevoerd.

•
•

Participatiewet en Wet Werk en Bijstand
(WWB)
WMO 2015 en Beschermd Wonen
Jeugdzorg

WMO 2015 en Beschermd Wonen
Op 1 januari 2015 wordt de functie begeleiding (activiteiten die de zelfredzaamheid bevorderen,
behouden of compenseren) van de AWBZ overgeheveld naar gemeenten en ondergebracht in de
WMO. De doelgroep betreft mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap
of een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening. Deze nieuwe taken worden
toegevoegd aan de verantwoordelijkheid die de gemeente al heeft op gebied van voorzieningen
als rolstoelen en woningaanpassing, huishoudelijke hulp, welzijnsdiensten en maatschappelijke
opvang/verslavingszorg/vrouwenopvang/huiselijk geweld. De WMO is een participatiewet bij
uitstek en onderdelen daarvan relateren dan ook nadrukkelijk met het re-integratiebeleid van de
gemeente. De dagbesteding AWBZ bijvoorbeeld heeft grote raakvlakken met het zgn. Beschut
Werken in de Wsw en de nieuw te creëren voorziening beschut werken in de Participatiewet.
Beschermd wonen wordt, in ieder geval voor de eerste 5 jaar, een verantwoordelijkheid van de
centrumgemeenten voor maatschappelijke opvang, waaronder Deventer. De regio van
centrumgemeente Deventer bestaat uit Olst-Wijhe, Raalte, Zutphen, Lochem en Deventer. Bij
beschermd wonen gaat het om het bieden van onderdak en begeleiding aan personen met een
psychische aandoening (huidige ZZP C categorie). Het gaat om personen bij wie op participatie
gerichte ondersteuning vanuit een beschermde woonomgeving centraal staat. Als
centrumgemeente gaan we de komende jaren in samenwerking met o.a. de aanbieders en
zorgverzekeraars afspraken maken om ervoor te zorgen dat de overgang bij een eventuele
crisisopname in een psychiatrische kliniek of juist uitstroom uit een kliniek naar een beschermde
woonvorm, vloeiend verloopt. Ook voor een vloeiende overgang na forensische vormen van zorg
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is het belangrijk om afspraken te maken. Daarnaast zijn afspraken met woningcorporaties nodig
om uitstroom mogelijk te maken.
Jeugdzorg
Op 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor alle jeugdzorg. De belangrijkste
functie van jeugdzorg is het mogelijk maken dat jongeren blijvend en duurzaam participeren in de
maatschappij. De gemeente had al de verantwoordelijkheid voor het preventief lokaal
jeugdbeleid, de jeugdgezondheidszorg, ondersteuning bij (lichte) opvoedingsvragen via het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), voorschoolse voorzieningen en de aanpak rond risicojeugd en
criminele jongeren. Nu komen daar de huidige provinciale (geïndiceerde) jeugdzorg, inclusief de
jeugdbescherming en de jeugdreclassering, de jeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg), de geestelijke
gezondheidzorg voor jeugdigen (jeugd-GGZ), de zorg voor jeugd met een licht verstandelijk
beperking (jeugd-LVB) en de afstemming met Passend Onderwijs bij.
Financiën transities en monitoring
De gemeente wordt verantwoordelijk voor de nieuwe Jeugdwet, de Participatiewet en onderdelen
van de AWBZ. Deze decentralisaties zijn een grote bestuurlijke, organisatorische en financiële
opgave. In zijn totaliteit gaat het bij deze drie transities om € 73 miljoen die door het rijk wordt
overgedragen aan de gemeente Deventer. Iedere transitie kent zijn eigen dynamiek en landt
financieel in een programma. Dit neemt niet weg dat er nadrukkelijk verbanden gelegd worden
tussen de decentralisaties en de taken zoveel mogelijk integraal en in samenhang uitgevoerd
worden. Dat is nodig om uiteindelijk, ontschot, ondersteuning dichtbij de burger te bieden vanuit
de visie “één gezin, één plan, één regisseur”. Daarbij wordt toe gewerkt naar één
informatiehuishouding. Daarnaast zullen we middels de Monitor Sociaal Domein en een
klanttevredenheidsonderzoek de raad jaarlijks informeren.
Er is nog landelijke discussie gaande over de budgetten die uiteindelijk door het Rijk aan de
gemeenten voor de uitvoering van de nieuwe taken in het sociale domein beschikbaar worden
gesteld. Die discussie gaat met name over de zware vormen van jeugdzorg en Beschermd Wonen.
Dit betekent dat bij de genoemde financiële kaders nog een slag om de arm moet worden
gehouden. Uitgangspunt van het college is om de taken voortkomend uit de decentralisaties
budgetneutraal uit te voeren (trap op trap af). Verder is er een eenmalige reserve decentralisaties
van € 4,2 miljoen beschikbaar gesteld vanaf 2015 om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen.
De apparaatskosten (zowel beleidsmatig als beheersmatig) die gepaard gaan met de nieuwe taken
zijn nog niet in beeld gebracht in afwachting van de uitwerking van de sociale teams, de
bedrijfsvoeringorganisatie jeugdzorg, het transitieplan 3d's en de informatiehuishouding.

Doelstelling

Prestaties

Budget

Product

Participatiewet en Wet Werk en Bijstand
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(WWB)*):
In 2015 worden 500 inwoners vanuit de Wwb-uitkering
bemiddeld naar werk, waarvan 100 met behulp van het
instrument loonkostensubsidie en 1 maakt gebruik van de
voorziening beschut werk.

In 2015 zijn Wwb-uitkeringsgerechtigden tot 55 jaar in ieder geval
naar vermogen maatschappelijk nuttig actief voor gemiddeld 20
uur per week
DWT haalt in 2015 het maximale uit onze klanten richting werk en
participatie. In 2015 stijgt ons klantenbestand met 0.5 punt op de
participatieladder.
In 2015 bieden we onze klanten een zodanig alternatief (in de
vorm van bijv. werk of studie) dat daardoor 30% van de
meldingen voor een WWB-uitkering niet tot aanvraag voor een
WWB uitkering komt.

Het, via de GR Sallcon, bieden van een gesubsidieerd
dienstverband aan 1.000 personen met een indicatie in het kader
van de Wet Sociale Werkvoorziening. 120 van die personen
hebben in 2015 een gesubsidieerd dienstverband bij een
werkgever of bedrijf (het zgn. Begeleid Werken).



Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt, uit te voeren door Deventer Werktalent.

In Deventer wordt door Deventer Werktalent ingezet
op het optimaal benutten van de arbeidscapaciteit,
zowel richting tijdelijke en parttime dienstverbanden
als richting fulltime werk.

Alle WWB-ers worden door Deventer Werktalent klaar
gemaakt voor de reguliere arbeidsmarkt door de
recente werkervaring/stages te koppelen aan de
mogelijkheden in de stad. Waardoor de
arbeidsparticipatie wordt verhoogd en de
arbeidsmarktpositie wordt versterkt en de
vraaggerichtheid van de arbeidsmarkt wordt verhoogd.
Deventer Werktalent zorgt voor de doorgeleiding van Wwbcliënten tot 55 jaar naar de beschikbare plekken in de stad die
door organisaties beschikbaar worden gesteld.
In beeld brengen en houden van de mogelijkheden van alle
uitkeringsgerechtigde tot 55 jaar.

€ 3,8mln



Alle klanten krijgen een zoekperiode van 4 weken
opgelegd bij een melding voor een uitkering

Deventer Werktalent draagt zorg dat alle voorhanden
zijnde vacatures beschikbaar zijn voor de nieuwe
instroom en (zittend bestand)

Alle leerbare jongeren tot 27 jaar worden naar een
passende studie begeleid.
Deventer Werktalent is verantwoordelijk voor verhogen van de
loonwaarde om maximaal plaatsingsresultaat op de reguliere
markt te realiseren.

€ 19,8
mln

WMO en Beschermd Wonen:
Het aanbieden van een passende ondersteuning aan 1.300
mensen
Het aanbieden van een beschermde woonvoorziening binnen de
regio van de centrumgemeente Deventer aan 160 mensen
Een daling van de maatwerkvoorziening met 2% per jaar met

Het faciliteren (afsluiten raamovereenkomst) van 115
organisaties van passende ondersteuning aan mensen, zodat de
zelfredzaamheid en participatie wordt vergroot.
Het faciliteren (verstekken van subsidie) aan 25 organisaties voor
mensen die 24 uurs begeleiding nodig hebben.
Meer ondersteuning voor hetzelfde budget (doelmatigheid) door
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€ 8 mln

€ 13 mln
€ 0,3 mln
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ingang van 2016

in te zetten op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met
mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale
netwerk dan wel met gebruikmaking van algemene
voorzieningen.
Actief benaderen van inwoners die momenteel bovengemiddelde
zorgkosten hebben.
Het faciliteren (verstrekken van subsidie) aan MEE voor
onafhankelijke cliëntondersteuning
Het aanbieden van diensten binnen de leefomgeving van mensen
met een beperking

Financiële tegemoetkoming aan naar verwachting 3.000 mensen
met een chronische beperking met bovengemiddelde zorgkosten
Het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning aan naar
verwachting 1.200 mensen met een beperking
80% van de mensen blijven langer zelfstandig wonen.

€ 1,3 mln
€ 1,2 mln
€ 0,6 mln

Jeugdzorg:
Het verbeteren en dichter bij de bewoners organiseren van de
zorg voor jeugd van 0-18 jaar door middel van preventie,
ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun
ouders/verzorgers bij diverse opgroei- en opvoedproblemen,
psychische problemen en stoornissen.

Het organiseren van de lokale toegang middels circa 20
gezinscoaches en de functie AMHK.

€ 1,3 mln

Het samen met de partners lokaal en regionaal zorg dragen voor
€ 2,5 mln
innovatie en uitvoering van de jeugdzorg.
In regionaal verband inkopen (raamovereenkomst of subsidie)
€ 21,7
van jeugdzorg bij de circa 150 huidige jeugdzorgorganisaties
mln
zodat jeugdigen en hun gezinnen passende jeugdzorg ((JeugdGGZ, Jeugd-LVB, Jeugd-e en Opvoedhulp incl. JeugdzorgPlus,
AMHK, landelijke specialistische zorg) krijgen.
*) Er is sprake van een overlap met de huidige prestaties en activiteiten in programma 7 (product 405). Het betreft hier zowel het nieuwe budget als "oud" budget voor participati
Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Toelichting

R2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lasten

0

0

76.574

76.325

73.897

72.733

Baten

0

0

76.574

76.325

73.897

72.733

Saldo

0

0

0

0

0

0
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Programma 10 economie, Kunst en Cultuur
Omschrijving

Actuele beleidscontext

Producten

De Deventer Economische Visie 2020 en uitvoeringsstrategie (DEVisie 2020), is het kader
voor de gemeentelijke inzet binnen het programma Economie, Kunst en Cultuur. De focus
is gericht op het realiseren van de drie kansrijke economische profielen, de economische
dragers van onze toekomst: de Boeiende Be-leefstad, De Duurzame Maakstad en de Open
Informatiestad. Gerichte acties versterken het imago van Deventer, zorgen voor een
beroepsbevolking die aansluit op de vraag vanuit het bedrijfsleven en de cultuursector,
versterken het innovatief vermogen en het cultureel en creatief ondernemerschap,
verduurzamen Deventer en realiseren een omgeving waar bedrijven,organisaties en
instellingen en burgers optimaal in kunnen gedijen. Het bedrijfsleven, de cultuursector en
individuele burgers weten zich verbonden, gekend en gehoord, de gemeente verricht zijn
wettelijke taken efficient (reguleren, handhaven), maar ook empatisch. Bedrijven,
instellingen en burgers organiseren zichzelf en regelen met elkaar goede hulpstructuren
voor zelfbeheer en onderlinge advisering, waar nodig geregisseerd, gestimuleerd of
gefaciliteerd door de gemeente

Het behouden en uitbreiden van de economische
bedrijvigheid en duurzame werkgelegenheid is de
dominante opgave voor Deventer. Een attractief
cultureel en creatief klimaat, grondstof- en
energieneutraliteit, een sterk innovatief vermogen
en een goede aansluiting tussen vraag en aanbod op
de arbeidsmarkt versterken en ondersteunen dit. De
Deventer kernkwaliteit Ondernemerschap benutten
we maximaal om onze doelstellingen te bereiken
Economischeen culturele profilering:
Boeiende Be-leefstad: Gemeentebrede
programmering,stadsmarketing en serviceverlening
van totaal product Deventer(Deventer 2.18) en
Deventer Verhaal in de leukste winkelstad met een
gastvrije horeca en detailhandel en faciliteiten voor
het nieuwe winkelen, bezoeken, werken en leren.
Duurzame Maakstad: Met het label
Cleantech Regio zoeken we nationaal en
internationaal verbinding en koppelen dit ook aan
acquisitie Bedrijvenparkt A1 en goed en duurzaam
functionerende bedrijventerreinen.
Open informatiestad: De Kennispositie van het
bedrijfsleven wordt benut om bedrijven aan te
trekken en nieuwe bedrijvigheid te ontwikkelen.
De DEVisie 2020 ambities zijn vertaald in
streefwaarden die neerslaan in meetbare en
aantoonbare resultaten. We willen groeien waar het
kan en krimpen waar het moet. Heroverwegen van
bestaande inzet en het sturen op functies in plaats
van instellingen maakt daar deel van uit. Of de
ambities gehaald worden is in hoge mate afhankelijk
van externe factoren en ontwikkelingen buiten de
gemeentelijke invloedsfeer. Dit zal blijken uit de
jaarlijkse voortgangsrapportage/monitor.

Economie:
Markten 27
Evenementen/kermis 9
Soc. Econ. Beleid 10

.
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Erfgoed:
Monumenten/Archeologie 5
StadsArchief
enAthenaeumBilbiotheek(SAB) 231
Deventer Verhaal 232
Kunst en cultuur:
Cultuur 230
Bibliotheekwerk 233
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Doelstelling
Algemeen
De ontwikkeling van aantal arbeidsplaatsen in Deventer is gelijk
aan de landelijke ontwikkeling (bedrijven- en instellingen
register Overijssel

Het aantal bedrijven blijft in 2014 gehandhaafd op circa 5.900

De waardering door het bedrijfsleven van de gemeentelijke
dienstverlening stijgt van 6.4 in 2010 naar 6,7 in 2015
Rapportage en monitoring

Boeiende Beleefstad
Het aantal toeristische bezoeken blijft in 2015 gehandhaafd op
ten minste 1,75 miljoen en het aantal toeristische
overnachtingen stijgt van 101.000 in 2013 naar tenminste
120.000 in 2015

Het bestedingsniveau per toeristisch bezoek per dag stijgt van
€ 39 in2013 naar € 40 in 2015.
Het aantal bezoekers aan culturele instellingen blijft tenminste
gelijk aan 2014

Prestaties

Budget

Product

€
€ 5.225.000

5, 9, 10, 27, 230, 231, 232, 233

Publiek- publiek en publiek – privaat samen “werken,
investeren en organiseren” en “makelen en schakelen” in locale,
regionale, provinciale, landelijke en Europese
innovatienetwerken en strategische partnerschappen uitgevoerd.
Structuurversterking relatiebeheer en accountmanagement
bedrijven gerealiseerd.

€ 15.000

5, 9, 10, 27, 230, 231, 232, 233

€100.000

9, 10, 27,

Voortgangsrapportage en monitor strategische uitvoeringsagenda
Devisie 2020 inclusief analyse economische. kerngegevens
uitgevoerd.

€25.000

5, 9, 10, 27, 230, 231, 232, 233

De structuurversterking en functie Gemeentebrede
Programmering, Stadsmarketing en Serviceverlening van het
“totale product” Deventer is uitgewerkt, ingericht en
geimplementeerd en het samen ‘werken, organiseren en
investeren’en ‘makelen en schakelen’ met en tussen instellingen,
organisaties en bedrijven is operationeel (Deventer 2.18) .
Er zijn samenwerkingsafspraken met bedrijven, organisaties en
instellingen (pps) over gezamenlijke inspanningen ter verbetering
van het functioneren van horeca en detailhandel.
De Stichting Deventer Verhaal is gestart en operationeel, ,
exploiteert de fysieke en digitale programmering van het cultureel
erfgoed van Deventer, beheert de roerende erfgoedcollecties en
begint bij De Waag .
De Stichting Deventer Verhaal exploiteert in 2015 de tijdelijke
permanente presentatie van de historische speelgoedcollectie in
zelfstandige vorm in het Speelgoedmuseum.

€100.000

5,9, 10, 27, 230, 231, 232, 233

€75.000

10

€ 1100.000

5, 10, 230, 231, 232, 233

Strategische uItvoeringsagenda DEVisie 2020 jaargang 2015
uitgevoerd door het stimuleren en faciliteren van burgers,
bedrijven, organisaties en instellingen om maatregelen te treffen
die bijdragen aan het realiseren van de ambities en doelstellingen
DEVisie 2020: Boeiende Be-leefstad, Open Informatiestad en
Duurzame Maakstad.
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Behouden breed aanbod van culturele voorzieningen van locale
en (boven-) regionale betekenis.

De begrotingen en prestaties van de gesubsidieerde culturele
instellingen zijn opnieuw beoordeeld op doelmatigheid.
De bedrijfsplannen zijn getoetst aan de criteria voor een gezonde
bedrijfsvoering.
De heroverweging van bestaande inzet en het sturen op functies
in plaats van instellingen is vertaald in nieuwe afspraken met de
culturele instellingen over de prestaties.
De bijdrage van de culturele instellingen aan Deventer 2.18 is
concreet en operationeel.

€ 8.000.000

230, 231, 232, 233

Positie Deventer op ranglijst Cultureel Aanbod (Atlas voor
gemeenten) van 30 in 2014 naar 27 in 2015

Het Definitief Ontwerp voor de nieuwbouw openbare bibliotheek
is vastgesteld.

€ 1.429.000

230, 233

€ 10.000

10

€ 10.000

10

Het aantal arbeidsplaatsen in de maakindustrie is gestegen met
1% naar 7.250

Er is publiek – privaat samengewerkt aan de doorontwikkeling
Technicampus.
Er is publiek – privaat samengewerkt aan maatregelen om de
bedrijventerreinen in te richten als duurzaam werklandschap.

€ 25.000

10

Open Informatiestad
De positie van Deventer als stad van kennis- en informatieintensieve dienstverlening en als stad van het nieuwe werken is
versterkt.

Er is publiek – privaat samenwerkt aan afspraken voor de
realisatie van tenminste een kenniscluster (bijv. op de terreinen
van informatiebeheer, e-depot, toegepaste ICT, Agrobusinesss).

€ 50.000

10, 231

Bedrijven, organisaties en instellingen zijn gefaciliteerd om in
aansluiting op Deventer 2.18 te komen tot maatregelen voor
vernieuwing en uitbreiding van het aanbod, waaronder het
nieuwe winkelen, het nieuwe bezoeken, het nieuwe werken en
het nieuwe leren.
Deventer heefteen bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van
de Digitale Steden Agenda en de vernieuwing van het Convenant
“Smarter Cities”.
Deventer is actief geweest op tenminste drie van de acht thema’s
uit de Digitale Steden Agenda; waaronder Lerende Stad, Bedrijvige
Stad en Groene stad.

€ 10.000

10

€ 50.000

10

Duurzame Maakstad

De aansluiting techniekonderwijs – arbeidsmarkt is verbeterd,

Het aantal arbeidsplaatsen open informatiestad is gestegen
met 2 % naar 9.690

Deventer is in de ranking innovatiepotentieel (bureau Louter)
met één plaats gestegen

De bouw van Filmtheater de Viking is gestart.
Er is publiek – privaat samengewerkt aan maatregelen voor
innovatie en verduurzaming in maak- en productieprocessen
(Cleantech).
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Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Toelichting

R2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lasten

19.798

20.695

18.790

18.218

17.905

17.668

Baten

3.363

3.459

9.081

5.283

2.637

2.592

Saldo

- 16.435

-17.236

-9.709

-12.935

-15.268

-15.076

Lasten
Verschil 2015-2014

Lagere lasten door eenmalige projecten in 2014 (met name
Koersdocument, Winkelstraatmanagement,
Cleantech, Deventer Verhaal, erfgoed en meer, E-depot)
€ 1.782.000

Lagere lasten door transitie Deventer Musea in het nieuwe
Deventer Verhaal 2014 € 271.000

Baten
Verschil 2015-2014

Lagere baten door eenmalige projecten in 2014
(met name Winkelstraatmanagement, Cleantech, E-depot)
€ 699.000

Hogere baten door provinciale subsidie Viking Filmtheater in
2015 € 5.000.000

Hogere baten door verkoopopbrengsten panden en putting uit de voorziening CAI
behoeve van nieuwbouw Bibliotheek in 2015 € 1.328.000

Voorzieningen (bedragen x € 1.000)

Toelichting
2015

2016

2017

2018

Uitgaven t.l.v. voorzieningen

51

51

51

51

Stortingen in voorzieningen

142

142

142

142

Saldo

-91

-91

-91

-91

Investeringen (bedragen x € 1.000)

Toelichting
2015

Uitgaven t.l.v. investeringen
Inkomsten t.g.v. investeringen
Saldo

Geen afwijkingen in uitgaven en stortingen ten opzichte van 2014.

2016

2017

2018

Uitgaven en inkomsten betreffen parkeeropgave voor de ontwikkeling van de Viking Filmtheater.

1.315
40
-1.275
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Dekking programmaplan
Inleiding
In de programma’s 1 tot en met 10 zijn de 10 programma’s uitgewerkt waarin de
gemeentelijke activiteiten en middeleninzet zijn samengevat. De kosten van deze
programma’s moeten gedekt worden.
Het dekking programmaplan bevat een overzicht van de beschikbare dekkingsmiddelen
voor de begroting en geeft een totaaloverzicht van het resultaat van de begroting.
Hieronder wordt het resultaat van de meerjarenbegroting weergegeven, zowel exclusief
alsook inclusief verrekening van reserves. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de
lasten en baten van de programma’s en van de beschikbare dekkingsmiddelen.
Resultaat meerjarenbegroting (inclusief verrekening reserves)
In de onderstaande tabel worden de uitkomsten van de begroting gepresenteerd, die
onderdeel uitmaken van de totale uitkomst van deze begroting. In hoofdstuk Financiële
uitkomsten begroting, treft u een nadere toelichting en specificatie aan.
Resultaat begroting inclusief verrekening
reserves (bedragen x € 1.000)

2015

Resultaat exclusief inzet reserves

-5.654

7.129

4.568

3.257

5.834

-6.634

-4.247

-3.075

180

495

321

182

Dekking via inzet reserves
Totaal resultaat meerjarenbegroting

2016

2017

Resultaat begroting exclusief verrekening
reserves (bedragen x € 1.000)
Totaal lasten programma 1 tot en met 10

2015

2016

2017

2018

310.490

310.027

290.627

289.070

Totaal baten programma 1 tot en met 10

136.195

140.799

120.691

119.641

Totaal saldo programma 1 tot en met 10

-174.295

-169.228

-169.936

-169.429

Totaal saldo algemene dekkingsmiddelen

168.641

176.357

174.504

172.686

-5.654

7.129

4.568

3.257

Resultaat begroting excl. Verrekening reserves

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

2018

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 2015 € 386 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. Het saldo per programma en de algemene
dekkingsmiddelen zijn hierna verder gespecificeerd.

Reserves
(bedragen x € 1.000)
Saldo stortingen (-) en puttingen (+), exclusief
rentetoevoeging
*Waarvan saldo reserve grondexploitatie

2015

2016

2017

2018

4.828

-7.780

-5.265

-4.035

3.218

731

-20

-261

*Waarvan saldo overige reserves

1.610

-8.511

-5.245

-3.774

Toevoeging van rente aan reserves (-)

1.006

1.146

1.018

960

Saldo verrekening met reserves

5.834

-6.634

-4.247

-3.075

Conclusie

Begroting 2015 – MJB 2015 – 2018

70

Bij de Voorjaarsnota 2014 is een structureel sluitende begroting 2015 gepresenteerd. De
nu voorliggende begroting kent een structurele positieve uitkomst voor zowel het jaar
2015 en de jaren 2016-2018. De voordelige uitkomsten worden gestald en betrokken bij
de voorjaarsnota 2015.
Saldo lasten en baten per programma (programma’s 1 tot en met 10)
In dit overzicht zijn de saldo's per programma samengevat.
Saldo per programma
Alle bedragen x € 1.000
1 Burger en bestuur
2 Openbare orde en veiligheid
3 Leefomgeving

2015

2016

-13.798

2017

-13.865

2018

-13.755

-13.866

-9.602

-9.588

-9.588

-9.558

-20.838

-22.165

-21.913

-21.876

4 Milieu en Duurzaamheid

-5.431

-847

-2.682

-2.682

5 Ruimtelijke ontwikkeling

-3.421

-3.326

-3.309

-3.309

6 Herstructurering en vastgoed
7
Inkomensvoorziening
en
arbeidsmarkt

-1.142

-409

728

991

-7.131

-6.106

-6.183

-6.272

8 Meedoen

-61.510

-60.049

-59.107

-58.923

9 Jeugd en onderwijs
10 Economie, kunst en cultuur
Totaal

-41.714
-9.709

-39.939
-12.934

-38.860
-15.267

-38.859
-15.075

-174.295

-169.228

-169.936

-169.429

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

Algemene dekkingsmiddelen
Alle bedragen x € 1.000.
Rentebaten (product 900)
Beleggingen (product 901)
Financiering (product 902)
Onroerende zaakbelastingen (product 903)
Overige belastingen (product 904)
Algemene uitkering (product 905)
Onvoorzien (product 907)
Algemene lasten en baten (product 908):
Gestalde budgetten
Stelpost autonome ontwikkelingen
Stelposten Algemene Uitkering
Stelpost prijzen en lonen
Stelpost investeringen
Technische stelposten
FPU en kosten voormalig personeel
Calculatieverschillen
Totaal

2015

Investeringen
Uitgaven t.l.v. investeringsprojecten
(Bedragen x € 1.000)
Totaal

2016

2017

2018

80
1.120
7.298
22.495
421
172.552
-211

188
1.114
8.030
23.421
415
171.355
-221

328
1.108
7.518
24.027
415
168.542
-221

328
1.102
7.270
24.794
415
167.282
-221

-1.679
-386
-24.318
-124
-503
823
-641
-8.284
168.641

-1.253
-736
-22.690
-322
-547
719
-641
-2.295
176.357

-1.335
-1.087
-21.151
-1.162
-485
777
-641
-2.130
174.504

-1.643
-1.437
-20.415
-2.222
-454
647
-641
-2.119
172.686

2015

2016

24.031

Toelichting
In de jaren 2015-2019 zijn de volgende kredieten beschikbaar:
(Bedragen x € 1.000)
2015
2016
2017
Stadshuiskwartier

1.620

Het Nieuwe Werken

1.206

Infrastructuur DDDDW 2016

690

2018

1.000
1.800
243

ICT hardware 2017

225

Deventer Wijzer 2017

465
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21.205

Harmonisatie applicaties

Totaal

1.243

2017

24.031

1.243

690

1.800

71

1.800

De bovenstaande investeringen betreffen onderdelen van het door de raad in december
2013 vastgesteld investeringsprogramma samenwerking op bedrijfsvoeringonderdeel ict
Deventer Raalte Olst Wijhe.
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Paragrafen
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Paragraaf Bedrijfsvoering
Focus op bedrijfsvoering;
Het bestuursakkoord versterkt de koers van organisatieontwikkeling. De reeds ingezette
scenarioplanning van de organisatie van de toekomst, wordt verbonden aan de vraag
welke gemeente we willen zijn voor onze burgers, bedrijven en instellingen. Niet alleen de
slinkende middelen maken dat er een proces van heroriëntatie aan de orde is die
bepalend is voor de wijze waarop de organisatie dient te presteren. Het is een
veranderend speelveld dat maakt dat de lokale overheid één van de partners is in het
maatschappelijke krachtenveld en dat samenwerken en netwerken essentieel is voor het
realiseren van de opgaven die voor ons liggen. Naast het ontwikkelen, adviseren en
faciliteren van het proces en de inhoud van de organisatieontwikkeling, is implementatie
aan de orde waarbij de uitkomsten van het proces van heroverweging zoals dat eind 2014
vorm en inhoud wordt gegeven, randvoorwaardelijk zijn voor de gemeentelijke organisatie
en een daarbij passende bedrijfsvoering. Randvoorwaarden, die sturend zijn voor het
organiseren en de werking van zowel voor de primaire als de sturende en ondersteunende
processen. Gegeven de nodige veranderingen is het van belang dat de organisatie als
geheel in balans blijft ook als het gaat om de verhouding tussen (kosten en formatie)
primair proces en ondersteunen. De hele organisatie krijgt er mee te maken en dus ook de
ondersteunende teams die samen met de lijnorganisatie de organisatieontwikkeling gaan
invullen. Om goed voorbereid te zijn, worden diverse acties genomen. Hierna volgt een
aantal prominente ontwikkelingen die impact hebben op de bedrijfsvoering:






De in 2014 vastgestelde businesscase mobiliteit wordt geïmplementeerd om de
verwachte uitstroom van personeel te faciliteren. In het mobiliteitscentrum komt de
ondersteuning op vrijwillige en gedwongen mobiliteit samen. Een belangrijke stap
voorwaarts om de focus op de te noodzakelijke mobiliteit en vergroten van
flexibiliteit scherp te stellen.
We gaan door met de gemeentelijke samenwerking en ook met de
netwerkontwikkeling gaan we door. De DOWR werkorganisaties (I en ICT, Facilitair,
Belastingen, Inkoop, PSA en Financiële Administratiestartend per 1 januari 2015)
werken door aan de opdracht die ze hebben om producten en diensten op een zo
doelmatig mogelijk manier en kwalitatief hoogwaardig te leveren. Ook is er focus op
verdere schaalvergroting bij die werkorganisatie waar dat voor alle gemeenten
voordelen levert.
De 3D ontwikkeling. Een majeure opgave voor alle gemeenten in Nederland en dus
ook voor Deventer. In de tweede helft 2014 is de implementatie reeds ingezet. De
verfijning daarvan zal doorlopen in 2015 evenals het monitoren, sturen en
beheersen niet alleen van de ingezette middelen maar ook van de realisatie van de
beoogde doelen.

De ontwikkeling van business besturing en financiën wordt vervolgd. De weg naar
nog meer transparantie en sturingsinformatie die ingezet is met de kadernota
financiële soliditeit in 2012 manifesteert zich in de doorontwikkeling van de
programmabegroting, de rapportages in de vorm van een App (conform het
stramien van de Deventer jaarrekening 2013) en vernieuwde management tooling,
advies en diensten om het College en de Raad, en de integrale manager en
budgethouder te ondersteunen in rol en taak. 2015 kenmerkt zich aldus door
vernieuwing en daarop geënte implementatieprocessen vanuit het oogmerk van
verdere groei in professionaliteit van de organisatie als geheel. Het werken aan
business besturing en financiën heeft dan ook uiteindeljk tot doel om de uitdagingen
van de organisatie van de toekomst met nog meer vertrouwen tegemoet te kunnen
treden.

Uiteraard zal er de komende jaren op vele punten worden gezorgd dat de organisatie en
de medewerkers worden gefaciliteerd. Het nieuwe stadhuiskwartier is het beste
voorbeeld. De ingezette ontwikkellijnen op het nieuwe werken, de nieuwe I en ICT, de
werkplekken komen bij elkaar en bewijzen zich in het nieuwe pand. Ook dan staan de
ondersteunende teams voor iedereen klaar van control tot strategisch advies.
Organisatie ontwikkeling;
De vroeger zo vanzelfsprekende autoriteit van een gemeente heeft plaats gemaakt voor
een permanente zoektocht naar de legitimiteit van het overheidshandelen. Die daagt de
gemeente uit tot het zoeken naar nieuwe verhoudingen tussen bestuur en bestuurden.
Steeds meer zal de gemeente als één van de partners, tussen bewoners, bedrijven en
instellingen, taken uitvoeren beleid ontwikkelen en uitvoeren. Soms met regie van
gemeentezijde, soms veel meer als de verbinder tussen partijen. Dit maatschappelijke
krachtenveld kleurt de rol van de gemeente in inhoudelijke programma's, maar doet
daarnaast een stevig beroep op het verandervermogen van de gemeentelijke organisatie,
zowel bestuurlijk als ambtelijk. Minder kaderstellend, meer loslaten. Minder sturen op
incidenten, meer vertrouwen op de grote lijn. Minder beleidsvorming in huis, meer
procesbegeleiding en verbinden. Minder systemen, meer bedoeling. Minder zorgen voor,
meer zorgen dat.
We ondernemen hiervoor het volgende:
Korte termijn: 2015
Met dubbelslag hebben we de sturing van de organisatie al ingericht met het oog op
grotere slagkracht en meer wendbaarheid. In 2014 en een deel van 2015 werken we
breder in de organisatie door handen, voeten en vleugels te geven aan de
netwerkorganisatie. Dat houdt in: verder richten van het HR beleid op het werken in een
netwerkorganisatie, dynamische en flexibele medewerkers. Hierin wordt de verbinding
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gelegd met andere ontwikkelingen zoals mobiliteit (de ontwikkeling van een
mobiliteitscentrum en strategische personeelsplanning), HNW en leren & ontwikkelen.
We sluiten hierbij nauw aan op de agenda’s interactiviteit, bestuurlijke vernieuwing en
partnerschappen. Zowel in de werkwijze als in de facilitering (bijvoorbeeld het
ontwikkelen van managers en medewerkers op diverse competenties).

Het nieuwe werken;
De uitrol van onderdelen van het Nieuwe Werken, onder de naam ‘Deventer Werkt Door’
gaat door in 2015. We werken gezamenlijk richting de oplevering van het Stadhuiskwartier
en bereiden activiteiten voor om bij management en medewerkers nieuwe manieren van
werken te introduceren.

Lange termijn 2015-2020
We zijn in 2013 gestart met een organisatieontwikkelprogramma nieuwe stijl: organisatie
van de toekomst. Vanuit een trendverkenning zijn er Deventer organisatiescenario’s
ontwikkeld als input en spiegel voor visievorming. Vanuit de organisatievisie ontwikkelen
we een programma dat ons in staat stelt een toekomstbestendige organisatie te bouwen
en te onderhouden. In 2015 gaan we starten met de implementatie hiervan.

Het Nieuwe Werken is een veelomvattend concept, dat gaat over nieuwe invulling van
taken en verantwoordelijkheden, ander manieren van het werk organiseren, sturen op
output, nieuwe technische mogelijkheden, etc. Het Nieuwe Werken gaat om loslaten,
coachen, vertrouwen geven en verbinding zoeken, maar ook over het nemen van
verantwoordelijkheid en het maken van duidelijke resultaatafspraken.

Mobiliteit
Mobiliteit is een belangrijk vraagstuk binnen de gemeente. We opereren in een constant
veranderende context. Daar hebben we al jaren mee te maken, en we zien dat de
ontwikkelingen elkaar in een steeds sneller tempo blijven opvolgen. We ontwikkelen ons
tot een flexibele organisatie. Dit heeft een effect op de rol en competenties van de
medewerkers, en betekent dat we goed om moeten kunnen gaan met de veranderingen
die er gaan komen.
Daarnaast zien we weinig tot geen instroom van jongeren. Als gemeente willen we een
vitaal personeelsbestand hebben waarbij verschillende leeftijdscategorieën worden
vertegenwoordigd. We willen duurzaam aantrekkelijk blijven voormedewerkers van alle
leeftijden en uitdagingen en doorgroeimogelijkheden kunnen blijven bieden. Maar ook
flexibiliteit bevorderen zodat mensen niet ‘vastroesten’ in hun functie en in beweging
blijven en zich blijven ontwikkelen.
Deze ontwikkelingen zorgen voor ambitieuze doelstellingen en het stellen van hoge eisen
aan de ontwikkeling van het personeelsbestand, zowel kwalitatief als kwantitatief. Er is
een noodzaak om meer focus te leggen op het uitstromen van medewerkers.
De in 2014 vastgestelde businesscase mobiliteit wordt geïmplementeerd om de verwachte
uitstroom van personeel te faciliteren. In het mobiliteitscentrum komt de ondersteuning
op vrijwillige en gedwongen mobiliteit samen met daarbij een focus op uitstroom waarbij
het uitgangspunt is om te komen tot een duurzame oplossing. Een belangrijke stap
voorwaarts om de focus op de te noodzakelijke mobiliteit en vergroten van flexibiliteit
scherp te stellen.

Wij werken als gemeente Deventer onder de paraplu ‘Deventer werkt door’ aan
verschillende projecten, activiteiten, initiatieven en werkzaamheden. We gaan voor een
prettige en efficiënte manier van werken die past bij de organisatie en medewerkers. Vier
pijlers vormen samen ‘Deventer werkt door’:
• In de pijler 'Het Stadhuiskwartier' zorgt in 2015 voor de nieuwe werkomgeving voor
medewerkers van de gemeente. Een fijne werkomgeving in een inspirerend gebouw,
waar iedereen makkelijk afspreekt met burgers, bedrijven, ketenpartners en collega’s.
In het gebouw is geen vast bureau meer. Wel is in het gebouw altijd een geschikte plek
voor de werkzaamheden die gedaan moeten worden.
• In de pijler 'digitale werkplekken' zoeken we naar de digitale faciliteiten om optimaal
en op iedere plek waar we willen kunnen werken. Met de digitale werkplek kun je,
afhankelijk van het werk dat je doet, op ieder moment en iedere plek je werk doen
met de systemen die je nodig hebt.
• De samenleving verandert, dus de gemeente ook. Beleid maken we met inwoners en
organisaties. Steeds meer. Dat vraagt om interactie tussen gemeente en samenleving,
waarbij de gemeente de partijen bij elkaar brengt, regisseert en de plannen niet alleen
bedenkt. We groeien uit tot een efficiënte netwerkorganisatie, die steeds meer
samenwerkt met andere gemeenten en partners. In de pijler 'andere manieren van
werken' implementeren we ontwikkelingen die zich richten op de manier waarop het
werk georganiseerd is.
• Resultaat behaal je met vertrouwen, plezier en een goede balans tussen werk en privé.
Hoe dat resultaat wordt behaald hangt af van de functie en het type medewerker. De
gemeente geeft medewerkers vertrouwen in het uitvoeren van de werkzaamheden,
op de manier die past bij de kwaliteiten en voorkeuren van de afzonderlijke
medewerker. Leidinggevenden kunnen loslaten en weten tegelijkertijd medewerkers
te verbinden. Door een mix van initiatieven brengen we dit via de pijler 'werken aan de
omslag' onder de aandacht, laten medewerkers er aan proeven, mee werken en
verder brengen.
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CAO
Het principeakkoord voor de CAO 2013 -2015 is getekend. Financieel houdt dit in dat er
eenmalig in 2014 € 350 (bruto) wordt uitgekeerd, per 1 oktober de lonen met 1% stijgen
en dat per 1 april 2015 een salarisverhoging van € 50 per maand is. De verhoging komt ten
laste van de algemene middelen. In de nieuwe cao zijn belangrijke speerpunten: het
bevorderen van instroom van jongeren en specifieke doelgroep en duurzaam werken van
ouderen. We werken aan een open toegankelijke arbeidsmarkt en brengen balans aan in
flexibiliteit en werkzekerheid. Hierbij sluiten we aan bij de Wet Flexibiliteit en
Werkzekerheid. Er zijn afspraken gemaakt over het harmoniseren en moderniseren van de
arbeidsvoorwaarden.
Doelstelling ziekteverzuim/ontwikkeling ziekteverzuim;
Uit onderzoek blijkt dat het gemiddelde verzuim bij gemeenten stabiel hoger is (bijna 1
procentpunt) dan het landelijk gemiddelde. Binnen de gemeentelijke sector, scoort de
gemeente Deventer in 2013 met een verzuimpercentage van 5,47% iets hoger dan het
gemiddelde in dezelfde grootteklasse (5,3%), zo blijkt uit de personeelsmonitor 2013 van
het A+O fonds gemeenten. De benchmarkgegevens worden gebruikt om te komen tot een
gemeentelijke verzuimnorm (GVN). Deze norm is gebaseerd op de 25% best scorende
gemeenten binnen dezelfde grootteklasse. Voor de klasse tot 100.000 inwoners is dat
4,7% met een meldingsfrequentie van 1,25. Gezien de invloed van leeftijd, geslacht en
opleidingsniveau op verzuim kan op grond van diezelfde kenmerken van de bezetting bij
de gemeente Deventer een gemeentelijke doelstelling worden vastgesteld: een
verzuimpercentage van 4,6% met een meldingsfrequentie van 1,1. In het afgelopen jaar
is er gemeente breed veel aandacht geweest voor het terugdringen van ziekteverzuim en
preventie. Het komende jaar gaan we hiermee verder door onder andere structurele
aandacht van het (top)management, het in de lijn sturen op verzuim door middel van
teamdoelstellingen, het faciliteren van leidinggevende in de uitvoering van
verzuimbegeleiding en een preventief (vitaliteits)programma.
ICT
In 2015 zal de afronding van het project Het Nieuwe Werken infrastructuur voor een ieder
in de organisatie merkbaar zijn. Er zijn geen vaste telefoontoestellen meer, elke
medewerker beschikt over een smartphone. Het plaats- en tijdonafhankelijk kunnen
werken is voor een ieder mogelijk waarbij de meeste applicaties ook toegankelijk zijn. Met
het betrekken van de nieuwbouw zullen ook alle huidige desktops inclusief beeldschermen
vervangen worden door nieuwe apparatuur.
De I werkorganisatie, die behalve voor de gemeente Deventer ook werkzaam is voor de
gemeenten Olst-Wijhe en Raalte, heeft te maken met oplopende taakstellingen tot in
2015. Om deze taakstellingen te kunnen halen zijn voorstellen ontwikkeld die in oktober
2014 de besluitvormingsfase in zullen gaan waarbij ook de gevolgen van deze voorstellen
in beeld zijn gebracht.

Ook de 3 decentralisaties zullen in 2015 een rol spelen waarin behalve op applicatieniveau
ook koppelingen en informatiebehoefte een beroep zullen gaan doen op de capaciteit van
de I-werkorganisatie. Diverse aanbestedingen, geinitieerd vanuit het programma
harmonisatie van applicaties , zullen in 2015 worden uitgevoerd terwijl de afgeronde
aanbesteding van de backoffice applicatie sociaal domein in 2015 moet leiden tot
implementatie per 1-1-2016. De gemaakte keuze voor het lidmaatschap van Dimpact in
2014 zal in 2015 haar voortgang vinden door het aanhaken van meer processen bij het
bijbehorende zaaksysteem waarbij nog steeds als uitgangspunt geldt dat zaakgericht
werken met ondersteuning van een adequaat zaaksysteem leidt tot een betere en meer
transparante dienstverlening aan burgers en bedrijven. De invoering van het zaaksysteem
zal van alle onderdelen van de organisatie inzet vragen.
Kostentoerekening
Apparaatslasten begroting.
De personele vaste formatie en ingehuurde personele formatie wordt begroot op team
kostenplaatsen. Dat geldt ook voor materiële kosten zoals bijvoorbeeld voor huisvesting
en de inrichting van de werkplekomgeving.
Er zijn bijna 40 teams die door hun onderlinge samenhang zijn gerangschikt binnen 4
teamverzamelingen:

Begeleiden en beheren

Besturen en ontwikkelen

Dienstverlenen

Intern ondersteunen
De meeste teams hebben de beschikking over een budget dat hoofdzakelijk is
samengesteld uit loonsom, overige personele lasten en een teamopleidingsbudget. Een
beperkt aantal team beschikt daarnaast over een inhuurbudget.
Met name binnen het cluster “Intern Ondersteunen” zijn er teams die ook materiële
kosten budget beheren, zoals de kosten voor werkplekken / facilitaire diensten
(huisvesting en ict) maar ook het gemeente brede opleidingsbudget.
De apparaatslastenbegroting is € 81,6 mln. groot. Een deel van het gemeentelijk apparaat
werkt voor het samenwerkingsverband Deventer/Olst-Wijhe/Raalte en voor andere
“derden”. Na aftrek van deze werken voorden bedraagt de apparaatslasten begroting €
74,7 mln , waarvan:

Loonsom
€ 52,8 mln

Materiële kosten (huisvesting, ict e.a.)
€ 21,9 mln
Kostentoerekening; methode.
De teamkostenplaatsen belasten hun apparaatslasten door naar de kostendragers,
namelijk de programma’s en binnen die programma’s de producten/projecten.
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De toerekening vanuit team kostenplaatsen naar kostendragers gaat met verschillende
“sleutels”. De ureninzet van teams ten behoeve van programma’s is de belangrijkste
sleutel.
Primaire teams.
Die ureninzet van primaire teams wordt voor de begroting bepaald door een afstemming
tussen opdrachtgevende programma’s en opdrachtnemende teams. Voor een groot deel
kunnen primaire teams hun apparaatslasten lumpsum doorbereken aan programma’s.
Voor een aantal teams geldt dat per project binnen een programma de ureninzet met een
uren x uurtarief systeem worden toegerekend indien ook die uren daadwerkelijk worden
geschreven.
Bedrijfsvoering teams.
De apparaatslasten van bedrijfsvoeringteams worden veelal met een generieke
toerekening bij programma’s in rekening gebracht. De sleutel voor deze toerekening is in
feite de hoogte van het aantal uren dat primaire teams naar programma’s toeschrijven.
Overige teams.
Daarnaast zijn er teams die niet onder de noemer bedrijfsvoering vallen maar wel met
dezelfde generieke sleutel als de bedrijfsvoering teams aan programma’s worden
toegerekend. Te noemen zijn team communicatie (voor het onderdeel corporate
communication), team programmering en Strategie en team Kennis en verkenning.
Kostentoerekening: integraal beeld.
Een integraal beeld van de kostentoerekening wordt voor de raadsvergaderings over de
begroting aan de raad beschikbaar gesteld. Bij dit integrale beeld wordt uitgebreid en
gedetailleerd aangegeven op welke wijze de kostentoerekening van apparaatslasten
plaatsvindt. Het overzicht zal een actueel beeld geven van de apparaatslasten, waarin ook
de Cao-besluitvorming is verwerkt en de meest actuele besluiten van het college van B&W
en raad die een relatie hebben met apparaatslasten. Tevens wordt de verbinding gelegd
met tarieven en leges.

KvK2011, ITD 2012, KvK 2013 hebben gezorgd voor een daling in de formatie. Dat is
duidelijk zichtbaar in het verschil in formatie tussen 2014 en 2015, namelijk een daling van
38 fte. Deze daling, vanuit de taakstellingen, is al ingezet vanaf 2012 (in 2012 was de
formatieomvang van 884 fte incl. brandweer) en zal komende jaren verder doorzetten met
een lichte daling in formatie richting 2019 tot 731 fte. Deze daling wordt verklaard door
Kwestie van Kiezen 2014, de realisatie van restante van eerdere bezuinigingsronde en de
invloed van het vertrek van de Brandweer naar de veiligheidsregio op de organisatie.
Naast de huidige taakstellingen op formatie verwachten we ook formatiewijzigingen op
gebieden waar het nog niet (geheel) duidelijk is wat de gevolgen voor formatie en
medewerkers zal zijn.
We willen ons ontwikkelen tot een netwerkorganisatie, dat vraagt deels andere rollen en
competenties dan we nu mogelijk in huis hebben. De concrete effecten hiervan zijn op dit
moment nog niet bekend.
Er komen taken naar de gemeente toe, voor het grootste deel worden die meegenomen in
het sociale domein. Waarvan we op de langere termijn effecten op formatie nog niet
precies bij elk onderdeel met zekerheid kunnen benoemen. Maar dit kunnen ook
samenwerkingsontwikkelingen zijn buiten DOWR om.
Meerjarige formatie ontwikkeling gemeente Deventer:
2015

2016

2017

2018

2019

Totaal aantal FTE
738
Inclusief DOWR FZ, ICT, Belastingen
Inclusief taakstellingen
Exclusief DGB
Exclusief DOWR financiele administratie

734

733

731

731

Verschil formatie (FTE) en loonsom 2014 ten opzichte van 2015
2014
FTE

Formatieontwikkeling:
De formatie van de gemeente is een dynamisch gegeven. De formatie is onderhevig aan
daling door taakstellingen en bezuinigingen maar ook aan stijging doordat taken van het
Rijk naar de gemeente komen of andere ontwikkeling wanneer de gemeente Deventer
bijvoorbeeld gastheer is voor een DOWR bedrijfsvoeringonderdeel, zoals ICT, FZ,
belastingen en per 1 januari 2015 de Financiële Administratie. De formatiereductie als
gevolg van bezuinigingen en taakstellingen leidt daarom niet altijd 1 op 1 tot afname van
de formatieomvang van de gemeente als geheel.

2015

Verschil

775

738

-38

Loonsom
€ 49.855.395
Inclusief DOWR FZ, ICT, Belastingen
Inclusief taakstellingen
Exclusief DGB
Exclusief DOWR financiele administratie

€ 48.305.496

-€ 1.549.899

Begroting 2015 – MJB 2015 – 2018

77

Inhuur ontwikkeling
De begrote inhuur boven formatie voor 2015 bedraagt € 1,6 miljoen. Het gaat dan om
inhuur van extra capaciteit van € 1,1 miljoen en inhuur van specifieke deskundigheid van €
0,5 miljoen. Daarnaast verwachten we in 2015 dat inhuur plaatsvindt binnen de vaste
formatie, deze inhuur wordt ingeschat op € 2,5 miljoen. Het gaat dan om tijdelijke
invulling van vacatures en inhuur in verband met ziekte. De totale verwachte inhuur voor
2015 bedraagt dan € 4,1 miljoen.
Bij een aanvraag voor inhuur wordt altijd eerst gekeken of dit intern binnen de organisatie
kan worden opgelost of via de talentenregio. Wanneer dit niet het geval is wordt de
inhuurvraag gepubliceerd op de inhuurdesk. Inhuuropdracht boven de € 100.000 moeten
worden geaccordeerd door de directie. Via de P&C cyclus wordt gerapporteerd over de
stand van zaken van het inhuurbudget.

Opleiding ontwikkeling
Het huidige opleidingsbudget bedraagt 2% van de loonsom. We streven naar een
opleidingsbudget in 2020 dat passend is bij het ambitieniveau van onze organisatie. Het
strategische opleidingsbudget wordt uitgesplitst in:
Strategisch opleidingsbudget € 314.000.
Functioneel opleidingsbudget € 311.900.
Opleidingsbudget bij teams: € 330.100.
In dit overzicht is niet het ILB (individueel loopbaanbudget) meegenomen. Het ILB is een
budget van € 500 dat elke medewerker op jaarbasis tot zijn beschikking heeft. De
medewerker mag dit bedrag maximaal 3 jaar sparen wanneer hij of zij daarvoor een doel
heeft benoemd.
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Doelstelling

Prestaties

Facturen worden binnen 30 dagen betaalbaar gesteld.

Handreikingen om de het proces van betaalbaar stellen te
vereenvoudigen waardoor de termijn van 30 dagen haalbaar is. Per kwartaal
wordt hier over gerapporteerd
Tijdens de managementgesprekken worden de resultaten van het
betaalbedrag besproken en waar nodig gezocht naar een oplossing.
Tijdig meedraaien in opstellen nota’s incl. begrotingswijzigingen.
Periodiek afstemming met de betreffende adviseur over de onderhanden
nota’s.
Periodiek maakt de financieel adviseur een afspraak met de Directeur/adjunct
directeur/ programmamanager omtrent de onderhanden nota’s.

Binnen 14 dagen na besluitvorming zijn de begrotingswijzigingen
verwerkt in het financiële systeem.
100% van nota’s aan b&w zijn voorzien van de benodigde
bescheiden.
Het bevorderen en vergroten van de door- en uitstroom om zo
continue beweging in de organisatie te realiseren, meer
ontwikkelkansen voor medewerkers te creëren en mogelijk ook voor
starters op de markt. En daarmee ook de gestelde doelen en taken
van de organisatie te realiseren nu en in de toekomst.
Onze organisatie ontwikkelen naar een organisatie die is
toegesneden op de toekomst, met de daarbij behorende kwaliteiten
en competenties.
Een organisatie te zijn waarbij prestatie en plezier in overwicht is
met gezonde en vitale medewerkers.
Het leveren van doelmatige secretarieel-adminsitratieve projecten
lijnondersteuning.

Implementeren van het Mobiliteitscentrum ten behoeve van vrijwillige en
gedwongen mobiliteit
Ontwerp en implementatie van Strategische personeelsplanning
Continueren en blijven verbeteren van de leer & ontwikkelstrategie die in 2014
is ingezet om medewerkers beter voor te bereiden voor de veranderingen die er
zijn en gaan komen
Visie en organisatieontwikkelprogramma voor Organiatie van de Toekomst

PMA is het alternatief voor externe inhuur.

Ziekteverzuim is niet hoger dan 4,64%. Het opzetten en implementeren van een
vitaliteitsbeleid
Behalen van een klant beoordeling van minimaal 7,0
PMA verdiend zichzelf terug
Klanttevredenheid van minimaal 7,0
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Doelstelling

Prestaties

Beschikbaarheid van 99 % van de geautomatiseerde
informatievoorziening gedurende bedrijfstijd.
De verschillende ICT programma’s conform
projectenplanninguitvoeren.
FZ stelt zich tot doel om de werkplek van alle gebruikers conform
de dienstverlenings-overeenkomst te faciliteren en bereid zicht
voor op het in beheer nemen van het Stadhuiskwartier

Het stabiel en goed in de lucht houden van alle ICT systemen.
Volledige uitrol van HNW infrastructuur en harmonisatie zoals
opgenomen in plan
De dienstverleningsovereenkomst wordt gerealiseerd. Er worden
voorbereidingen getroffen voor het leveren van facilitaire producten en
diensten, die passen bij de nieuwbouw, het nieuwe werken en aansluiten bij de
wensen van de gebruikers en de mogelijkheden van de organisatie. Het
verwerven van deze producten en diensten geschiedt op een manier die
aansluit bij ons inkoopbeleid en bijdrage levert aan de organisatie
doelstellingen inzake Social Return, Duurzaamheid en lokaal
ondernemerschap.
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Paragraaf Lokale heffingen
Waarin dient deze paragraaf inzicht te geven?
De paragraaf lokale heffingen geeft inzicht in het beleid ten aanzien van de lokale
heffingen (inclusief kwijtscheldingsbeleid), de lokale lastendruk en de geraamde
inkomsten van de diverse heffingen. Daarnaast geeft de paragraaf inzicht in de
kostendekkendheid van de heffingen en de producten die samenhangen met de heffingen.
Wijzigingen met ingang van 2015
Met ingang van 2015 zijn onderstaande zaken nieuw of gewijzigd:
Het algemene uitgangspunt is dat voor alle tarieven een gelijke maximale toegestane
stijging wordt bepaald. Dit betekent voor 2015 dat in principe alle tarieven mogen stijgen
met 1,1% ten opzichte van 2014. De betreft een gemiddelde prijs van: - 0,25% (prijsdaling)
+ 2,45% (loonstijging) = 2,2% / 2 = 1,1%. Uitzonderingen op deze regel betreffen de OZB,
afvalstoffenheffingen, rioolheffing, bouwleges en parkeertarieven.
Belangrijke conclusies uit deze paragraaf

De totale lastendruk voor inwoners met een eigen woning van € 200.000 stijgt
met 0,6% naar € 725,11. Het betreft hier de OZB, rioolheffing en
afvalstoffenheffing.

De lastendruk voor inwoners met een huurwoning daalt met 0,7% (€ 449,20)
Deze inwoners betalen alleen afvalstoffenheffing en rioolheffing.

De kwijtscheldingen lopen op tot naar verwachting € 1.383.000.

Het tarief voor de rioolheffing daalt met 1,9% tot € 175,92.

De bouwleges stijgen tot een kostendekkend niveau.
De lokale heffingen zijn onder te verdelen in twee categorieën:

belastingen

rechten.
Algemeen
Belastingen zijn heffingen waar geen aanwijsbare tegenprestatie van de overheid
tegenover staat. De lokale belastingen zijn daarmee bijdragen in de algemene kosten van
de gemeente en hebben een budgettaire functie. Doel ervan is om via de belastingen
inkomsten te verwerven.
Rechten zijn heffingen voor het gebruik van bepaalde werken of inrichtingen van de
overheid. Tegenover de heffing van de inwoners staat een tegenprestatie. Rechten zijn in
feite bestemmingsheffingen.
Met betrekking tot de belastingen en rechten zijn de beleidsuitgangspunten verschillend.

Beleidsuitgangspunt gemeentelijke belastingen
Bij de belastingen staat de budgettaire functie voorop. De trendmatige stijging van de
onroerende en roerende zaakbelastingen bedraagt op basis van eerdere besluiten in 2015
3%. De raad moet de definitieve tarieven voor de onroerendezaakbelasting uiterlijk in
december vaststellen. Op dat moment zijn de gevolgen van de hertaxatie duidelijk en
bepalen we de tarieven. Uitgangspunt is dat de gemiddelde waardeschommelingen
worden geneutraliseerd in de tarieven (exclusief groei van het bestand).
Beleidsuitgangspunt rechten
Door het karakter van de rechten als bestemmingsheffing is er een duidelijke relatie
tussen de opbrengst van de rechten en de kosten van de door de gemeente te leveren
tegenprestatie. Beleidsuitgangspunt is om die reden de kostendekkendheid van de
betrokken tegenprestatie c.q. het overheidsproduct. De kostendekkendheid bepaalt in
principe het in rekening te brengen tarief. Binnen strikte regels mag de meeropbrengst
van de ene heffing echter worden gebruikt voor de dekking van andere kosten.
Voorwaarden zijn dat we rekening houden met aspecten zoals het verbod op willekeur,
het evenredigheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, de gevolgen van de invoering van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Europese Dienstenrichtlijn. Dit is
niet toegestaan als het gaat om de afvalstoffenheffing of de rioolheffing.
Het beleid is dat tarieven zoveel mogelijk kostendekkend zijn. In een aantal gevallen is dat
structureel niet mogelijk. De infrastructurele kosten van bruggen en kades zijn
bijvoorbeeld zo hoog dat het niet haalbaar is de kosten in zijn geheel te verhalen op de
gebruikers van de haven.
Ook voor de begraafplaatsen geldt dat de inkomsten de kosten niet geheel dekken. Voor
overige leges geldt dat deze niet kostendekkendheid zijn. Weliswaar zijn er onderlinge
verschillen in kostendekkendheid tussen de verschillende producten uit de
legesverordening, maar bezien over de hele legesverordening is sprake van kleinere
opbrengsten dan kosten.
Algemeen
De tarieven voor de overige belastingen en rechten stijgen in 2015 met 1,1% ten opzichte
van 2014. Uitzondering hierop zijn de tarieven voor parkeren, afvalstoffenheffing,
rioolheffing en bouwleges. Het verhogen van de tarieven is bepaald als gemiddelde van de
loonaanpassing. De gemiddelde stijging (prijs en loon), rekening houdend met de cao
voorstellen betreft dan: - 0,25% (prijsdaling) + 2,45% (loonstijging) = 2,2% / 2 = 1,1%.
Kwijtscheldingsbeleid
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Het kwijtscheldingsbeleid is vastgelegd in de Leidraad invordering. De hierin gestelde
criteria zijn afgeleid van de regelgeving van het Rijk. Kwijtschelding is o.a. mogelijk voor
hondenbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing.
Naar verwachting wordt in 2015 voor € 1.383.000 aan belastinggelden kwijtgescholden.
Het gaat hierbij met name om afvalstoffen- en rioolheffing.
De kwijtschelding van zowel de afvalstoffenheffing als de rioolheffing stijgt in 2015 ten
opzicht van de geraamde kwijtschelding in 2014. Dit wordt veroorzaakt door een toename
van het aantal toegewezen kwijtscheldingsverzoeken.
Belasting/heffing
Hondenbelasting
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing

Kwijtschelding in 2015
€ 9.000
€ 750.000
€ 624.000

Woonlasten 2015
De tariefaanpassingen 2015 leiden voor wat betreft de belangrijkste tarieven tot het
volgende beeld (uitgegaan is van een WOZ-waarde van € 200.000).
Bedrag 2014
Afvalstoffenheffing*

€ 273,28

%
+0%

Bedrag 2015

%

€ 273,28 **

Rioolheffing

€ 179,40
-1,9%
€ 175,92
Woonlasten gebruiker
€ 452,68
€ 449,20 -0,7
OZB eigenaar***
€ 267,80 +3,0%
€ 275,83
Woonlasten gebruiker/eigenaar
€ 720,48
€ 725,03 +0,6
*) 16 aanbiedingen 140 liter container
**) Dit betreft het tarief voor de voorlopige aanslag. Per huishouden kan het tarief
verschillen, afhankelijk van het aantal aanbiedingen per jaar. Na afloop van het jaar wordt
de definitieve aanslag bepaald. Hoe minder afval, hoe lager de definitieve aanslag en hoe
meer geld kan worden teruggegeven.
***) Het totaalbedrag van de OZB is gebaseerd op een opbrengststijging van 3%. Het
weergegeven OZB bedrag betreft een voorlopige tariefstijging. Afhankelijk van de
uitkomsten van de herwaardering worden de definitieve tarieven vastgesteld.
Nadere toelichting belastingen
Onroerende en roerendezaakbelastingen
Het college stelt elk jaar de WOZ-waarde van onroerende en roerende zaken vast. Op
basis van deze jaarlijkse herwaardering gaan we de tarieven voor de onroerende- en

roerendezaakbelasting voor 2015 opnieuw berekenen. Per augustus 2014 zijn de
conceptwaarden van de herwaardering nog onvoldoende om nauwkeurige tarieven te
berekenen voor het heffen van de belasting in 2015. De raad stelt de tarieven voor de
onroerende- en roerendezaakbelasting 2014 uiterlijk in december vast.
De opbrengsten worden geraamd op:
Belasting
OZB-opbrengst
RZB-opbrengst

Opbrengst in 2015
€ 22.397.820
€ 4.500

Hondenbelasting
De tarieven stijgen ten opzichte van 2014 met 1,1%. De geraamde opbrengst 2015
bedraagt € 288.000. Op basis van ervaringen schelden we hiervan jaarlijks circa € 9.000
kwijt. Er is sprake van een bestand van ruim 6.000 honden.
De gemeente controleert jaarlijks steekproefsgewijs het hondenbezit. Deze controle
tezamen met de publicaties van de voorgenomen controles zorgt ieder jaar weer een
kleine uitbreiding van het aantal geregistreerde honden.
De hondenbelasting maakt onderdeel uit van de kwijtscheldingsregeling. De gemeente
kent een kwijtschelding tot een minimaal te betalen bedrag van € 15,20 en beperkt zich
tot de eerste hond.
Belasting
Hondenbelasting

Opbrengst in 2015
€ 288.000

Parkeerbelastingen
De heffing van parkeerbelastingen bestaat uit twee onderdelen: de parkeerinkomsten
(vergunningen en betaald parkeren) en de parkeerovertredingen (foutparkeerders).
Conform het laatste MPP (2013) wordt voorgesteld om een gewogen tariefstijging van
4,74% door te voeren. Dit percentage is opgebouwd uit:

1 % inflatie

0,5% extra stijging op de kortparkeertarieven ten opzichte van inflatie

Abonnementen en vergunningen stijgen met 5% ipv 10 %. Dit verschil wordt
opgevangen in het tarief van kortparkeren. In 2015 gaan we uit van een
tariefstijging van 3,24%.
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We spreken van een gewogen tariefstijging omdat de tariefstijging niet op elke locatie
hetzelfde zal zijn. Dit komt omdat de tarieven en het gebruik per locatie verschillen.




Belasting
Parkeerbelasting



Opbrengst in 2015
€ 4.361.000

Toelichting: Behalve inkomsten uit vergunningen, abonnementen, garagestraatparkeren leggen we ook naheffingsaanslagen op en verhuren we terreinen.

en

Precariobelastingen
Deze belastingen worden geheven voor het hebben van voorwerpen onder of boven, voor
openbaar gebruik bestemde, gemeentegrond, maar ook voor de vergunning voor
ingebruikname van gemeentelijke gronden. Onder de precariobelasting vallen ook de
marktgelden.
Belasting
Precariobelastingen inclusief marktgelden
Waarvan marktgelden

Opbrengst in 2015
€ 456.000
€ 340.000

Toeristenbelasting
In een Kwestie van Kiezen (Voorjaarsnota 2011) heeft de raad besloten de
toeristenbelasting opnieuw te introduceren. De heffing maakt fondsvorming (binnenstad,
cultuur, kunstregeling, evenementenbeleid) mogelijk. Na verwerking van de
tariefstijgingen uit 2014 (0,3%) en 2015 (1,1%) worden de tarieven als volgt:
Overnachten:

in een hotel
€ 1,42 (2012 t/m 2014: € 1,40)

In overige accommodaties
€ 0,91 (2012 t/m 2014: € 0,90)

Op camping-kampeer standplaats
€ 0,40 (2012 t/m 2014: € 0,40)
Op basis van het werkelijk opgegeven aantal overnachtingen uit 2013 wordt de geraamde
opbrengst € 102.400.
Belasting
Toeristenbelasting
Nadere toelichting rechten
Kostendekkendheid leges en tarieven uit legesverordening
De opbouw van de legesverordening is als volgt:

Opbrengst in 2015
€ 102.400

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

fysieke

Bij het opstellen van de legesverordening voor 2015 is de kostendekkendheid van de
verschillende titels bepaald:

Titel 1 van de legesverordening: 97%.

Titel 2 van de legesverordening: N.n.b.
 Titel 3 van de legesverordening: 29%
Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing is een bestemmingsheffing en valt voor de lokale heffingen onder
belastingen. De afvalstoffenheffing mag maximaal kostendekkend zijn. Bij de
afvalstoffenheffing is verschuldigd voor het feitelijk gebruik van een perceel waar de
gemeente een inzamelplicht heeft voor de huishoudelijke afvalstoffen.
In het najaar van 2013 heeft een tussentijdse evaluatie rondom het in 2013 ingevoerde
Diftar systeem plaatsgevonden. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in verlaagde tarieven
voor 2013 en geen tariefverhoging voor 2014. Ook voor 2015 wordt geen tariefsverhoging
toegepast, waardoor het tarief ook in 2015 op het verlaagde niveau van 2013 ligt.
Recht
Afvalstoffenheffing

Opbrengst in 2015
€ 11.414.646

Rioolheffing
Het nieuwe Gemeentelijk RioleringsPlan voor de periode 2015-2020 (GRP) wordt in
dezelfde periode als de programmabegroting 2015 en het voorstel voor de vaststelling van
de rioolheffing 2015 ter vaststelling aangeboden. Als financiele basis onder dit nieuwe GRP
ligt een kostendekkingsplan. Binnen de systematiek van kostendekking zijn enkele
wijzigingen doorgevoerd.

Voor het onderdeel groot onderhoud gemalen is overgegaan tot een zogenaamd
ideaalcomplex. Dit houdt in dat de vervangingsuitgaven aan het mechanisch en
elektrotechnisch deel van de gemalen direct worden gedekt uit de
exploitatiebegroting. De vervanging van het civieltechnisch deel van de gemalen
loopt via activeren en afschrijven.

Het vervangingsonderhoud aan riolen verliep deels via de exploitatiebegroting
en deels via het model van activeren en afschrijven. Dit verloopt vanaf 2015
geheel via het model van activeren en afschrijven.
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Binnen product riolering was sprake van een lumpsumtoerekening voor
bedrijfsvoeringskosten ter hoogte van € 150.000. Door verschillende wijzigingen
in de systematiek van kostentoerekening komt deze toerekening te vervallen.

In de begroting 2014 is voor kwijtscheldingen een bedrag van € 472.000,begroot. Het aantal kwijtscheldingen is in de afgelopen jaren fors toegenomen.
Bij behandeling van de zomermarap 2014 is besloten om de begroting zodanig te
wijzigen dat bedrag voor kwijtscheldingen structureel verhoogd is van € 472.000
tot € 624.000. De prognose is dat dit voor begrotingsjaar 2015 afdoende is.

Uit het kostendekkingsplan blijkt dat de omvang van de investeringen geperkt
zijn. Feitelijk blijven ze zelfs net iets achter bij de vrijval van kapitaallasten.
Hierdoor kan het tarief de komende jaren relatief vlak verlopen met zelfs een
geringe daling.
Op basis van het kostendekkingsplan is er een investeringsgolf te verwachten over ca. 30
tot 40 jaar. Dit is vanzelfsprekend (gezien de lange looptijd en voorspelbaarheid) een vrij
theoretische investeringsgolf. Het wordt niet wenselijk geacht om voor het opvangen van
deze theoretische investeringsgolf nu reeds te sparen. Er wordt nu dus geen
spaarvoorziening ingesteld. Dit betekent dat het tarief de komende jaren direct de
ontwikkeling
van
de
kosten
gaat
volgen.
Door het wegvallen van de lumpsum toerekening kan het tarief in 2015 licht dalen. Door
de geringe omvang van de investeringen kan deze lichte daling de komende jaren
doorzetten. Het tarief bedroeg in 2014 € 179,40. Voor 2015 wordt een tarief van € 175,92
voorgesteld.
Voor het opvangen van positieve en negatieve pieken in de exploitatie
(jaarrekeningresultaat) kent het product riolering een reserve. De omvang van deze
reserve is eind 2014 ca. € 690.000. Deze omvang is afdoende om pieken op te kunnen
vangen. De opbrengsten uit rioolheffing bedragen in 2015 € 7.313.000 (inclusief € 175.000
opbrengst grootverbruikers/tariefdifferentiatie en kwijtschelding).
Recht
Rioolheffing

Opbrengst in 2015
€ 7.313.000

Bouwleges
De batenbegroting van de WABO-leges is bij de Voorjaarsnota 2014 structureel bijgesteld
naar € 2.517.731. Ten aanzien van de begroting is geadviseerd uit te gaan van een
gemiddelde meerjarenraming van € 2.418.000. Het tekort van €100.000 kan worden
gedekt door:
1.
2.
3.

Uitgaven verlagen
Een hogere bijdrage uit de algemene middelen;
Het verhogen van de legestarieven.

In eerste instantie is gekeken naar mogelijkheden om de uitgaven te verlagen. Gelet op de
uitkomsten van het WABO-onderzoek zijn daar geen verdere mogelijkheden meer (naast
lopende taakstellingen).
Een hogere bijdrage uit de algemene middelen leidt tot een niet sluitende begroting.
Met het bovenstaande rest dus in feite alleen nog de optie om de tarieven te verhogen.
Op grond van de wet mag er aan leges niet verdiend worden. Dat houdt in dat maximaal
100% van de toegestane toe te rekenen kosten mogen worden gedekt. Binnen de grens
van de wet kunnen de tarieven worden verhoogd zodanig dat een opbrengst van €
2.517.731 gehaald zou kunnen worden op basis van de geprognosticeerde aantallen
aanvragen. Dat houdt in dat er een extra tariefstijging plaatsvindt (naast de 1,1% uit de
begrotingsrichtlijnen). Deze extra tariefstijging moet dan 4,1% bedragen, totaal bedraagt
de tariefstijging 5,2%.
Dit wordt verwerkt in de tarieven in de Legesverordening 2015.
Er loopt momenteel een discussie om (onderdelen van) de kleinere bouwaanvragen te
privatiseren. In de loop van 2015 zullen wij hierop terugkomen. Het zou kunnen zijn dat de
inzichten van dat moment aanleiding zijn om de tarieven te differentiëren per categorie
bouwaanvragen (groot, middelgroot, klein etc.).
Recht
Bouwleges

Opbrengst in 2015
€ 2.518.000

Overige leges
De overige leges bestaan voor het overgrote deel uit leges voor reisdocumenten,
rijbewijzen, burgerlijke stand, afschriften uit de Basisregistratie personen (BRP) en
naturalisatie.
De leges voor een deel van deze producten en diensten worden door het rijk vastgesteld.
Naar verwachting zal het rijk een trendmatige tariefsverhoging per 1 januari 2015
doorvoeren. De G4-gemeenten doen momenteel onderzoek naar de kostprijs van
reisdocumenten. Wellicht betekent dit een meer dan trendmatige tariefsverhoging voor
reisdocumenten.
Recht
Leges

Begroting 2015 – MJB 2015 – 2018

Opbrengst in 2015
€ 1.437.000

84

Aantallen
Rijbewijzen
Paspoorten
Identiteitskaarten
Digitaal aangevraagde producten
Klantcontacten balie

2014

2015
6.000

6.000

10.000

10.000

6.000
9.000

6.000
10.000

80.000

80.000

Klantcontacten telefoon

180.000

200.000

Klantcontacten digitaal loket

276.000

230.000

Recht
Begraafrechten

Opbrengst in 2015
€ 132.786

Havengelden
De exploitatie van de haven is niet kostendekkend. Er worden groot
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd die niet worden doorberekend aan de gebruikers.
Ten opzichte van 2014 stijgen de tarieven 2015 met 1,1%.
Vanuit de havengebonden bedrijvigheid komt steeds meer weerstand tegen de relatief
hoge tarieven in Deventer. Het zondermeer aanpassen van de tarieven is echter niet op
korte termijn mogelijk, omdat het product havens niet kostendekkend is.
Bij beroepsvaartuigen die in de gemeente passagiers innemen of aan wal zetten, is het
(eenmalige) reserveringstarief verlaagd. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de
bezwaren die vanuit de belangenvereniging voor de binnenvaart “Schuttevaer” zijn
aangegeven tegen het hoge reserveringstarief.
Recht
Haven en opslaggelden

Opbrengst in 2015
€ 236.500

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 het beheer van de
gemeentelijke begraafplaatsen. In 2014 is een nader onderzoek uitgevoerd naar de
kostendekkendheid van de gemeentelijke begraafplaatsen. Deze bedraagt ca. 45%.
Aangezien de kosten reeds tot een minimum zijn gereduceerd, ondermeer door het
uitbesteden van het administratieve begraafplaatsenbeheer, zal het verhogen van de
kostendekkendheid samen moeten gaan met een significante verhoging van de leges.
Gelet op uw voorgaande afwegingen hieromtrent in het kader van Kwestie van Kiezen,
alsmede de begrotingsrichtlijnen 2015, is dit nu geen optie. Daarnaast is het de
verwachting dat een verhoging van de leges zal leiden tot een verschuiving naar meer
crematies, waardoor de kostendekkendheid van het begraafplaatsenbeheer door het
verhogen van de leges waarschijnlijk niet zal stijgen.
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Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing



Samenvatting



Algemeen

De paragraaf is conform het BBV en de beleidsnota Risicomanagement en
weerstandsvermogen (2007) opgesteld



Weerstandsvermogen - beschikbare weerstandscapaciteit

De
totale
omvang
van
de
beschikbare
weerstandscapaciteit
(weerstandsvermogen) is € 21,5 miljoen.

Dit is € 1,5 miljoen meer dan in de voorjaarsnota 2014 is opgenomen en is
voornamelijk het gevolg van het verhogen van de egalisatie reserve rente.
Risico’s – benodigde weerstandscapaciteit

De totale omvang van de benodigde weerstandscapaciteit is € 21,5 miljoen.

Dit is € 3 miljoen meer dan in de voorjaarsnota 2014. De voornaamste wijziging
ten opzichte van de voorjaarsnota is de toename van het risico Spijkvoorderenk
met € 1,25 miljoen en is het risico Winkelcentrum Keizerslanden gestegen met
circa € 1 miljoen.

Er zijn 22 financiële risico’s in beeld gebracht die in aanmerking komen voor het
aanhouden van weerstandsvermogen. Nieuw zijn enkele risico’s inzake het
project Spijkvoorderenk en het risico met betrekking tot de Bibliotheek (lagere
opbrengst verkoop panden).

16 van deze risico’s hebben een risicoscore > of gelijk aan 8 en worden in deze
paragraaf gepresenteerd.

Er zijn risico’s (negatief gevolg) waarop gerelateerde kansen (positief gevolg) in
mindering zijn gebracht.
Beheersmaatregelen

In 2015 is een extra dotatie (van € 1,34 miljoen) aan de egalisatiereserve rente
geprognosticeerd vanuit het renteresultaat. Zie voor een overzicht
egalisatiereserve rente het hoofdstuk Financiele uitkomsten. Hiermee wordt de
beschikbare weerstandscapaciteit verhoogd zodat de ratio uitkomt op minimaal
1.
Belangrijke conclusies uit deze paragraaf
Algemeen

Uitkomst van de ratio weerstandsvermogen is 1,00. Ten opzichte van de
voorjaarsnota 2014 is de uitkomst gedaald met 0,09 punt.
Gemeente Deventer beschikt over voldoende weerstandsvermogen om risico’s
op te vangen.
De uitkomst van de ratio weerstandsvermogen, in combinatie met de
onzekerheid over de economische ontwikkelingen en het rijksbeleid, noodzaakt
tot het continu en nauwlettend blijven volgen van de financiële risico’s.

Risico’s – benodigde weerstandscapaciteit

Genoemde risico’s betreffen kapitaalintensieve projecten en vereisen continu
monitoring.
Beheersmaatregelen

Deventer voert een actief en adequaat treasurybeleid. De rente-, krediet- en
liquiditeitsrisico’s zijn in beeld.
Inleiding
Weerstandsvermogen gemeente Deventer
De nieuwste cijfers over de Nederlandse economie (CBS – augustus 2014) laten zien dat
het economisch herstel voorzichtig doorzet. De Nederlandse economie groeide in het
tweede kwartaal van 2014 met 0,5% ten opzichte van het eerste kwartaal. Ten opzichte
van een jaar geleden bedraagt de economische groei 0,9%.
Deze cijfers bevestigen dat het economische herstel doorzet. Het aantal banen neemt
weliswaar nog steeds af, maar de krimp wordt kleiner. Samen met de stijging van het
aantal uitzenduren duidt dit op langzaam herstel van de arbeidsmarkt. Met name deze
laatste ontwikkeling is belangrijk is voor de gemeenten.
In 2015 en nakomende jaren blijft de crisis nog effecten houden op het
weerstandsvermogen van de gemeente. Weerstandsvermogen is het vermogen van de
gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat de normale
bedrijfsvoering daardoor wordt aangetast. Het weerstandsvermogen is de relatie tussen
de beschikbare weerstandscapaciteit (de middelen waarover de gemeente kan beschikken
om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken) en de benodigde
weerstandscapaciteit (de risico’s waarvoor geen voorzieningen of verzekeringen zijn
afgesloten). Het doel van deze paragraaf is om de samenstelling en het tot stand komen
van de omvang van het weerstandsvermogen inzichtelijk te maken. De methodiek en
definities zijn toegelicht in de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen
(2007).
Specifiek weerstandsvermogen en algemeen weerstandsvermogen
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In deze paragraaf wordt onderscheid gemaakt tussen specifiek weerstandsvermogen en
algemeen weerstandsvermogen. Het specifieke weerstandsvermogen is met name
gebaseerd op de specifiek gekwantificeerde risico’s. Bekende voorbeelden zijn de risico’s
met betrekking tot de grondexploitatie en bijstandsuitkeringen (zie gekwantificeerde
risico’s). Dit betreft de bekende methodiek voor bepaling van de beschikbare
weerstandscapaciteit. Daarnaast loopt Deventer, ondanks realistische ramingen van
investeringen en exploitatiebudgetten, risico’s als gevolg van economische vooruitzichten
en bestuurlijke besluitvorming. Voorbeelden daarvan zijn de algemene uitkering
(gemeentefonds), verkoop van gronden en panden, de verbonden partijen, de
garantstellingen en de nog te implementeren lopende bezuinigingen en
faseringsverschillen.

Onderdelen van de beschikbare weerstandscapaciteit zijn:

Reserves;

algemene reserve*

Onbenutte (flexibele) begrotingsruimte;

post onvoorzien*

stelpost autonome ontwikkelingen*

Onbenutte investeringsruimte;

Onbenutte belastingcapaciteit;

Stille reserves* (activa die tegen een lagere waarde of nul zijn gewaardeerd en
direct verkoopbaar zijn).
*) deze onderdelen betreffen de incidentele weerstandscapaciteit.

Risicomanagement informatiesysteem (RIS)
In 2011 is het risicomanagement informatiesysteem (RIS) geïntroduceerd. Deze database
biedt de mogelijkheid om vanuit de verschillende programma’s risico’s te registreren, te
monitoren en daarover te rapporteren. Voor de paragraaf weerstandsvermogen en
risicobeheersing zijn de financiële risico’s van belang. Per geïdentificeerd risico wordt de
kans op een gebeurtenis ingevuld, met daaraan gekoppeld een eventueel financieel
gevolg. Vervolgens wordt bepaald of voor het financiële deel van het risico
weerstandsvermogen moet worden aangehouden.

Op basis van de cijfers per 31-12-2015 is de omvang van de beschikbare
weerstandscapaciteit als volgt;

Risico’s en kansen
Bij het identificeren van risico’s kunnen ook positieve gevolgen worden geconstateerd.
Onder voorwaarden is het toegestaan om deze kansen (positieve financiële gevolgen) te
verrekenen met de risico’s (negatieve financiële gevolgen).
Het salderen van risico’s met een positief en een negatief gevolg binnen een specifieke
activiteit, project of product levert geen onverantwoord of onvoorzichtig risicoperspectief
op. De handelswijze wordt door de accountant beoordeeld als aanvaardbaar en
consistent. In 2013 is de handelswijze toegelicht in de auditcommissie.

De post algemene reserve is samengesteld uit de volgende algemene reserves
(saldo per 31-12-2015);

Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de
gemeente beschikt om niet-begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te
dekken. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen incidentele en structurele
weerstandscapaciteit. Met het eerste wordt het vermogen bedoeld om calamiteiten en
andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit substantiële invloed
heeft op de normale dienstverlening. 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 normale dienstverlening.

Reserves
Reserves
1. Algemene reserves
Totaal

Samenstelling algemene reserve

Totaalbedrag
€ 20.924.000
€ 20.924.000

Saldo 31-12-2015

Saldireserve

€ 4.534.000

Algemene reserve
Egalisatiereserve rente

€ 791.000
€ 3.594.000

Reserve grondexploitatie1
Reserve uitkeringen

€ 8.868.000
€ 3.137.000

De genoemde reserves behoren tot de beschikbare weerstandscapaciteit. Dit betekent dat
de middelen van de verschillende reserves onderling aanwendbaar zijn. Wanneer
bijvoorbeeld bij het optreden van een grondexploitatierisico de reserve grondexploitatie
onvoldoende is, dan kan voor de dekking ook een beroep worden gedaan op bijvoorbeeld
de reserve uitkeringen.
1 De reserve conjunctuur en de reserve risico grondexploitatie zijn opgenomen als saldo
onder de reserve grondexploitatie
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deze nog niet maximaal kostendekkend zijn. Op basis van een beoordeling kan worden
geconcludeerd dat de ruimte zeer gering is.
Onbenutte (flexibele) begrotingsruimte
Post onvoorzien
In de (meerjaren) begroting wordt jaarlijks een bedrag opgenomen voor onvoorziene
eenmalige zaken. Dit bedrag is gebaseerd op € 2,50 per inwoner (aantal 98.500). Op dit
moment is voor onvoorzien een bedrag van € 246.000 beschikbaar.
Stelpost autonome ontwikkelingen
In de meerjarenbegroting is voor elk jaar een buffer opgenomen. Dit is een dekking voor
het opvangen van autonome knelpunten. Voor 2015 en verder ziet de stelpost er als volgt
uit:
Stelpost structurele autonome
ontwikkelingen
(bedragen x € 1.000)

2015

2016

2017

2018

1. jaarschijf 2015
2. jaarschijf 2016

350
-

350
355

350
355

350
355

3. jaarschijf 2017
4. jaarschijf 2018

-

-

360
-

360
365

€ 350

€ 705

€ 1.065

€ 1.430

Saldo

Onbenutte investeringscapaciteit
Er is een gemeentelijke investeringsplanning waarbij de investeringsruimte wordt ingezet
om de lopende en geprioriteerde investeringen te dekken en de huidige voorraad
kapitaalgoederen in stand te houden. De conclusie is dat er geen vrije investeringsruimte
beschikbaar is zonder dat het huidige beleid wordt aangetast. De geplande bedragen
kunnen, indien noodzakelijk, opnieuw worden geprioriteerd of op een later moment
worden ingezet.
Onbenutte belastingcapaciteit
Een onderdeel van de beschikbare weerstandscapaciteit vormt de onbenutte
belastingcapaciteit als die aanwezig is. Er is sprake zijn van onbenutte belastingcapaciteit
als de gemeentelijke belastingen en heffingen niet al ‘maximaal’ of kostendekkend zijn.
Voor de onbenutte belastingcapaciteit is gekeken naar de onroerende zaak belasting
(OZB), de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de leges. Voor bepaalde leges geldt dat

OZB
De WOZ-waarde van onroerende zaken wordt jaarlijks vastgesteld. Als gevolg van de
jaarlijkse herwaardering worden de tarieven van de onroerende zaakbelastingen voor
2015 opnieuw berekend. Op dit moment (september 2015) zijn de conceptwaarden van
de herwaardering nog onvoldoende om te komen tot accurate tarieven voor 2015. De
tarieven voor de onroerende- en roerende zaakbelasting 2015 stelt de raad uiterlijk in
december vast. De tarieven van de OZB mogen op basis van eerdere besluiten in 2014
worden verhoogd met 3% (onafhankelijk van de uitkomst van de waardemutaties).
Door het opheffen van de limitering van de OZB in 2008 kan iedere gemeente zelf de
tarieven vaststellen. Om buitensporige OZB verhogingen te voorkomen stelt het Rijk
jaarlijks een zogenaamde macronorm vast. Naar deze norm is recentelijk onderzoek
gedaan en daarvan is een rapport verschenen.
Het rapport evaluatie systematiek macronorm OZB is vastgesteld in het Bestuurlijk overleg
financiële verhoudingen (Bofv) van 10 september 2014 en aan de Tweede Kamer
toegezonden. In het rapport concludeert de werkgroep dat de macronorm onroerende
zaakbelasting (OZB) geen effectief beheersingsinstrument is gebleken. Om die reden heeft
de werkgroep voorgesteld deze norm af te schaffen. De werkgroep heeft een aantal
mogelijke alternatieven geschetst.
Het kabinet vindt de alternatieven in het rapport nog onvoldoende uitgewerkt om reeds
nu te besluiten tot aanpassing of afschaffing van de huidige norm. Derhalve wordt de
macronorm OZB in 2015 nog gehandhaafd als instrument en is vastgesteld op 3%
Vooral met het oog op de omvangrijke decentralisaties per 2015 heeft het kabinet
besloten om dat jaar met een schone lei te beginnen. Dat betekent dat de overschrijding
van de macronorm OZB in 2014 niet in mindering wordt gebracht op de nieuwe
macronorm voor 2015.
Rioolheffing
Wat betreft de rioolheffing zijn de tarieven kostendekkend met inbegrip van de
onttrekkingen en/of toevoegingen aan de desbetreffende egalisatiereserve.
Afvalstoffenheffing
Voor de afvalstoffenheffing is het tarief ook kostendekkend met inbegrip van de
onttrekkingen/dotaties aan de egalisatiereserve huishoudelijk afval.
Leges
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Voor enkele leges geldt dat de baten lager zijn dan de lasten. Daar is voor volgende jaren
nog een latente onbenutte belastingcapaciteit aanwezig. De omvang daarvan is niet
gekwantificeerd. De tarieven voor 2015 moeten nog worden vastgesteld en gepubliceerd.
Er is met betrekking tot de leges op dit moment geen onbenutte belastingcapaciteit
beschikbaar.
Stille reserves
Stille reserves zijn de meerwaarden van bezittingen die tegen een lagere waarde op de
balans worden gewaardeerd dan de opbrengstwaarde (economische waarde). Hierbij
wordt vooral gedacht aan de waarde van het onroerend goed (gebouwen en gronden) en
aandelen (waardepapieren). Deze ‘overwaarde’ is enkel inzetbaar wanneer het
betreffende object binnen 1 jaar kan worden verkocht, zonder dat het bedrijfsproces
hierdoor negatief wordt beïnvloed.
Bepaalde bezittingen van onroerend goed buiten exploitatie hebben voor de gemeente
Deventer een opbrengstwaarde die hoger ligt dan de boekwaarde. Op dit moment is de
‘overwaarde’ van bezittingen gekwantificeerd voor een bedrag van ongeveer € 14,9
miljoen.
Activa
(bedragen x € 1.000)
Stedelijke panden
Benzineverkooppunten
Agrarische gronden
Panden
gemeentelijk
apparaat en bestuur
Saldo

Marktwaarde
26.600
5.800
700
4.320

Boekwaarde
17.600
0
600
0

Overwaarde
9.000
5.800
100
4.320

€ 37.420

€ 18.200

€ 19.220

De marktwaarde en boekwaarde voor de stedelijke panden is ten opzichte van 2012
toegenomen door de aankoop van de panden in het Sluiskwartier in 2013 en door de
toevoeging van de panden vanuit Deventer Noordoost/Linderveld, Landeweert en Nieuwe
Markt.
Van de overwaarde van € 9,0 miljoen op stedelijke panden is € 3,8 miljoen gekoppeld aan
de panden die in de verkoop staan. Deze stille reserve wordt bij realisatie ingezet als
dekking voor knelpunten in de bedrijfsvoering van het gemeentelijk vastgoed en kan niet
worden aangewend. Daarnaast worden de komende jaren de panden en gronden in
Deventer NO en Landeweert verkocht, de hierop rustende stille reserve van € 1,1 miljoen
is nodig voor een totale kostendekkende verkoop.

Ten aanzien van de panden waarin het gemeentelijk apparaat en bestuursorganen zijn
gehuisvest geldt ook een stille reserve. Dit betreft de panden; Polstraat 12 (€ 490.400),
Polstraat 14 (€ 1.221.600), Polstraat 3-11 (€ 818.400 en het Stadhuis en Landshuis (Grote
Kerkhof 4 - € 4.320.000). De panden hebben geen boekwaarde meer. De marktwaarde van
de panden (gebaseerd op 80% van de WOZ waarden) is geprognosticeerd op circa
€ 6,8 miljoen. In die zin hebben de panden het karakter van een stille reserve. Het deel
van de panden aan de Polstraat is voor in totaal € 2.530.400 ingezet als dekking voor het
Stadhuiskwartier en daarmee niet meer aanwendbaar.
De genoemde onderdelen (zie tabel) zijn niet binnen 1 jaar te verkopen zonder dat het
reguliere bedrijfsproces negatief wordt beïnvloed. Dit betekent dat de € 19,2 miljoen, of
een deel daarvan, niet wordt meegenomen bij de omvang van de beschikbare
weerstandscapaciteit.
Samenvatting beschikbare weerstandscapaciteit
Op basis van de bovenvermelde elementen is de omvang van de beschikbare
weerstandscapaciteit als volgt:
Element

Onderdeel

Algemene reserve
Onbenutte
begrotingsruimte

Algemene reserve
Post onvoorzien
Stelpost structurele autonome
ontwikkelingen

Onbenutte
investeringscapaciteit
Onbenutte
belastingcapaciteit
Stille reserves
Saldo

Nader te bepalen
Weerstandscapaciteit 2015

Waarde
(bedragen x € 1.000)
Incidenteel
Structureel
20.924
246
350

350 – 1.430

-

-

-

-

p.m.
€ 21.520

€350 - € 1.430

Benodigde weerstandscapaciteit
Inleiding
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De benodigde weerstandscapaciteit bestaat uit de risico’s die de gemeente op een
bepaald moment loopt. Deventer gebruikt een risicodatabase. Daarin worden alle
gesignaleerde risico’s geregistreerd. In deze risicoparagraaf wordt alleen uitgegaan van de
risico’s die bij optreden leiden tot een financieel gevolg. Op basis van de inventarisatie en
nadere beoordeling zijn de belangrijkste financiële risico’s in beeld. In deze paragraaf
wordt de benodigde weerstandscapaciteit bepaald en vervolgens de ratio
weerstandsvermogen.
Analyse van het risicoprofiel
Er zijn 22 financiële risico’s in beeld gebracht die in aanmerking komen voor het
aanhouden van weerstandsvermogen. Op dit moment zijn geen gerelateerde kansen
gemeld. Hieronder lichten we, conform de beleidsnota, alleen de financiële risico’s toe die
een risicoscore hebben ≥ 8. Dit zijn er 16.
Risicokaart
De aard van de risico’s worden hieronder weergegeven in een risicokaart.

Gekwantificeerde risico’s
De risico’s met een score ≥ 8 worden in de tabel hieronder toegelicht.
Risico's

Kans

Gevolg

Score

Prog.

Bramhaar
Lasten: kans op inkomstenderving als gevolg van
opschorten uitvoering

50%

500.000
500.000

9

6

Park Zandweerd
Lasten:
kans
grondexploitatie

50%

1.000.000
1.000.000

9

6

50%

4.480.000
4.480.000

15

6

25%

1.250.000

8

6

50%

1.750.000
3.000.000

12

6

70%

2.000.000
2.000.000

16

6

50%

780.000

9

6

50%

1.000.000

12

6

25%

1.000.000

8

6

25%

3.000.000
5.780.000

10

6

50%

1.000.000

12

6

op

negatieve

uitkomst

Steenbrugge
Lasten: kans op afname financieel resultaat
Eikendal
Lasten: kans op verlenging looptijd plan Eikendal
met 5 jaar
Lasten: kans op verlenging conjunctuurkorting
Eikendal
Winkelcentrum Keizerslanden
Lasten: kans op niet doorgaan van het project
winkelcentrum Keizerslanden
Spijkvoorderenk (Spijkvoorderhout)
Lasten; kans op geen uitgifte Spijkvoorderenk
(Spijkvoorderhout)
Lasten: kans op verlenging conjunctuurkorting
Spijkvoorderenk
Lasten; kans op geen realisatie Spijkvoorderenk
- andere eigenaren
Lasten; kans op omzetten deel Spijkvoorderenk
naar goedkopere categorieën
De Scheg
Lasten: kans op onverkoopbaarheid gronden De
Scheg voor beoogde bestemming

Begroting 2015 – MJB 2015 – 2018

90

1.000.000
Bedrijvenpark A1
Lasten: kans op minder opbrengsten
Bedrijvenpark A1
Lasten: kans dat het uitgifte tempo minder snel
omhoog gaat
Lasten: kans dat de uitgifte met 1 jaar vertraagd

50%

5.000.000

15

6

50%
25%

2.000.000
2.000.000
9.000.000

12
8

6
6

WWB
Lasten: kans op sterke toename clienten WWB
waardoor rijksbijdrage ontoereikend is

50%

6.200.000
6.200.000

15

7

Bibliotheek
Lasten: kans op lagere opbrengst verkoop
panden Bibliotheek dan geraamd

70%

336.000
336.000

8

10

Risico’s met financieel gevolg waarvoor weerstandsvermogen wordt aangehouden.
Toelichting:
De meest in het oog springende wijziging ten opzichte van de voorjaarsnota 2014 is de
toename van het risico Spijkvoorderenk met circa € 1,25 miljoen Dit als resultaat van de
mogelijke verlenging van de conjunctuurkorting en de kans dat een deel van het
programma naar goedkopere categorieën wordt omgezet.
Daarnaast is het risico Winkelcentrum Keizerslanden gestegen met circa € 1 miljoen.

onzekerheden zoals o.a. de diverse rijksbezuinigingen in de algemene uitkering, de
herijking van het gemeentefonds en de komende decentralisaties is het percentage van de
minimumnorm bij de voorjaarsnota 2014 van 2% naar 3% verhoogd. Dit betekent dat
wordt uitgegaan van 3% van de uitkering uit het gemeentefonds (AU) en de OZB capaciteit
(zie beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen 2007).
Deze is voor 2015 als volgt berekend;
Bedragen o.b.v. begroting 2015
Algemene uitkering (gemeentefonds) *
OZB capaciteit 2015
Totaal
*) exclusief decentralisatie uitkeringen

Geraamd bedrag
€ 94 miljoen
€ 21 miljoen
€ 115 miljoen

Minimumnorm 3%
€ 2,8 miljoen
€ 0,6 miljoen
€ 3,4 miljoen

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

Samenvatting benodigde weerstandscapaciteit
Op basis van de risico inventarisatie (zie de tabel hierboven inclusief de risico’s met een
risicoscore kleiner dan 8) is een bruto omvang van de benodigde weerstandscapaciteit van
circa € 35 miljoen geïnventariseerd. Nadat deze risico’s zijn gecorrigeerd met een
zekerheidsfactor ontstaat een reële omvang van de benodigde weerstandscapaciteit die
wordt gerelateerd aan de omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit. Zie hiervoor
paragraaf Gekwantificeerde risico’s.
Minimumnorm
Bij het bepalen van de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit wordt bovenop de
gecalculeerde capaciteit een extra minimumnorm berekend voor het opvangen van risico's
waar niemand rekening mee heeft gehouden. Gezien de toenemende financiële
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Ratio weerstandsvermogen
Ratio weerstandsvermogen

=

Beschikbare weerstandscapaciteit
Benodigde weerstandscapaciteit

De gemeente beschikt over voldoende weerstandsvermogen als de uitkomst van deze
ratio minimaal 1 is.
Beschikbare weerstandscapaciteit
In de paragraaf beschikbare weerstandscapaciteit is inzichtelijk gemaakt wat de omvang
van de beschikbare weerstandscapaciteit is;
€ 20.924.000 + € 246.000 + € 350.000 = € 21.520.000
Benodigde weerstandscapaciteit
In de paragraaf benodigde weerstandscapaciteit is inzichtelijke gemaakt wat de omvang
van de benodigde weerstandscapaciteit is;
€ 18.120.000 + € 3.400.000 = € 21.520.000
Deze twee uitkomsten geven het volgende resultaat;
Ratio weerstandsvermogen

=

€ 21.520.000
€ 21.520.000

= 1

Grafiek: Kansdichtheidverdeling financiële risico’s gemeente Deventer
Middels de simulatie is vastgesteld dat minimaal € 18,1 miljoen weerstandsvermogen
nodig is om de potentiële risico’s financieel af te dekken bij een zekerheid van 90%.
Specifiek weerstandsvermogen
Zoals in de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen is vastgesteld moet de
beschikbare weerstandscapaciteit minimaal gelijk zijn aan de benodigde
weerstandscapaciteit om voldoende weerstand te kunnen bieden aan het optreden van de
risico’s.
Deze verhouding wordt bepaald door de volgende ratio;
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Algemene risicogebieden
Naast de gekwantificeerde risico’s heeft Deventer ook te maken met onzekerheden op
andere terreinen.
Algemene uitkering
In bovenstaande presentatie van de risico’s is de algemene uitkering niet opgenomen.
Iedere gemeente heeft te maken met onzekerheden in deze, door het Rijk ingestelde,
verdeelsystematiek. De volgende risico’s worden onderkend;

risico’s die voortvloeien uit het verdeelsysteem;

risico’s in relatie tot de decentralisaties

risico’s/kansen die voortvloeien uit de accressystematiek;

risico’s in relatie tot de miljoenennota 2014 (extra bezuinigingen – 6 miljard).
Herverdeeleffecten gemeentefonds
Op basis van de op handen zijnde decentralisaties en de herverdeling van het
gemeentefonds (groot onderhoud) kan het zijn dat de verdeling van het macrobudget niet
geheel aansluit bij de kosten van de gemeente Deventer. We spreken dan over
herverdeeleffecten. Die kunnen positief of negatief zijn. In het Bestuursakkoord is
bevestigd dat een gemeente per jaar per inwoner een negatief herverdeeleffect van
maximaal € 15,00 voor haar rekening kan krijgen. Daarbij worden de herverdeeleffecten
van alle operaties gesommeerd. Dit mag maximaal 4 jaar voorkomen.
In het ongunstigste geval kan de gemeente door de decentralisaties en de herschikking
van het gemeentefonds (alle herverdelingen samengenomen) na 4 jaar € 60,00 per
inwoner structureel minder uit het gemeentefonds ontvangen. Dat is op basis van de
verwachte inwonersaantallen een bedrag van structureel € 6 miljoen met stapjes van € 1,5
miljoen per jaar. Deze eventuele effecten worden nauwlettend gevolgd en
gecommuniceerd.
De afgelopen jaren is groot onderhoud van het gemeentefonds uitgevoerd. In dit kader is
het verdeelstelsel aangepast. Voor de gemeenten houden de uitkomsten van het groot
onderhoud een nieuw financieel perspectief in. In de uitwerking van het groot onderhoud
zijn niet alle clusters meegenomen. De clusters Werk & inkomen, Infrastructuur en
gebiedsontwikkeling (VHROSV) en Openbare orde & veiligheid worden per 2016
aangepast. Dit betekent dat het meerjarig financieel nadeel van circa € 500.000 die bij de
meicirculaire 2014 bekend is geworden nog een vervolg krijgt. De hoogte daarvan is op dit
moment niet bekend. De gevolgen hiervan worden op zijn vroegst bekend bij de
berekening van de meicirculaire 2015.

Decentralisaties
In het Regeerakkoord is opgenomen dat door middel van de decentralisaties in het sociale
domein de gemeenten de eerstverantwoordelijke overheidslaag worden voor de
onderwerpen werk, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. De gemeenten krijgen
per 1 januari 2015 op grond van de nieuwe Wmo, Jeugdwet en Participatiewet een brede
integrale verantwoordelijkheid voor het sociale domein. De kern van de
Decentralisatieoperatie is onveranderd en is erop gericht dat de burger die het nodig heeft
ondersteuning krijgt die aansluit bij zijn persoonlijke situatie en behoeften.
Integratie uitkering Sociaal domein
Hoofdstuk 3 van de meicirculaire 2014 maakt melding van het voornemen het deelfonds
sociaal domein in te stellen. Aanleiding voor de instelling van het deelfonds is de aan de
decentralisaties verbonden tijdelijke bestedingsvoorwaarde. Mede naar aanleiding van
kanttekeningen van de Algemene Rekenkamer is het kabinet gekomen tot een nieuwe
afweging. Daarbij is besloten dat de tijdelijke bestedingsvoorwaarde kan vervallen.
Het laten vervallen van de bestedingsvoorwaarde heeft consequenties voor de
uitkeringsvorm waarmee de nieuwe middelen worden verstrekt. De middelen zullen vanaf
2015 voor drie jaar worden verstrekt via één integratie-uitkering in de zin van artikel 5,
tweede lid, van de Financiëleverhoudingswet, en blijven apart zichtbaar op de
gemeentefondsbegroting. Er zal daarmee niet langer sprake zijn van een deelfonds sociaal
domein, maar van een integratie-uitkering Sociaal domein.
Daarnaast heeft het kabinet de gemaakte afspraken over de monitor sociaal domein en de
afspraken over de financiële middelen die zijn gemoeid met de decentralisaties tijdens de
transformatiefase bekrachtigd in bestuurlijke afspraken met de VNG. Het kabinet en de
VNG delen het belang om de middelen in te zetten voor de uitvoering van de nieuwe
gedecentraliseerde taken in het sociaal domein, zodat gemeenten op tijd klaarstaan en
kunnen voorkomen dat burgers tussen wal en schip belanden.
In de septembercirculaire 2014 is per decentralisatie een verdeling van de middelen per
gemeente gegeven.
Jeugd
De verdeling van het beschikbare budget Jeugdwet voor 2015 vindt plaats op basis van
historische gegevens over het gebruik van jeugdhulp op gemeentelijk niveau (bron: SCP en
Cebeon). In 2016 wordt een objectief verdeelmodel ingevoerd. Meer informatie vindt u op
www.voordejeugd.nl
In 2014 is de Rekenkamercommissie van de gemeente Deventer een onderzoek gestart
naar de decentralisaties in het sociale domein. Per 1 januari 2015 worden gemeenten
verantwoordelijk voor de uitvoering van o.a. de jeugdzorg. Zowel op beleidsmatig,
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organisatorisch en financieel vlak zullen grote veranderingen plaatsvinden in de taken van
de gemeenten in het sociale domein. Met die nieuwe taken en verantwoordelijkheden
groeit ook de rol van de lokale politiek. Voor de rekenkamercommissie is dit aanleiding om
onderzoek te doen naar de geformaliseerde doelstellingen in het sociale domein, de
beoogde risico’s voor het realiseren van die doelstellingen en de rol van de gemeenteraad
in relatie tot het beperken van die risico’s. De verwachting is dat het onderzoeksrapport in
december 2014 wordt aangeboden aan de raad.
Wmo
Voor de verdeling van het nieuwe budget Wmo 2015 vanaf 2016 is een nieuw objectief
verdeelmodel ontwikkeld. Het nieuwe objectieve verdeelmodel voorspelt per gemeente
de verwachte uitgaven die samenhangen met de extra verantwoordelijkheden die
gemeenten met de Wmo 2015 krijgen. Feitelijk bestaat het model uit twee modellen. Eén
model voor alle gemeenten en één model voor de verdeling van het budget beschermd
wonen over de centrumgemeenten.
Een uitzondering betreft het AWBZ-budget dat samenhangt met opvang. Dit budget, dat
centrumgemeenten aanvullend krijgen, is toegevoegd aan de decentralisatie-uitkeringen
Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang.
Participatiewet
Op 17 juni heeft staatssecretaris Klijnsma, in aanvulling op de meicirculaire 2014, de
indicatieve budgetten van het Participatiebudget 2015 openbaar gemaakt. In het
Participatiebudget 2015 zijn budgetten Wsw (zittend bestand Wsw), het budget voor de
nieuwe doelgroep van de Participatiewet en de bestaande re-integratiemiddelen voor de
huidige doelgroep samengevoegd.
Het uitgangspunt voor de verdeling van de middelen Wsw is de per gemeente geschatte
daling van het benodigde aantal arbeidsplaatsen op basis van de uitstroomkans van SW
werknemers in betreffende gemeente. De middelen voor de nieuwe doelgroep worden
verdeeld op basis van de historische instroom in de wachtlijst Wsw en in de werkregeling
Wajong. Voor de middelen die gemeenten krijgen voor de huidige doelgroep gaat een
nieuw verdeelmodel gebruikt worden.
Verantwoording
Het vervallen van de bestedingsvoorwaarde betekent dat de middelen behorend bij de
nieuwe taken in de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en het
gebundelde participatiebudget zoals dat per 1 januari 2015 voor de Participatiewet geldt
per 2015 geheel vrij te besteden zijn voor gemeenten. Dit geeft gemeenten maximale
vrijheid om, binnen de kaders van de wetgeving, eigen afwegingen te maken. Dit past
geheel bij de decentralisatie van deze taken en is naar het oordeel van het kabinet een
belangrijke voorwaarde voor een succesvolle uitvoering.

Het college van burgemeester en wethouders zal verantwoording afleggen aan de
gemeenteraad over de wijze waarop de middelen worden ingezet alsmede over de
rechtmatige en doelmatige besteding ervan. De monitoringsinformatie via Iv3 is niet
bedoeld om verantwoordingsinformatie te genereren. De informatie zal ook niet voor dat
doel worden gebruikt. Gemeenten leggen uitsluitend lokaal verantwoording af over de
besteding van de middelen. Het doel van de financiële informatie die via Iv3 wordt
gevraagd, is het monitoren van de uitgaven als onderdeel van de totale monitor
sociaal domein. De Iv3 informatie wordt ook gebruikt voor een goede verdeling van het
gemeentefonds.
De gemeente Deventer zal de ontwikkelingen nauwlettend volgen en lokale risico’s tijdig
identificeren en mogelijke beheersmaatregelen treffen.
Frictiekosten 3D’s
Het risico bij de decentralisaties AWBZ/Wmo en Jeugdzorg is dat er door de korting op de
budgetten en de grote veranderingen die in een korte tijde worden doorgevoerd moeten
worden er onvoldoende middelen zijn om de nieuwe taken uit te kunnen voeren. Het
wordt noodzakelijk geacht een buffer voor financiële tegenvallers aan te leggen in de vorm
van een reserve om uitgaven die het jaarlijks exploitatiebudget te boven gaan op te
kunnen vangen.
In de voorjaarsnota 2014 is voorgesteld om één buffer te vormen voor zowel Jeugdzorg als
AWBZ/Wmo en hiervoor in 2015 € 4,2 miljoen eenmalig uit de algemene middelen
beschikbaar te stellen.
Accressystematiek (normeringssystematiek)
In 2012 is de normeringssystematiek ‘samen de trap op, samen de trap af’ opnieuw
ingevoerd. Hierdoor hebben mutaties op de Rijksbegroting direct invloed op de omvang
van het gemeentefonds. Dit wordt in de circulaires aangegeven via het vaststellen van de
(integrale) accressen. Om fluctuaties te dempen hield het Rijk in het verleden de
behoedzaamheidsreserve aan. Dit was een structurele inhouding op het gemeentefonds
die na verrekening van het accres ieder jaar in maart (bij voldoende saldo) alsnog werd
uitgekeerd. Het Rijk bij het opnieuw in werking treden van de normeringssystematiek in
2012 geen nieuwe behoedzaamheidreserve ingevoerd. Het gevolg is dat gemeenten
mogelijke nadelen als gevolg van de nacalculatie van het accres zelf moeten opvangen.
Korting rijksbijdragen (trap op, trap af)
De financiële spankracht van Deventer reikt niet zover dat de bezuinigingen op specifieke
uitkeringen kunnen worden gecompenseerd met eigen of vrij inzetbare middelen. Daarom
kiest Deventer voor een duidelijke compartimentering per specifieke uitkering in de
begroting en in de bezuinigingsopgave. Daarbij volgen onze gemeentelijke uitgaven per
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compartiment het niveau dat via het rijk wordt geboden. De bezuinigingen in Deventer
gaan trap op, trap af, naar rato van de bezuinigingen van het rijk. Efficiencykortingen en
rechtstreekse kortingen worden opgevangen binnen het domein waar ze betrekking op
hebben. Indien dit onevenredige negatieve gevolgen heeft, moeten compenserende
maatregelen worden afgewogen in het kader van nieuw beleid.
BTW compensatiefonds
In het financieel akkoord dat het Rijk en de decentrale overheden op 18 januari 2013
hebben gesloten is afgesproken dat het BTW-compensatiefonds gehandhaafd blijft. De
taakstellende korting van € 310 miljoen vanaf 2015 houdt het Rijk wel vast.
Aan het voortbestaan van het BCF heeft het Rijk een voorwaarde gesteld. Er komt een
plafond op het BCF welke is gekoppeld aan de normeringssystematiek van het
gemeentefonds. Mochten de declaraties in een bepaald jaar het plafond overstijgen, dan
wordt dit tekort vanuit het gemeentefonds aangezuiverd. Het omgekeerde is eveneens
het geval. Dit kan voor een individuele gemeente een onverwacht nadelig resultaat
opleveren wanneer een mogelijke uitname uit het gemeentefonds in een volgend jaar
plaatsvindt.
Grondexploitatie
Aan een actieve grondpolitiek zijn risico’s verbonden. Kosten kunnen stijgen
opbrengsten kunnen tegenvallen. Het is duidelijk dat door de huidige crisis in
vastgoedmarkt de risico’s toenemen. De huidige crisis zorgt ervoor dat in
vastgoedmarkt de risico’s toenemen.
Voor het opvangen van risico’s is de algemene reserve grondexploitatie beschikbaar.
reserve risico’s grondexploitatie en de conjunctuurreserve zijn daaraan toegevoegd.

en
de
de
De

Leegstandsrisico onroerende eigendommen
Voor de onroerende eigendommen buiten de exploitatie is er sprake van lagere baten
door leegstand. Door middel van verkoop wordt gezocht naar structurele
rendementsverbetering. Dat heeft geleid tot de afstootlijst waarop de panden staan
benoemd om uiteindelijk verkocht te worden. Alle panden buiten de exploitatie zijn
doorgelicht. Er zijn momenteel 8 panden verkocht. Het tekort is terug gebracht naar €
300.000 voor 2014. De verwachting is dat het tekort daalt door het verder afstoten van
panden buiten exploitatie. Er is daarbij echter een sterke afhankelijkheid van de
vastgoedmarkt. Die trend lijkt gekeerd, de verkochte panden hebben niet lang te koop
gestaan. Dat is een positief signaal.
Restauraties monumentale panden
In het recente verleden is het voorgekomen dat direct restauraties aan monumentale
panden nodig waren (o.a. Lebuïnuskerk en Broederenkerk). De kans dat dit in de
gemeente Deventer met al haar monumentale panden nogmaals voor gaat komen is

legitiem. In het verleden zijn uit verschillende (externe) bronnen dekkingsmiddelen
verkregen.
Financieringsrisico’s
De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn
renterisico’s, kredietrisico’s, liquiditeitsrisico’s en koersrisico’s.
Liquiditeitsrisico is het risico dat over onvoldoende middelen kan worden beschikt om aan
de directe verplichtingen te voldoen. Het risico hangt sterk samen met de solvabiliteit van
de gemeente Deventer.
Deventer heef een zeer sterke solvabiliteit waarmee het liquiditeitsrisico voor deze
paragraaf verwaarloosbaar is. Aangezien de gemeente geen leveranciers/afnemers kent
van buiten de eurolanden zijn koersrisico’s ook niet aanwezig. Hierna wordt daarom alleen
ingegaan op renterisico’s en kredietrisico’s.
Renterisicobeheer
Onder renterisico wordt verstaan het risico dat:

de renteresultaten negatief worden beïnvloed door wijzigingen in de
marktrente;

de renteresultaten beter hadden kunnen zijn;

de waarde van activa of passiva nadelig wordt beïnvloed door wijziging van de
marktrente.
De Wet Fido kent twee normen die beogen om de renterisico’s van lagere overheden
binnen de perken te houden en te beheersen, namelijk de kasgeldlimiet en de
renterisiconorm. Beide normen worden hieronder toegelicht.
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft de toelaatbare omvang van de netto vlottende schuld aan en dient
om het renterisico op de korte termijn te beheersen. Juist voor de korte termijn geldt dat
de renterisico’s aanzienlijk kunnen zijn, gezien de mogelijke fluctuaties op de geldmarkt.
Onder de vlottende schuld vallen alle financieringen met een rentetypische looptijd korter
dan 1 jaar. Het begrotingstotaal 2015 bedraagt € 298 miljoen waarmee de kasgeldlimiet
uitkomt op ca. € 26 miljoen. Iedere drie maanden wordt de stand van de netto vlottende
schuld van de gemeente getoetst aan de kasgeldlimiet.
Rente risiconorm
De renterisico’s op de langlopende financieringsmiddelen wordt ingekaderd door de rente
risiconorm. Jaarlijks mogen de renterisico’s door renteherziening en herfinanciering niet
hoger zijn dan 20% van het lastentotaal van de begroting. Het doel van de rente
risiconorm is het realiseren van een spreiding van de rentetypische looptijden van de
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leningenportefeuille waardoor een verandering in de rente vertraagd doorwerkt in de
rentelasten van de gemeente.
De begrote rente risiconorm voor 2015 bedraagt 20% van het begrotingstotaal van € 298
miljoen en dat is € 59,6 miljoen. Dit bedrag afgezet tegen onze leningenportefeuille van
zo’n € 289 miljoen betekent dat de gemiddelde rentetypische looptijd op 4,8 jaar kan
worden gezet om nog binnen de renterisiconorm te blijven. De gemiddelde looptijd van
onze leningenportefeuille ligt op circa 15 jaar waardoor we ruimschoots binnen de
renterisiconorm blijven.
De toets van de renterisico’s aan de hand van de rente risiconorm is opgenomen in de
paragraaf financiering.
Kredietrisicobeheer
Kredietrisicobeheer is het beheersen van risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid van
een waardedaling van de vorderingspositie ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen
komen van betalingsverplichtingen door de tegenpartij als gevolg van insolventie. In zowel
de Wet fido als de uitvoeringsregeling Ruddo en het treasurystatuut zijn voorwaarden
opgenomen waaraan de uitzettingen zelf evenals de tegenpartijen moeten voldoen. Op
deze manier worden de kredietrisico’s ingeperkt.
Liquiditeitsrisicobeheer
Liquiditeitsrisicobeheer is de mogelijkheid van de gemeente om op korte termijn aan haar
betalingsverplichtingen te voldoen en bijvoorbeeld de crediteuren te betalen.
Met andere woorden: staat er voldoende geld op de bank. Interne liquiditeitsrisico’s
worden beperkt door de treasury activiteiten te baseren op een korte- en langetermijn
liquiditeitsplanning. Bovendien is een gemeente zeer kredietwaardig en te allen tijde in
staat geld uit de kapitaalmarkt op te halen.
Een uitgebreide toelichting op de financieringsrisico’s is opgenomen in de paragraaf
financiering van deze begroting.
Schatkistbankieren
Op dit moment is er veel onrust op de financiële markten over de schuldposities van
overheden. Het kabinet wil daarom de overheidsschuld verlagen. Schatkistbankieren
heeft een verlagend effect op de Nederlandse EMU-schuld. De EMU-schuld betreft de
uitstaande schuld van de gehele overheid aan partijen buiten de overheid. Dit betekent
dat de onderlinge schuldverhouding tussen overheidslagen tegen elkaar weggestreept
wordt, waardoor de bruto schuld daalt. Wanneer decentrale overheden hun tegoeden
aanhouden in de Nederlandse schatkist, daalt de financieringsvraag van de Nederlandse
staat op de financiële markten en het kabinet verwacht dat de overheidsschuld daardoor
op termijn met enkele procentpunten kan dalen.

Wet Hof
Het doel van de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF) is te zorgen dat Nederland
voldoet aan de EMU norm van maximaal 3% tekort op de begroting. De tekorten van de
lagere overheden maken onderdeel uit van het EMU tekort. Omdat de Rijksoverheid
beboet kan worden door de Europese Unie (EU) bij een overschrijding van de 3% grens, wil
deze meer grip op de norm hebben. Dit wil zij bereiken door de invoering van de Wet HOF.
Op grond van de Wet HOF mag de gemeente daardoor niet meer aan kasgelden uitgeven
dan zij ontvangt. Voor de kasstromen uit operationele activiteiten levert dat geen
problemen op, immers veelal worden de lopende uitgaven gedekt door lopende
inkomsten (bv. de salarissen). Bij investeringen zal dit mogelijk wel grote gevolgen hebben.
Hierdoor telt een gemeentelijke investering voor het volledige bedrag mee in de
berekening van het tekort, ook als de gemeente hiervoor heeft gespaard. Dit betekent dat
gemeenten al vrij snel het toegemeten tekort overschrijden, terwijl de gemeentelijke
begrotingen structureel sluiten en er dus geen sprake kan zijn van onbeheersbare
schulden bij gemeenten.
De wet is op 10 december 2013 door de Eerste Kamer aangenomen. De gestelde norm
geldt voor de gemeenten als collectief en hoeft voor de individuele gemeente niet direct
een negatief gevolg hebben.
Risico’s verbonden partijen
Deelneming aan een verbonden partij kent financiële, bestuursorganisatorische en
beleidsinhoudelijke risico’s. Het onderscheid in de verschillende verbintenissen (o.a.
gemeenschappelijke regeling, aandelenbezit of verstrekte lening/garantie) levert eveneens
onderscheid in de risico’s op. Dit betekent dat de te onderscheiden risico’s een
verschillende aanpak vereisen. In de beleidsnota Verbonden partijen (raadsbesluit februari
2013) is opgenomen voor welke partijen welke informatie nodig is om een afgewogen
beeld van het risicoprofiel te krijgen. Dit behoeven niet bij elke verbonden partij dezelfde
elementen te zijn. Zo is geen uitgebreid onderzoek verricht naar het risicoprofiel van een
verbonden partij waarin de gemeente inhoudelijk en financieel slechts een marginaal
belang heeft.
Vooruitlopend daarop is in de paragraaf verbonden partijen algemene informatie en per
verbonden partij specifieke informatie opgenomen voor vorming van een (breder) beeld
van het financiële risicoprofiel. Aan die informatie ontlenen wij op dit moment geen
aanwijzingen dat de gemeente voor bepaalde financiële risico’s weerstandsvermogen
moet aanhouden. Daarbij baseren wij ons tevens op de accountantsrapporten die bij de
jaarrekeningen van verbonden partijen worden afgegeven waarin de accountant aandacht
besteedt aan de continuïteit van de bedrijfsvoering. Bij sommige vennootschappen is
daarnaast informatie over de actuele waarde beschikbaar. Informatie over de continuïteit
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en de actuele waarde zijn indicaties voor het vermogen dat een verbonden partij zelf heeft
om financiële risico’s te kunnen opvangen.
In de paragraaf verbonden partijen van de jaarrekening 2014 wordt nader ingegaan op de
financiële risico’s in relatie tot de verbonden partijen.
Garantiestellingen (gewaarborgde leningen)
Voor het realiseren van haar maatschappelijke doelstellingen kan de gemeente Deventer
aan een instelling een garantie of geldlening verstrekken. Hiervoor heeft de gemeente
Deventer in 2013 een beleidsnota vastgesteld. Uitgangspunt daarbij is dat het doel
waarvoor de garantstelling wordt verleend past binnen de regelgeving en het
gemeentelijke beleid uit hoofde van de publieke taak. Met het verstrekken van een
garantie of geldlening loopt de gemeente een financieel risico.
Garantstellingen wonen
Om het wonen voor de inwoners financieel beter bereikbaar te maken, verstrekt de
gemeente garanties op leningen voor het verkrijgen van woningen en voor het investeren
in woningverbetering en duurzaamheid.
Er zijn drie soorten garantstellingen
Garanties als achterborg voor woningcorporaties.
De stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) garandeert met haar eigen
vermogen bijna alle leningen die woningcorporaties sluiten ten behoeve van de bouw van
huurwoningen. De gezamenlijke woningcorporaties staan daarbij als tweede garant
wanneer het eigen vermogen van het WSW tekortschiet. In derde instantie als
‘achtervang’ staan het Rijk en de gezamenlijke gemeenten garant met renteloze leningen.
Het WSW geeft jaarlijks een financieel verslag en een liquiditeitsprognose voor de
volgende 5 jaar. Uit het verslag van 2013 blijkt dat het WSW voor de periode 2014-2018
geen aanspraken verwacht op de achtervangfunctie. Het mogelijk optreden van het
financiële risico kan hier als zeer klein worden geclassificeerd (zie voor classificering
beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen).
Directe garantieleningen woningcorporaties
Tot 1996 verstrekte de gemeente rechtstreeks garantie op corporatieleningen. Het
grootste deel van deze geborgde leningen is in 1997 ondergebracht bij de stichting
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). In 2012 en in 2014zijn op twee leningen na,
alle directe garanties overgedragen aan de stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
Op staat F1 (van de jaarrekening 2013) blijven twee rechtstreeks geborgde
corporatieleningen staan die niet overdraagbaar zijn. De restwaarde van deze twee
leningen is circa € 1,8 miljoen.

Dit zijn de verstrekte garanties die vallen onder de meer bekende term nationale
hypotheekgarantie (NHG). In 1995 zijn de gemeentegaranties aan particuliere eigenaren
ondergebracht in de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Deze stichting staat
als eerste garant. Mocht het vermogen van de stichting onvoldoende zijn, dan moeten het
Rijk en de gezamenlijke gemeentes als achterborg renteloze leningen verstrekken. Het
WEW geeft jaarlijks een financieel verslag en een liquiditeitsprognose voor de volgende 5
jaar. Uit het jaarverslag 2013 blijkt dat het WEW voor de periode 2014-2019 geen
aanspraken verwacht op de achtervangfunctie. Voor nieuwe met NHG geborgde leningen
staat het Rijk voor 100% garant. Het mogelijk optreden van het financiële risico kan hier
als zeer klein worden geclassificeerd (zie voor classificering de beleidsnota
risicomanagement en weerstandsvermogen - 2007).
Overige garanties
De gemeente Deventer heeft naast de garanties in het kader van volkshuisvesting nog
andere garanties verleend. Dit betreffen onder andere garanties aan sportverenigingen
waarbij de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) voor 50% mede garant staat.
Samenvatting algemene risicogebieden
Op de hierboven vermelde onderwerpen worden mogelijk financiële risico’s gelopen die,
op basis van wat we nu weten, niet kunnen worden gekwantificeerd. Voor het opvangen
van deze risico’s zijn in de begroting algemene weerstandsbudgetten beschikbaar zoals de
stelpost autonome ontwikkelingen (cumulerend met
€ 350.000 per jaar), een deel van de egalisatiereserve rente (eenmalig oplopend tot € 14,7
miljoen in 2018) en de reserve eenmalige problematiek (eenmalig € 6,7 miljoen).
In de voorjaarsnota 2014 is voorgesteld om voor frictiekosten 3D’s één buffer te vormen
voor zowel Jeugdzorg als AWBZ/Wmo en hiervoor in 2015 € 4,2 miljoen eenmalig uit de
algemene middelen beschikbaar te stellen (zie onder 5.1 hierboven).
Het totaal van deze bedragen vormt samen met de beschikbare weerstandscapaciteit
(specifieke weerstandsvermogen) het totale weerstandsvermogen.
Conclusie
De uitkomst van de ratio weerstandsvermogen is 1. Dit betekent dat de gemeente op dit
moment over voldoende weerstandscapaciteit beschikt om de belangrijkste financiële
tegenvallers als gevolg van risico’s op te vangen, zonder dat het reguliere bedrijfsproces
daar negatieve gevolgen van ondervindt.

Garantie als achterborg voor particuliere woning eigenaren

Begroting 2015 – MJB 2015 – 2018

97

Voor het bereiken van de uitkomst 1 is in 2015 een extra dotatie aan de specifieke
weerstandsreserves geprognosticeerd. De voeding hiervan wordt gerealiseerd via een
putting uit de egalisatiereserve rente.
De uitkomst van de ratio is ten opzichte van de jaarrekening met 0,09 afgenomen. Dit
wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een stijging van de benodigde weerstandscapaciteit
(noemer) door aanvullende risico’s inzake grondexploitatie Spijkvoorderenk (€ 1,25
miljoen) en een toename van het risico inzake Keizerslanden (kans op optreden gestegen
van 25% naar 70%) ten bedrage van circa € 1 miljoen. Daarnaast is van enkele andere
exploitaties de kans van optreden toegenomen (o.a. Eikendal en Wijtenhorst).
Ondanks de licht positieve signalen over de economische ontwikkelingen en het
rijksbeleid, blijft het noodzakelijk om continu en nauwlettend de financiële risico’s en het
weerstandsvermogen te blijven volgen.
Waar mogelijk worden extra maatregelen genomen om de beschikbare
weerstandscapaciteit nog verder te versterken. Tegelijk kijkt de gemeente continu of door
middel van beheersmaatregelen de omvang van de financiële risico’s kan worden
gereduceerd. In de jaarrekening 2014 zal de ratio weerstandsvermogen opnieuw worden
bepaald.
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Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
Wijzigingen met ingang van 2015
Openbare ruimte

Onderhoudskosten ten opzichte van de vorige begroting zijn nagenoeg gelijk.

De onderhoudskosten voor sportaccommodaties (241) zijn opgenomen onder
het programma Leefomgeving.

De uitkomst van de leefbaarheidmonitor is de komende jaren minimaal 3,6.

Ruimte voor initiatief is naar de burger vertaald onder het motto ‘Wij de basis, u
de plus’.

Het GRP 2015-2018 wordt in het najaar van 2014 ter bestuurlijke vaststelling
voorgelegd
Gebouwen

Per 2015 is de gemeente niet langer verantwoordelijk voor onderhoud aan
schoolgebouwen. Wel voor de gymnastiekaccommodaties.
Overige kapitaalgoederen

De onderhoudskosten materieel brandweer zijn vanaf 2015 niet meer van
toepassing.
Belangrijke conclusies uit deze paragraaf
Openbare ruimte

Het kwaliteitsniveau waarop de openbare ruimte de komende jaren wordt
onderhouden is ‘sober’.

In de komende jaren is geen onderhoud voorzien zonder dekking.

Het technisch beheer kan op voldoende kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.

Meerjarig is een lichte daling in onderhoudskosten gepresenteerd.

Met het geplande beheer en onderhoud wordt kapitaalvernietiging voorkomen.
Gebouwen

Onderhoudskwaliteitsniveau voor alle categorieën gebouwen wordt
gehandhaafd op ‘sober’.

Onderhoud wordt sober en doelmatig uitgevoerd zodanig dat de gebouwen
veilig en storingsvrij zijn te gebruiken.
Overige kapitaalgoederen

Onderhoudskwaliteitsniveau voor de overige kapitaalgoederen wordt
gehandhaafd op ‘basis’.

Gepland onderhoud zorgt voor veilig en storingsvrij gebruik van de apparatuur
en hulpmiddelen.

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geeft een dwarsdoorsnede van de meerjarige
uitgaven voor het uitvoeren van het onderhoud aan kapitaalgoederen. Deze
onderhoudskosten zijn opgenomen in de verschillende programma’s en producten van
deze begroting. Deze uitgaven worden vanuit een vooraf vastgesteld beleid uitgevoerd. De
uitgangspunten zijn in deze paragraaf opgenomen.
Inleiding
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 kapitaalgoederen. Beheer en onderhoud zorgen ervoor dat de geplande
levensduur van de verschillende objecten wordt gehaald en er geen kapitaalsvernietiging
plaatsvindt.
Deze paragraaf bevat de beleidsuitgangspunten en de daaruit voortvloeiende financiële
consequenties in de jaren 2015-2018 voor de volgende categorieën kapitaalgoederen;

Openbare ruimte: onder andere wegen, riolering, water, openbare verlichting en
groen;

Gebouwen (huisvesting);

Overige kapitaalgoederen: onder andere sportterreinen en automatisering.
Een essentieel uitgangspunt is de mate van kwaliteit van het onderhoud.
Beleidsuitgangspunten
Openbare ruimte (programma Leefomgeving)
De kwaliteitstoestand van de openbare ruimte heeft in Deventer veel aandacht van de
burgers en het bestuur. Dit is niet vreemd, aangezien de kwaliteitstoestand van deze
ruimte de beleving en het veiligheidsgevoel van de gebruikers sterk beïnvloed. De beleving
van de burgers wordt tweejaarlijks onderzocht met de leefbaarheidmonitor. Binnen dit
onderzoek is een specifieke indicator opgenomen voor verloedering van de fysieke ruimte,
die direct beïnvloed wordt door de staat van onderhoud.
Voor de leefomgeving is een nieuwe visie opgesteld. Landelijk zijn verschillende keuzes
gemaakt om te sturen in de openbare ruimte. Deventer kiest er al een aantal jaren voor
om verschillende uitgangspunten van het beleid met elkaar te verbinden. Zo is een
‘Deventer mix’ ontstaan waarbij verbinding onze kracht is. Deze mix is in de visie vertaald
naar vier pijlers:
1. De leefomgeving in de hele gemeente is schoon, heel en veilig. We ‘bewaken’ de
ondergrens bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
2. Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte richten we ons op leefbaarheid,
duurzaamheid, ecologie en onderhoudsvriendelijkheid.
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3.
4.

Bij het werken in de leefomgeving krijgt de beleving van de openbare ruimte een
zwaar accent naast het maken van economische en sociale verbindingen;
De inzet van bewoners en ondernemers kan verschillende vormen krijgen. We
onderscheiden bewonersinitiatieven en zelfbeheer. De ruimte voor initiatief is
naar de inwoners vertaald onder het motto ‘Wij de basis, u de plus’.

Voor het onderhoud van het kapitaalgoed is met name pijler 1 van toepassing.
Pijler 1:
Deventer zorgt overal in de gemeente voor een schone, hele en veilige leefomgeving. We
doen dat, omdat we het belangrijk vinden dat de inwoners van Deventer in een goed
onderhouden openbare ruimte leven.
We ‘bewaken’ de ondergrens van het onderhoud van de openbare ruimte en we mogen
hierop worden aangesproken.
Een gedetailleerde uitwerking van deze ‘ondergrens’ volgt in 2015 ter vervanging van het
instrument Beeldkwaliteit Beheer Openbare Ruimte Deventer (BBORD) uit 2003.
De drie uitgangspunten voor de ondergrens zijn:
o De gemeente is juridisch eindverantwoordelijk voor alle openbaar toegankelijke
ruimte. In de leefomgeving hanteren we normen voor technische veiligheid, zoals
struikelgevaar en normen van het politiekeurmerk veilig wonen en het keurmerk
veilig ondernemen.
o We stemmen het beheer en onderhoud af op de inrichting en het gebruik van de
openbare ruimte.
o De vervangingswaarde van de openbare ruimte in Deventer bedraagt ruim € 1
miljard. Uitstel van onderhoud mag er niet toe leiden dat waardevolle onderdelen
van de openbare ruimte verloren gaan (kapitaalsvernietiging).
Vanaf 2003 was budget beschikbaar voor het onderhoudsniveau ‘basis’ van de openbare
ruimte. Vanwege de bezuinigingen ‘Kwestie van Kiezen’ is deze ambitie verminderd tot het
niveau sober (of iets lager). Het technisch beheer van de openbare ruimte kan op dit
moment op een voldoende kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.
Deventer gaat zich – net als alle Nederlandse gemeenten – voorbereiden op het (op
langere termijn) vervangen van openbare ruimte die aan het einde van haar levensduur is
gekomen.
Er zijn de komende jaren geen onderhoudsprojecten voorzien waarvoor geen dekking is.
Wel is tijdspreiding noodzakelijk terwijl technisch gezien, onderhoud eerder is gewenst. De
veiligheid staat echter niet onder druk. Vanuit het MJOP-MIND wordt minder bijgedragen

aan de algemene ontwikkelingen in verband met de consequenties van de bezuinigingen
‘Kwestie van Kiezen (1 en 2)’. Technische noodzaak heeft prioriteit.
Straten, wegen en pleinen – product 20
In 2015 wordt 5,3 miljoen m2 areaal aan straten, wegen en pleinen beheerd. Het beleid is
gericht op een gemiddeld onderhoudskwaliteitsniveau sober voor de gehele stad voor
zowel de aspecten heel als schoon.
De elementenverharding (stoepen, tegels, klinkers) zal iets onder het niveau sober worden
onderhouden, omdat hier nog ruimte zit tussen sober en het kapitaalvernietigingsniveau.
Het beleid in 2015 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 Hanzetracé en kruising
Zutphenseweg - Hanzeweg). Uiterlijk april 2015 zijn de klein onderhoudsplannen jaarschijf
2015 voor de onderdelen asfalt, belijning, bebording, wegmeubilair en kunst opgesteld.
Verder zal jaarschijf 2015 van het MJOP-MIND 2013-2016 worden gerealiseerd.
Riolering en water – product 32
Het beleid voor riolering en waterbeheer ligt vast in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP)
2010-2015. Dit betreft het uitvoeren van beheer en onderhoud aan 767 km riolering, 67
rioolgemalen, 685 pompputten, 25.000 straatkolken, 10 bergbezinkbassins en 55
overstorten.
In het GRP zijn doelen opgenomen die waarborgen dat het rioolstelsel in Deventer en de
ontvangende wateren voldoet en blijft voldoen aan respectievelijk de zogenaamde
‘basisinspanning’ en aan het waterkwaliteitsspoor zoals geformuleerd in het rapport
CUWVO-VI (commissie uitvoering wet verontreiniging oppervlaktewater, werkgroep 6).
Voor 2015 zijn er geen aanwijzingen dat de kwaliteit van het onderhoudsniveau zal
afwijken van hetgeen in het rapport is vastgelegd.
Uiterlijk april 2015 zijn de kleine onderhoudsplannen jaarschijf 2015 voor de onderdelen
riolering, rioolgemalen, pompputten, straatkolken, bergbassins en overstorten opgesteld.
In 2015 en verder zal het beheer van de riolering en de waterhuishouding zodanig worden
uitgevoerd, dat de openbare ruimte, waarin de riolering zich bevindt, kan worden
onderhouden op de vastgestelde onderhoudskwaliteitsniveaus.
Groen, natuur en recreatie – product 28
In totaal wordt een areaal van circa 6,5 miljoen m2 (650 hectare) openbaar groen en
natuur beheerd. Het zwaartepunt bij openbaar groen ligt in het dagelijks onderhoud. Het
openbaar groen zal op kwaliteitsniveau sober worden onderhouden. De huidige
begrotingsmiddelen zijn voldoende om het kwaliteitsniveau sober in de komende jaren te
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garanderen. De werkzaamheden worden in 2015 uitgevoerd door het Deventer
Groenbedrijf binnen een vastgestelde dienstverleningsovereenkomst.
Civieltechnische kunstwerken en havengebonden constructies – product 38
Het totaal aan areaal van de te beheren objecten bestaat uit 1 sluizencomplex, de
Hanzebrug, 1,2 km. kademuur, 6 km. damwanden, de havenvoorzieningen en 160
bruggen, 12 viaducten en 6 tunnels.
Bij de civieltechnische havenobjecten (sluizencomplex, Hanzebruggen en
kadeconstructies) was sprake van fors achterstallig onderhoud. De afgelopen jaren is de
achterstand ingelopen.
In 2015 zal een gemiddeld onderhoudskwaliteitsniveau van sober worden gerealiseerd.
Uiterlijk mei 2015 zijn de kleine onderhoudsplannen en groot onderhoudsmeerjarenplan
jaarschijf 2015 voor de bruggen opgesteld. Het onderhoudsbeleid is erop gericht de
havenwerken zo te onderhouden dat de betrouwbaarheid van het functioneren van de
infrastructuur voldoende groot is.
Openbare verlichting – product 22
De gemeente heeft 18.500 lichtmasten en 18.680 lichtarmaturen in beheer. Op termijn
geldt voor het complete areaal van de openbare verlichting dat deze op voldoende
kwaliteitsniveau wordt onderhouden. In 2015 zal het beheer van de openbare verlichting
op het onderhoudskwaliteitsniveau sober worden gerealiseerd voor de gehele stad.
Uiterlijk april 2015 zijn de klein onderhoudsplannen jaarschijf 2015 voor de openbare
verlichting opgesteld. Dit onderhoud wordt op zodanige wijze georganiseerd, dat te allen
tijde voldoende lichtmasten branden. Het onderhoud zal conform het uitvoeringskader
(2007) plaatsvinden en is volledig uitbesteed.
Openbare speelgelegenheden – product 30
De gemeente Deventer heeft circa 1.500 speeltoestellen bij ongeveer 269 speelplekken in
beheer. De kwaliteit van de speelvoorzieningen voldoet aan het ‘attractiebesluit’. Met de
in 2010 vastgestelde ‘Visie op Spelen; samen spelen kun je overal’ zet de gemeente in op
beleid dat gericht is op onderhoud en het voor alle leeftijdscategorieën inrichten van
openbare speelplekken. Het beleid voor onderhoud zal in de jaren 2015-2018, net als in
voorgaande jaren, gericht zijn op veiligheid en het waardevast in stand houden van de
openbare speelgelegenheden op het onderhoudskwaliteitsniveau sober voor de aspecten
heel en schoon.
In het kader van zelfbeheer wordt de bewoners de gelegenheid geboden de
verantwoordelijkheid voor het beheer over te nemen. Dit maakt onderdeel uit van de
gedachte om gemeenschappelijke wijkvoorzieningen te centraliseren en is onderdeel van
de visie ‘Eigen kracht’.

Gebouwen
Gemeentelijke huisvesting
In het kader van planmatig onderhoud is voor huisvesting van het gemeentelijk apparaat
en cultuurhistorische panden een Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJOP) per object
opgesteld. Uitgangspunt is dat sober en doelmatig onderhoud wordt gepleegd voor
instandhouding van de gebouwen met handhaving van de huidige functionele en
representatieve kwaliteit.
Onderhoud aan de af te stoten panden wordt tot het minimaal noodzakelijke
gereduceerd. Onderhoudscontracten (liftkeuringen en inspectie van installaties) worden
wel uitgevoerd. Vanaf 2015 en 2016 is ook het onderhoud voor de huisvesting
Stadhuiskwartier structureel geraamd.
Welzijn en culturele huisvesting
Voor het in stand houden van 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 veilig
en storingsvrij zijn te gebruiken.
Restauraties van met name monumentale culturele gebouwen behoren niet tot het
reguliere onderhoud. Hiervoor zullen de komende jaren aparte verzoeken voor
aanvullende middelen worden ingediend.
Sporthuisvesting
Het onderhoud aan sportgebouwen, de diverse velden, het gemeentelijk tenniscomplex
Bathmen en de overige buitensportaccommodaties wordt conform de meerjarenplanning
uitgevoerd. Uitgangspunt voor het onderhoudskwaliteitsniveau is dat dit ‘sober’ en
doelmatig wordt uitgevoerd, zodanig dat de accommodaties veilig en storingsvrij zijn te
gebruiken.
Onderwijshuisvesting
Het onderhoud is opgenomen en geprogrammeerd in meerjaren onderhoudsplannen
(MJOP).
Er wordt sober en doelmatig onderhoud gepleegd, zodanig dat de gebouwen in stand
worden gehouden en deze veilig en met een minimum aan verstoringen van het primaire
proces kunnen worden gebruikt.
Gebouwen voor derden
De gemeente heeft, naast gebouwen voor de gemeentelijke huisvesting en voor welzijnen 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
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voor het onderhoud aan betreffende panden. Onderhoud aan betreffende panden wordt
uitgevoerd volgens MJOP (NEN2767).
Overige kapitaalgoederen
Het beleid voor het onderhoud aan de sportterreinen en aan ICT apparatuur is gebaseerd
op een planmatige aanpak. Uitgangspunt van de plannen is dat geprogrammeerd en
doelmatig onderhoud wordt gepleegd, zodanig dat de apparatuur veilig en met een
minimum aan verstoringen kan worden gebruikt.
ICT heeft geen onderhoudsplannen maar sluit servicecontracten af met een looptijd die
wisselt van 1 tot 3 jaar. Voor hardware betreft dit zodanige contracten dat storingen zijn
gedekt en bij software gaat het om het actueel houden van de applicaties.
Daarnaast is de gemeente Deventer, als eigenaar, verantwoordelijk voor het reguliere
onderhoud aan de door haar verstrekte WMO hulpmiddelen. In de komende jaren zal
meer onderhoud worden gepleegd aan bestaande hulpmiddelen om zo minder snel tot
aankoop van nieuw over te gaan.

Financiële consequenties
Openbare ruimte (Programma Leefomgeving)
Vanaf begin 21e eeuw 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 door Kwestie van Kiezen 1 en 2 er fors is bezuinigd.
Op dit moment is er geen ruimte meer voor aanvullende kwalitatieve investeringen. Alle
middelen worden ingezet om aan onze (veiligheids-) zorgplicht te voldoen en om
kapitaalsvernietiging te voorkomen.
In de tabel hieronder staan de bedragen voor geprogrammeerd onderhoud in de openbare
ruimte;

Onderhoudskosten
openbare ruimte
Categorie
(bedragen x € 1.000)

Product

Verwacht
kwaliteitsniveau

Begroting
2015

2016

2017

2018

Straten, wegen en
pleinen

20

7.494

7.330

7.268

7.268

Sober

Straatreiniging

21

3.445

3.446

3.446

3.446

Sober

25

398

398

398

398

Sober

Havens en
waterwegen
Riolering en water

32

7.358

7.358

7.358

7.358

Sober

Groen

28

6.425

6.425

6.426

6.426

Sober

Verkeerstechniek
Civieltechnische
kunstwerken
Openbare verlichting

34

861

861

861

861

Sober

38

1.167

1.167

1.370

1.370

Sober

22

941

942

942

942

Sober

Sportaccommodaties
Overige (o.a.
speelgelegenheden)
Begraafplaatsen
Totaal

241

697

697

697

697

Sober

30

777

583

536

536

Sober

33

277

278

278

278

Sober

€ 29.840

€ 29.485

€ 29.580

€ 29.580

In vergelijking met de begroting 2014-2017 zijn er op enkele onderwerpen afwijkingen in
de geprognosticeerde bedragen. Deze zullen hieronder bij het betreffende onderwerp
worden toegelicht.
Straten, wegen en pleinen
Binnen de gemeente zijn een aantal locaties waar de verkeersafwikkeling een actueel
probleem is. De verdubbeling van de Hanzeweg en aanpassing kruising Zutphenseweg en
Hanzeweg zijn meegenomen in de ontwikkelagenda. Dit kan leiden tot een aanpassing van
het bestaande profiel.
In 2015 is voor product 20 in totaal € 7,5 miljoen in de begroting opgenomen. Dit bedrag is
significant lager dan in de begroting van het vorig jaar. Een gevolg van maatregelen uit het
bezuinigings-programma ‘Kwestie van kiezen’. In 2015 zal voor € 3 miljoen groot
geprogrammeerd onderhoud (MJOP) worden gepleegd en is voor veiligheids- en klein
regulier onderhoud € 1,7 miljoen geprognosticeerd. Hierbij komen nog de kosten voor
regie- en beleidstaken, interne verrekeningen en de kapitaallasten (totaal € 2,8 miljoen).
Deze uitgaven zullen naar verwachting worden besteed aan het onderhoud voor straten,
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wegen en pleinen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan jaarschijf 2015 van het MJOPMIND 2013-2016.
Straatreiniging
In 2015 is voor product 21 in totaal € 3,4 miljoen in de begroting opgenomen. Dit bedrag is
hoger dan in de begroting van het vorige jaar en wordt o.a. veroorzaakt door areaal
uitbreiding en prijsstijgingen. Aan regulier onderhoud zal naar verwachting € 3,1 miljoen
worden besteed. Voor gladheidsbestrijding is € 0,4 miljoen geraamd. Hierbij komen nog de
kosten voor regie- en beleidstaken en de kapitaallasten (totaal € 0,3 miljoen).
Havens en waterwegen
Voor product 25 is in totaal € 4 ton in de begroting opgenomen. Dit bedrag is met name
voor beheer en onderhoud van de sluis en de havens.
Riolering en water
Voor onderhoud en beheer van de riolering en de waterhuishouding is € 7,4 miljoen
opgenomen.
Hiervan is voor € 1,2 miljoen geprogrammeerd onderhoud en voor € 1 miljoen klein
regulier en veiligheidsonderhoud geprognosticeerd. Ongeveer € 2,3 miljoen zal worden
besteed aan regie- en beleidstaken, nieuwe rioolaansluitingen en interne verrekeningen.
Voor het onderhoud van riolering kolken en straatgoten is nog eens € 0,4 miljoen
geraamd. De kapitaallasten zijn gecalculeerd op € 2,5 miljoen. De bestedingen kunnen
volledig gedekt worden uit de baten van de rioolretributie.

Openbare verlichting
In 2015 is voor de openbare verlichting in totaal € 1 miljoen in de begroting opgenomen.
Voor geprogrammeerd onderhoud MJOP (€ 0,3 miljoen) en klein regulier onderhoud (€ 0,3
miljoen) is in totaal € 0,6 miljoen geprognosticeerd. Voor regie- en beleidstaken en het
herstel van schade en vandalisme nog eens € 600.000.
Sportterreinen
Voor het in optimale conditie houden van de sportterreinen is voor onderhoud een bedrag
van € 697.000 begroot.
Openbare speelgelegenheden
Het reguliere onderhoud, inclusief herstelwerkzaamheden en inspecties van de toestellen
is voor 2015 begroot op € 0,8 miljoen. Dit bedrag is samengesteld uit € 0,7 miljoen regulier
onderhoud en geprogrammeerd onderhoud (buurtspeelplannen) en € 0,1 miljoen voor
regie- en beleidstaken (inclusief kapitaallasten).
Begraafplaatsen
De onderhoudskosten (€ 277.000) betreffen de vier gemeentelijke begraafplaatsen
gelegen in Diepenveen (Tjoenerhof en Roeterdsweg) en Bathmen (Nwe. begraafplaats en
Anna van Lintelolaan).
Gebouwen
De kosten voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen zien er als volgt uit;

Groen
Voor onderhoud aan het volledige groenareaal is een bedrag opgenomen van € 6,4
miljoen. Voor geprogrammeerd groot onderhoud is € 0,4 miljoen opgenomen. Ten
behoeve van regulier en veiligheidsonderhoud is € 5,4 miljoen geraamd en voor regie- en
beleidstaken € 0,6 miljoen.
Verkeerstechniek
Voor product 34 is in totaal € 0,9 miljoen in de begroting opgenomen. Voor veiligheids- en
klein regulier onderhoud zal naar verwachting ruim € 0,7 miljoen worden besteed.
Vervolgens komen daar de kosten van regie- en beleid ad. € 0,2 miljoen nog bij.
Civiel technische kunstwerken
Voor product 38 is in totaal € 1,2 miljoen in de begroting opgenomen. Aan
geprogrammeerd onderhoud zal naar verwachting ruim € 0,3 miljoen worden besteed.
Vervolgens komen daar de kosten van regie- en beleid ad. € 0,1 miljoen en de
kapitaallasten ad. € 0,8 miljoen nog bij.

Onderhoudskosten
gebouwen
Categorie
(bedragen x € 1.000)
Gemeentelijke
huisvesting
Sporthuisvesting
Onderwijshuisvesting
Gebouwen voor derden
(incl. Welzijns- en
culturele gebouwen
Totaal

Verwacht
kwaliteitsn
iveau

Begroting
2015

2016
558

2017

692

2018

692

627

sober

11

10

10

12

sober

226

226

226

226

sober

542

602

548

498

sober

€ 1.337

€ 1.530

€ 1.476

€ 1.363

Gemeentelijke huisvesting
Er is voor zowel groot als klein onderhoud in totaal een bedrag van € 558.000
geprogrammeerd.
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Onderhoud aan tijdelijke panden is meegenomen in de budgetten van het project tijdelijke
huisvesting.
Sporthuisvesting
Het onderhoud aan de sporthuisvesting is geprognosticeerd op € 11.000. Uitgangspunt is
sober en doelmatig onderhoud, zodanig dat de accommodaties veilig en storingsvrij zijn te
gebruiken.
Onderwijshuisvesting
Per 1 januari 2015 is de gemeente niet langer verantwoordelijk voor het onderhoud aan
de schoolgebouwen. De gelden worden door het rijk rechtstreeks aan de schoolbesturen
overgemaakt. Met de overheveling van deze verantwoordelijkheid naar de schoolbesturen
ontvangt de gemeente € 971.000 minder in het gemeentefonds.
De gemeente houdt wel de verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan de
gymnastiekaccommodaties. Binnen het product wordt hiervoor jaarlijks circa € 200.000
begroot voor het onderhoud dat volgens de opgestelde meerjarenonderhoudsplanningen
nodig is. Tevens wordt hieruit bekostigd de uitgaven voor dagelijks en klein onderhoud,
storingsonderhoud, maar ook voor taken waarvoor de gemeente als eigenaar een
wettelijke verplichting heeft, bijvoorbeeld het voeren van legionellabeheer. Voor het
onderhoud aan gebouwen voor het kind- en jeugdbeleid (o.a. peuterspeelzalen) is
daarnaast jaarlijks € 26.000 geprognosticeerd.
Gebouwen voor derden(inclusief Welzijns- en culturele huisvesting)
Het onderhoud van de panden die de gemeente in eigendom heeft wordt uitgevoerd
conform de conditiescore NEN 2767. De panden zijn ‘geschouwd’ en voor elk pand is een
meerjarenonderhoudsplan opgesteld voor 10 jaar. Deze werkwijze is conform het
beleidskader: Kadernota Vastgoed. Alle afzonderlijke meerjarenonderhoudsplannen
gesublimeerd kan worden gezien als het onderhoudsplan dat is vastgesteld (als uitwerking
van de Kadernota Vastgoed) en hier ligt een voorziening aan ten grondslag. Deze
voorziening wordt gevoed met de middelen uit de reserve Wco en de reserve groot
onderhoud. In totaal € 2.261.206.
Het gebruik van de conditiescore NEN 2767 voor het totale vastgoedbezit laat zien dat er
meer middelen benodigd zijn voor de instandhouding van de panden dan wat de
verschillende modellen laten zien die tot nu toe zijn gebruikt. Bij een gelijk bestand zou dit
betekenen dat het verschil in 10 jaar wordt ingelopen met € 80.000 per jaar. De dekking
hiervan wordt verkregen binnen de desbetreffende programma’s waar de panden onder
vallen.
We zetten tegelijkertijd in op het actief verkopen van de panden die geen
maatschappelijke noodzaak kennen qua gemeentelijk eigendom (planning voor de
komende 5 jaar circa 40 panden) dat zal leiden tot een substantiële vermindering van de

onderhoudskosten. Overigens betekent dit dat jaarlijks zal worden bepaald welk
onderhoud wordt uitgevoerd vanuit het meerjarenonderhoudsplan.
Overige kapitaalgoederen
Het beleid voor het onderhoud aan WMO hulpmiddelen en aan ICT apparatuur is
gebaseerd op een planmatige aanpak. Voor dit onderhoud zijn voor de komende jaren de
volgende kosten geprogrammeerd;
Onderhoudskosten
overige
Categorie
(bedragen x € 1.000)

Verwacht
Kwaliteitsniveau

Product

WMO hulpmiddelen

203

417

415

412

412

Basis

ICT apparatuur
Totaal

994

509

509

509

509

Basis

€ 926

€ 924

€ 921

€ 921

Begroting
2015

2016

2017

2018

ICT apparatuur
Voor de ICT apparatuur en systemen (computers, serves, telefooncentrales, etc.) zijn
service- contracten afgesloten. De omvang van de onderhoudskosten voor 2015 zijn ten
opzichte van de vorige begroting nauwelijks gewijzigd. De geprognosticeerde kosten voor
2015 bedragen € 509.000.
WMO hulpmiddelen
De gemeente Deventer is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de door
haar verstrekte WMO hulpmiddelen. Om bepaalde WMO hulpmiddelen in een goede
conditie te houden vindt regulier onderhoud plaats. De verwachte kosten voor dit
onderhoud zullen in 2015 € 417.000 bedragen.
De primaire begroting 2014 is in de loop van het jaar op basis van informatie van de
organisatie Welzorg naar beneden bijgesteld. In onderliggende begroting 2015 nemen
deze kosten ten opzichte van de bijgestelde begroting toe vanwege hergebruik van
bestaande hulpmiddelen. Hierdoor hoeft minder snel tot aankoop van nieuw te worden
over gegaan.
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Paragraaf Financiering inclusief meerjarenbalans
Wijzigingen met ingang van 2015

Deventer gaat daadwerkelijk schatkistbankieren



Uitzettingen vinden alleen plaats bij Nederlandse overheidsinstellingen of
financiële instellingen met een kredietwaardigheid van een AA-rating afgegeven
door een rating agency indien het om lange termijnuitzettingen (> 1 jaar) gaat of
een A-1 rating indien het korte termijn uitzettingen (< 3 maand) betreft.
Bij het aantrekken / uitzetten van middelen wordt een offerte gevraagd bij ten
minste 2 financiële instellingen.

Belangrijke conclusies uit deze paragraaf

Geen grote stijging langlopende rente verwacht

Renteresultaat ongeveer € 6,29 miljoen positief.

Algemene ontwikkelingen

Inleiding

Interne ontwikkelingen

De financieringsparagraaf geeft inzicht in de ontwikkelingen in het begrotingsjaar en
behandelt de beleidsvoornemens voor het komende jaar.

Treasurystatuut
In december 2009 is het treasurystatuut 2009 door de raad vastgesteld. Aanleiding
hiervoor was de gewijzigde Wet fido en Ruddo. Indien in de toekomst wijzigingen in weten regelgeving en/of organisatiewijzingen hiertoe aanleiding geven, wordt het
treasurystatuut opnieuw aangepast.

In deze paragraaf komen achtereenvolgens aan de orde, het wettelijk kader van de
financieringsparagraaf, de algemene ontwikkelingen op het gebied van financiering, het
gemeentelijk financieringsbeleid en de financieringsstructuur, de risico’s uit hoofde van de
treasury en tot slot de berekening van het EMU-saldo.
Wettelijk kader
Het wettelijk kader van de financieringsparagraaf ligt verankerd in de Wet financiering
decentrale overheden (Wet fido). De Wet fido verplicht de gemeenten tot het hebben van
een treasurystatuut en het opnemen van een treasuryparagraaf in de begroting en
jaarrekening. Een ander belangrijk uitgangspunt van de Wet fido is dat deze aan de lagere
overheden de verplichting oplegt financiële risico’s op treasury gebied te beheersen.
Daarnaast regelt de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) de
vereisten ten aanzien van de kredietwaardigheid van financiële instellingen.
In het treasurystatuut zijn binnen de mogelijkheden van de Wet fido en de Ruddo de
kaders vastgelegd voor de uitvoering van de treasuryfunctie bij de gemeente.
Enkele belangrijke punten uit het treasurystatuut zijn:

Het beleid van de gemeente Deventer waarborgt een blijvende toegang tot de
financiële markten om de beschikbaarheid over voldoende financiële middelen
zeker te stellen;

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

Rentebeleid
In de nota rentebeleid 2013, vastgesteld door het college in 2013, is het kader neergelegd
voor het financieringsbeleid voor de komende jaren. Er wordt gestreefd naar het
aantrekken van nieuwe leningen met een gemiddelde looptijd van ca 10 jaar. Verder
wordt optimaal gebruik gemaakt van de ruimte binnen de kasgeldlimiet van € 26 miljoen
om kortlopend te financieren. Dit beleid wordt in 2015 e.v. voortgezet waarbij rekening
wordt gehouden met de financieringsbehoefte en rentevisie.
Daarnaast is in de nota rentebeleid 2013 vastgelegd dat de omvang van de
egalisatiereserve rente 10% van de gecalculeerde rentelasten dient te zijn. Voor 2015
betekent dit een bedrag van bijna € 1,4 miljoen. Het meerdere van de egalisatiereserve
rente 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 wordt gewerkt aan een verdere
verfijning van deze planningen.

Begroting 2015 – MJB 2015 – 2018

105

Rapportage
De treasuryfunctie kent vijf bestuurlijke rapportagemomenten: de treasuryparagraaf in
begroting en jaarrekening, de voortgang daarvan in de zomer- en najaarsnota en het
treasury jaarplan. In het treasury jaarplan wordt op meer concrete wijze en meer op
detailniveau ingegaan op treasury-informatie en treasury-acties.
Herfinanciering en aanvullende financiering
De financieringsbehoefte voor de periode 2014 tot en met 2017 wordt geraamd op € 133
miljoen.
De
grote
veroorzakers
van
deze
financieringsbehoefte
zijn
- de uitgaven i.v.m. de nieuwbouw van het Stadhuiskwartier (€ 53 miljoen);
- de uitgaven i.v.m. diverse investeringen zoals ontwikkeling stationsomgeving, diverse
kindcentra,
film & theater Hegius en bibliotheek (totaal ca €
30 miljoen);
- de uitgaven i.v.m. de betaling van aflossing en rente van bestaande leningen (€ 76
miljoen).
Tegenover de uitgaven staan de inkomsten uit de grondexploitatie (€ 50 miljoen).
Het zwaartepunt van deze financieringsbehoefte lag in 2014, namelijk € 106 miljoen.
Gedurende het jaar 2014 is voor een bedrag van € 39 miljoen aan langlopende
geldleningen aangetrokken. Het besluit hiervoor is in december 2013 genomen (totaal €
60 miljoen waarvan € 21 miljoen in 2013 en € 39 miljoen in 2014). Bovendien is er in
februari 2014 een kortlopende geldlening afgesloten van € 25 miljoen met een looptijd
van 1 jaar en 2 dagen tegen een rentepercentage van 0,45%. De financieringsbehoefte
voor 2014 was daarmee al voor € 64 miljoen afgedekt. Onze rekening courant biedt de
ruimte om tot een bedrag van ca € 25 miljoen te financieren. Wij verwachten daarom ten
tijde van het opstellen van deze financieringsparagraaf dat in 2014 nog voor ca € 17
miljoen aan langlopende financieringen wordt afgesloten.
De kasstroom voor 2015 wordt geraamd op € 53 miljoen negatief. Wij verwachten in 2015
dan ook een bedrag aan langlopende financieringen te moeten aantrekken van ca € 53
miljoen.
De geraamde financieringsbehoefte voor 2016 en 2017 bedraagt nihil. Wij verwachten
daarom om die jaren geen langlopende financieringen aan te trekken.
Externe ontwikkelingen
Rentevisie
Een belangrijke factor bij de uitvoering van het treasurybeleid is het verloop van de gelden kapitaalmarktrente. De visie ten aanzien van de renteontwikkeling is medebepalend
voor het te volgen financieringsbeleid. Onze rentevisie baseren wij op de rentevisies van
een aantal grootbanken. Deze zijn hieronder weergegeven:

verwachtingen

prognose over 12 maanden

per 1 augustus 2014

3-maands

10-jaars

Commerzbank

0,25%

2,15%

ING

0,25%

1,95%

Rabo

0,21%

1,80%

niet afgegeven

niet afgegeven

Belfius (was Dexia)
ABN AMRO
BNG
Gemiddeld

0,10%

2,30%

niet afgegeven

niet afgegeven

0,32%

2,28%

De hiervoor vermelde rentepercentages zijn zogenaamde ‘kale rentes’. Financiële
instellingen berekenen hier bovenop een opslag voor risico’s, kosten en winst. Voor
gemeenten ligt deze momenteel, afhankelijk van de looptijd, tussen de 0,2% – 0,4%. De
rente voor een 10-jaarslening bedraagt bijvoorbeeld voor de gemeente op basis van de
renteverwachtingen ongeveer 2,5% tot 2,7%%.
Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF)
Het doel van de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF) is te zorgen dat Nederland
voldoet aan de EMU norm van maximaal 3% tekort op de begroting. De tekorten van de
lagere overheden maken onderdeel uit van het EMU tekort. Omdat de Rijksoverheid
beboet kan worden door de Europese Unie (EU) bij een overschrijding van de 3% grens, wil
deze meer grip op de norm hebben. Dit wil zij bereiken door de invoering van de Wet HOF.
Zie ook hoofdstuk 4.5 EMU saldo.
Op grond van de Wet HOF mag de gemeente daardoor niet meer aan kasgelden uitgeven
dan zij ontvangt. Voor de kasstromen uit operationele activiteiten levert dat geen
problemen op, immers veelal worden de lopende uitgaven gedekt door lopende
inkomsten (bv. de salarissen).
Bij investeringen zal dit mogelijk wel grote gevolgen hebben. Hierdoor telt een
gemeentelijke investering voor het volledige bedrag mee in de berekening van het tekort,
ook als de gemeente hiervoor heeft gespaard. Dit betekent dat gemeenten al vrij snel het
toegemeten tekort overschrijden, terwijl de gemeentelijke begrotingen structureel sluiten
en er dus geen sprake kan zijn van onbeheersbare schulden bij gemeenten.
De Wet HOF kent thans bij overschrijding nog geen sanctiemechanisme. Pas als de
macronorm voor het EMU-saldo van alle decentrale overheden meerjarig wordt
overschreden, kan er een correctiemechanisme in werking treden. Het Rijk kan dan
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maatregelen nemen zoals het faseren van investeren of in het uiterste geval het korten op
de algemene uitkeringen. Deze maatregelen worden echter pas van kracht bij of krachtens
Algemene Maatregel van Bestuur die in werking treedt vier weken nadat deze aan de
Staten-Generaal is verzonden.
Schatkistbankieren
Omdat er momenteel veel onrust is op de financiële markten over de schuldposities van
overheden, wil het kabinet de overheidsschuld verlagen. Schatkistbankieren heeft een
verlagend effect op de Nederlandse EMU-schuld. De EMU-schuld betreft de uitstaande
schuld van de gehele overheid aan partijen buiten de overheid. Dit betekent dat de
onderlinge schuldverhouding tussen overheidslagen tegen elkaar weggestreept wordt,
waardoor de bruto schuld daalt. Wanneer decentrale overheden hun tegoeden
aanhouden in de Nederlandse schatkist, daalt de financieringsvraag van de Nederlandse
staat op de financiële markten en het kabinet verwacht dat de overheidsschuld daardoor
op termijn met enkele procentpunten kan dalen.
Gemeentefinanciering

financieringsstructuur per 1 januari van het boekjaar
(x € 1 miljoen)

begroting
2013
Investeringen in:
Vaste Activa
Onderhanden werk grondexpl.
Totaal investeringen
Gefinancierd met:
Reserves
Nog te bestemmen resultaat
Voorzieningen
Langlopende financiering
Totaal financiering

werkelijk
2013

begroting
2014

begroting
2015

212
115
327

241
115
356

252
91
343

303
85
388

78

92

71

64

11
229
318

10
230
332

11
214
296

10
306
380

-9

-24

-47

-8

Financieringsbeleid gemeente Deventer
Financieringstekort (-/-) / overschot (+/+)

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 (2014: 5%). Bij projectfinanciering worden specifieke geldleningen
aangetrokken voor de financiering van een bepaald project.
Om te voorzien in de financieringsbehoefte staan de gemeente interne en externe
financieringsmiddelen ter beschikking. De interne financieringsmiddelen bestaan uit de
reserves, oftewel eigen vermogen, en de voorzieningen. De externe financieringsmiddelen
bestaan uit de opgenomen langlopende geldleningen en kortlopende middelen (bv.
rekening courant en werkkapitaal), oftewel het vreemde vermogen. In het treasurystatuut
is opgenomen dat de gemeente zoveel mogelijk gebruik zal maken van de intern
beschikbare financieringsmiddelen.

Financieringsresultaat
Voor de begroting 2015 wordt rekening gehouden met een totaal aan rentekosten van €
13,89 miljoen. Via de methodiek van de renteomslag wordt totaal € 21,24 miljoen aan
rentelasten omgeslagen over de activa en daarmee doorbelast aan de producten. Een
bedrag van € 1,06 miljoen wordt verrekend met de exploitatie. Het verwachte
renteresultaat voor 2015 komt op € 6,29 miljoen. Voor 2016 wordt een renteresultaat
verwacht van ca € 7 miljoen, voor 2017 een renteresultaat van € 6,5 miljoen en voor 2018
een renteresultaat van € 6,3 miljoen.

Voor 2014 lag het niveau van de omslagrente op 5%. Bij het onderdeel rentevisie is
aangegeven dat de lange termijnrente naar verwachting tussen de 2,5% en 2,7% ligt in
2015. Dit betekent dat de kapitaalmarktrente onder het niveau van onze omslagrente ligt.
Conform de nota rentebeleid 2013 handhaven wij voor 2015 onze omslagrente van 5%.
Renteoverschotten komen ten gunste van de egalisatiereserve rente.
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opstelling rentelasten (in € miljoen)

rentelasten
rente korte financieringsmiddelen
rente langlopende geldleningen
rente eigen financieringsmiddelen
rente verliesvoorziening
bijdrage aan exploitatie

rente-opbrengsten
doorberekening aan vaste activa
i.v.m. kapitaalbeslag

renteresultaat

leningenportefeuille
rekening
2013

2014

begroting
2015
2016

2017

2018

0,05
8,82
1,38
2,00
1,05

1,41
8,58
1,37
1,40
1,05

0,19
10,60
1,10
2,00
1,06

0,59
10,96
1,25
2,10
1,06

0,04
10,78
1,11
2,21
1,06

-0,29
10,55
1,05
2,32
1,06

13,30

13,81

14,95

15,96

15,20

14,69

17,65

18,68

21,24

22,99

21,71

20,95

17,65

18,68

21,24

22,99

21,71

20,95

4,35

4,87

6,29

7,03

6,52

6,27

bedrag

gewogen gemiddelde
rente (in %)

(x € 1 miljoen)

Om jaarlijkse fluctuaties in de rente te voorkomen, is in Deventer gekozen voor een vaste
renteomslag die momenteel 5% bedraagt. (Een uitzondering is gemaakt voor de
investeringen in het Stadhuiskwartier. Hiervoor geldt een vast rentepercentage van 4,5%).
Daardoor ontstaan voordelige renteresultaten die worden gestort in de egalisatiereserve
rente.
Leningenportefeuille
De leningenportefeuille van de gemeente ziet er naar verwachting als volgt uit:

werkelijke stand per 1 januari 2014
contractuele aflossingen in 2014
nieuwe leningen 2014
geraamde stand per 1 januari 2015

235,04
10,22
81,00
305,82

4,05%
3,88%
1,36%
3,25%

contractuele aflossingen 2015
herfinanciering/consolidatie 2015
geraamde stand per 1 januari 2016

42,27
53,00
316,55

1,33%
2,50%
3,41%

De gemiddelde rente van 3,25% op de leningenportefeuille in 2015 is lager dan de
gemiddelde rente in 2014. Dit wordt veroorzaakt doordat momenteel herfinancieringen
van bestaande leningen tegen een lager rentepercentage kunnen worden afgesloten.
Werkkapitaalbeheer
Het is belangrijk om de omvang en looptijden van de vlottende activa en vlottende passiva
zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat een organisatie in staat is op korte termijn
aan haar korte termijnverplichtingen te voldoen. Verder leidt een doelmatig
werkkapitaalbeheer tot minimalisatie van de rentekosten en een maximalisatie van de
renteopbrengsten. Naar verwachting wordt er per 1 januari 2015 voor een bedrag van €
303 miljoen vastgelegd in vaste activa en grond. Hier tegenover staat een totaal aan vaste
(lange) financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) van € 363 miljoen. Een deel van
de vlottende activa wordt daarom gefinancierd met lang vermogen waarmee het netto
werkkapitaal positief is. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat de prognose voor het
werkkapitaal voor een deel bestaat uit de grondvoorraden die in feite niet op heel korte
termijn in liquide middelen kunnen worden omgezet.
Risicobeheer
De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn
renterisico’s, kredietrisico’s, liquiditeitsrisico’s en koersrisico’s. Aangezien de gemeente op
grond van het treasurystatuut alleen financieringen en uitzettingen in euro’s kan doen en
er geen transacties worden gedaan met leveranciers/afnemers van buiten de eurolanden
zijn koersrisico’s niet aanwezig. Hierna wordt alleen nader ingegaan op renterisico’s,
kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s.
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Renterisico’s

renterisico op vaste schuld

Onder renterisico wordt verstaan het risico dat:
de renteresultaten negatief worden beïnvloed door wijzigingen in de markrente;
de renteresultaten beter hadden kunnen zijn;
de waarde van activa of passiva nadelig wordt beïnvloed door wijziging van de marktrente.
De Wet fido kent een tweetal normen, te weten de kasgeldlimiet en de renterisiconorm,
die beogen om de renterisico’s van lagere overheden te beheersen. Beide normen worden
hierna toegelicht.
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft de toelaatbare omvang van de netto vlottende schuld aan en dient
daardoor 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. Het begrotingstotaal 2014 bedraagt € 298 miljoen waarmee de
kasgeldlimiet uitkomt op afgerond € 26 miljoen (= 8,5%). Iedere drie maanden wordt de
stand van de netto vlottende schuld van de gemeente getoetst aan de kasgeldlimiet.
Renterisiconorm
De renterisico’s op de langlopende financieringsmiddelen wordt ingekaderd door
renterisiconorm. Jaarlijks mogen de renterisico’s uit hoofde van renteherziening
herfinanciering (van aflossingen) niet hoger zijn dan 20% van het lastentotaal van
begroting. Het doel van de renterisiconorm is het realiseren van een spreiding van
rentetypische looptijden van de leningenportefeuille waardoor een verandering in
rente vertraagd doorwerkt in de rentelasten van de gemeente.

de
en
de
de
de

De onderstaande tabel geeft het verwachte verloop voor 2015-2018 weer van de
renterisiconorm waarbij ter vergelijking de cijfers van 2014 zijn gezet.

2014

2015

2016

2017

2018

0,00
0,00
0,00
10,22
10,22

0,00
0,00
0,00
42,27
42,27

0,00
0,00
0,00
10,93
10,93

0,00
0,00
0,00
10,92
10,92

0,00
0,00
0,00
3,93
3,93

(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)
3. Betaalde aflossingen
4. Renterisico op vaste schuld (2 + 3)
renterisiconorm
5. grondslag per 1 januari
6. Het bij ministeriele regeling vastgestelde perc.
7. Renterisiconorm
toets renterisiconorm
8. Renterisiconorm
9. Renterisico op vaste schuld
11. Ruimte (+) / Overschrijding (-) (8 -9)

2014
2015
2016
2016
2016
298,00 371,00 335,00 322,00 322,00
20%
20%
20%
20%
20%
59,60 74,20 67,00 64,40 64,40
2014
59,60
10,22
49,38

2015
74,20
42,27
31,93

2016
67,00
10,93
56,07

2016
64,40
10,92
53,48

2016
64,40
3,93
60,47

De conclusie is dat de gemeente Deventer binnen de renterisiconorm blijft.
Kredietrisico’s
Kredietrisicobeheer is het beheersen van risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid van
een waardedaling van de vorderingspositie ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen
komen van betalingsverplichtingen door de tegenpartij als gevolg van insolventie. In zowel
de Wet fido als de uitvoeringsregeling Ruddo en het treasurystatuut zijn voorwaarden
opgenomen waaraan de uitzettingen zelf evenals de tegenpartijen moeten voldoen. Op
deze manier worden de kredietrisico’s ingeperkt.
In onderstaand overzicht is de samenstelling van de leningportefeuille u/g weergegeven.
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Instantie
(x € 1 miljoen)
A) In het kader van de publieke taak
Cultureel Centrum / Schouwburg
De Scheg
Circulus
Enexis
Vitens
Scouting Bathmen James Lovell
Leningen energieaanpak woningen
B) Uitzettingen met prudent karakter
Totaal

rente per
01-01-2013
5,56%
4,86%
variabel
5,00%
variabel
0,00%
0,00%
n.v.t.

stand per
01-01-2014
8.796.321
15.385.398
2.187.350
544.536
1.238.130
4.334
200.000
28.356.069

prognose per
01-01-2015
31-12-2015
8.358.016
14.055.939
2.187.350
544.536
1.238.130
4.334
200.000
26.588.305

8.310.000
12.664.136
2.187.350
544.536
1.238.130
4.334
200.000
25.148.486

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
altijd in staat geld uit de kapitaalmarkt op te halen
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EMU saldo
Inleiding
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
De macroreferentiewaarde voor gemeenten bedraagt momenteel 0,38% en wordt vanaf 2015 0,34%.
Het EMU-saldo voor 2015 e.v. is hieronder berekend waarbij ter vergelijking de cijfers van de begroting 2014 zijn vermeld.
EMU-saldo
Berekening toegestaan EMU-tekort
Bruto Binnenlands Product in miljard
Macro referentiewaarde
w.v. gemeente
Toegestaan nominaal aandeel gemeenten EMU-tekort

2014

2015

2016

2017

2018

623
0,50%
0,38%
2,37

667
0,50%
0,34%
2,27

667
0,50%
0,34%
2,27

667
0,50%
0,34%
2,27

667
0,50%
0,34%
2,27

Individuele referentiewaarde gemeente Deventer

0,57%

0,57%

0,57%

0,57%

0,57%

A) toegestaan aandeel Deventer in EMU-tekort in miljoen

13,46

12,90

12,90

12,90

12,90

-10,84
10,80
0,57

-6,61
10,80
0,35

-0,86
10,80
0,30

0,69
10,80
0,30

-0,22
10,80
0,30

-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, provincies, de EU en overigen

55,66
1,32

35,30
-

1,80
-

1,00
-

1,80
-

+6a verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in vast activa (tegen verkoopprijs)
-6b de boekwinst op desinvesteringen in vaste activa
-7 uitgaven aan aankoop grond, bouw- en woonrijp maken e.d.
+8a verkoopopbrengsten uit verkoop van grond (tegen verkoopprijs)
-8b de boekwinst op grondverkopen
-9 betalingen t.l.v. voorzieningen
-10 betalingen die niet via de exploitatie lopen maar rechtstreeks t.l.v. reserves worden
gebracht en die niet vallen onder een van de andere genoemde personen
-11 boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen
B) berekend EMU-saldo gemeente Deventer

21,24
21,50
1,25
-

10,59
33,97
1,95
-

9,10
20,60
0,30
-

6,04
19,90
0,30
-

5,38
19,85
0,30
-

-54,80

-9,33

19,64

24,35

23,25

C) EMU-ruimte (-/- = overschrijding/ +/+ = overschot

-41,34

3,57

32,54

37,25

36,15

Berekening EMU-tekort gemeente Deventer in € miljoen
1 exploitatiesaldo voor toevoeging aan/onttrekking uit reserves
+2 afschrijvingen t.l.v. exploitatie
+3 bruto dotaties aan voorzieningen t.l.v. exploitatie*
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De conclusie is dat Deventer naar verwachting het toegestane EMU-saldo voor 2014 overschrijdt. De overige jaren blijven binnen de toegestane norm. Het overschot in de jaren
2016-2018 wordt voornamelijk veroorzaakt door de verwachte verkoopopbrengsten uit verkoop van grond. Het tekort in 2014 wordt nog veroorzaakt door de hoge
investeringen in Materiële vaste activa, dit betreffen voornamelijk investeringen met betrekking tot het stadskantoor.
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Meerjarenbalans
Activa (bedragen
x € 1 miljoen)

31-122014

31-122015

31-122016

31-122017

31-122018

Passiva
(bedragen x € 1
miljoen)
Vaste passiva

Vaste activa
Immateriele
vaste activa
Materiele vaste
activa
Financiele vaste
activa

171

171

171

171

171

259.018

283.503

274.488

264.673

255.658

43.782

43.782

43.782

43.782

43.782

302.971

327.456

318.441

308.626

299.611

Voorraden

86.812

94.503

77.907

72.434

63.359

Uitzettingen
rentetypische
looptijd < 1 jaar
Liquide middelen

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Overlopende
activa
Totaal vlottende
activa

1.000

7.000

7.000

7.000

7.000

118.812

132.503

115.907

110.434

101.359

421.783

459.959

434.348

419.060

400.970

Totaal vaste
activa
Vlottende activa

Balanstotaal
activa

Eigen vermogen
Voorzieningen
Vaste schulden
rentetypische
looptijd > 1 jaar
Totaal vaste
passiva
Vlottende passiva
Netto vlottende
schulden
rentetypische
looptijd < 1 jaar
Overlopende
passiva
Totaal vlottende
passiva

Balanstotaal
passiva
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31-122014

31-122015

31-122016

31-122017

31-122018

64.478

64.555

69.862

76.168

75.274

9.753

12.992

13.161

13.386

13.663

305.819

316.548

305.616

294.698

284.000

380.050

394.095

388.639

384.252

372.937

3.000

29.664

9.524

14.638

7.878

38.733

36.200

36.185

20.170

20.155

41.733

65.864

45.709

34.808

28.033

421.783

459.959

434.348

419.060

400.970
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Immateriële vaste activa
Hierin zit weinig verloop en daarom zijn de jaren 2015-2018 gebaseerd op een gemiddelde
van de afgelopen jaren. Afschrijvingen treft u aan onder Materiële vaste activa.
Materiële vaste activa
De waarde per 31 december 2013 s gebaseerd op de balans gepresenteerd bij de
jaarrekening 2013. Vervolgens is een jaarlijkse afschrijving toegepast van € 10,8 miljoen.
Het betreft een afschrijving voor alle vaste activa FVA, MVA en IVA. Dit is een behoorlijk
constant bedrag over de afgelopen jaren. Vervolgens zijn de nieuwe investeringen
toegevoegd.
Financiële vaste activa
Dit is doorgaans een redelijk stabiel bedrag. Afschrijvingen treft u aan onder Materiële
vaste activa.
Voorraden
Betreft het verloop van de investeringen (baten en lasten) van de grondexploitatie.
Uitzetting < 1 jaar
Geraamd op € 30 miljoen op basis van de balansen 2011 t/m 2013
Liquide middelen
Raming op basis van de balansen 2011 t/m 2013 waarbij 2012 gecorrigeerd in verband
met materiële eenmalige invloeden.
Overlopende activa
Dit bedrag is op voorhand niet te bepalen. Hiertoe is het gemiddelde genomen van de
periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013.
Eigen vermogen
Gebaseerd op het (meerjarige) verloop van reserves
Voorziening
Gebaseerd op het (meerjarige) verloop van voorzieningen. Vanaf 2015 wordt er een
voorziening groot onderhoud gevormd van € 2,6 miljoen.
Vaste schulden > 1 jaar
Gebaseerd op de staat van opgenomen langlopende geldleningen. Het totaal loopt na
2015 af door de jaarlijkse aflossing.
Vlottende schulden < 1 jaar

Raming op basis van het onderdeel ‘Overige schulden’ en de balansen over de jaren 2011
t/m 2013.
Overlopende passiva
Dit bedrag is op voorhand niet te bepalen. Hiertoe is het gemiddelde opgenomen van de
periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013.

Kentgetallen
Kengetallen/ratio’s
Netto schuldquote
Netto schuld per
inwoner
Debtratio VV/TV
Solvabiliteit EV/TV
Voorraadquote
Uitleenquote

Prognose
2014
110

Prognose
2015
102

Prognose
2016
96

Prognose
2017
95

Prognose
2018
89

3.302

3.620

3.300

3.076

2.897

85
15
29
10

86
14
27
8

84
16
23
8

82
18
23
8

81
19
20
7

Toelichting op de balans
De opgestelde meerjarenbalans gaat net als de meerjarenbegroting over de jaren 20142018.
Met het maken van een balansprognose wordt in feite een reële schatting gemaakt van
verschillende balansposten op basis van de huidige balans, de verwachte investeringen en
de lopende aflossingsverplichtingen.
Aan de hand van deze gegevens wordt in een meerjarenbalans inzicht gegeven in de
ontwikkeling van de balansposten: vaste en vlottende activa, vreemd en eigenvermogen.
Deze posten kunnen vervolgens weer informatie geven over de diverse ratio’s zoals
solvabiliteit, debt ratio en schuldpositie. Uit onze meerjarenbalans blijkt het volgende:
Vaste activa
De vaste activa stijgt door: vervangingsinvesteringen, vastgestelde investeringen uit
begroting 2014-2018 en investeringen op basis van het investeringsplan, zoals bij de
Voorjaarsnota 2014 wordt voorgesteld.
Vlottende activa
De vlottende activa daalt. Dit betreft een afname van de boekwaarden grondexploitaties
door verwachte verkoop gronden.
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Eigen vermogen
Het eigen vermogen wijzigt door een mutatie van bestemmingsreserve in verband met het
realiseren van afgesproken prestaties.
Vreemd vermogen
Het vreemd vermogen stijgt. Dit wordt veroorzaakt door een toename van de lening
portefeuille op basis van een saldo van aflossingen, investeringen en de geraamde
investeringen.
Schuldkengetallen / ratio’s
De netto schuldquote neemt in de komende jaren af. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt
door de aflossing van de vaste schulden. De debt ratio en de solvabiliteit blijft de komende
jaren stabiel.
De verwachting is dat de nettoschuldquote voor de jaren 2015 tot en met 2018 lager is
dan in de begroting 2014 werd verwacht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in
deze berekening bij de totale inkomsten de bate met betrekking tot de transitie 3D is
meegenomen (EUR 70 miljoen per jaar). Wanneer dit niet wordt meegerekend zou de
nettoschuldquote vanaf 2015 tot en met 2018 afnemen van 133 naar 114.
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Algemene toelichting op kengetallen
Inleiding
Op de vorige pagina is de meerjarige balans en diverse kengetallen opgenomen. Hieronder
volgt een algemene toelichting op diverse onderdelen van de balans en de kengetallen.
Deze toelichting is afkomstig van de VNG factsheet ‘Financiële ruimte en schuldpositie en
terug te vinden op: www.vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien
Stand van zaken
Door de economische recessie staan de inkomsten van gemeenten onder druk. Kunnen we
de komende tijd nog wel investeren, hebben we daar financieel nog ruimte voor? Een
goede vraag, zeker ook met de nieuwe wet HOf. Voor een antwoord hierop moet u in de
eerste plaats naar de balans van de gemeente kijken.
De gemeentelijke balans
Net als bedrijven hebben ook gemeenten een balans. Op de balans van de gemeente staan
aan de linkerzijde – ook wel bekend als de debetzijde – de bezittingen. Aan de
rechterzijde – ook wel bekend als de creditzijde – staat hoe deze bezittingen zijn
gefinancierd. Daar staat met hoeveel schulden het bezit is belast. Het eigen vermogen
in de vorm van reserves (en voorzieningen) geeft alleen aan in hoeverre de schulden op
het bezit zijn afbetaald. Hierna staat de balans van de gezamenlijke Nederlandse
gemeenten op 31 december 2011 (in miljoen euro).
Activa 2011
(Im)materiele vaste activa
Kapitaalverstrekkingen
en
leningen verbonden partijen
Langlopende leningen derden
Langlopende uitzettingen
Voorraad
bouwgrond
&
onderhanden werk
Overige voorraden
Vorderingen, liquide middelen
& overlopende activa
Balanstotaal

50.071
9.221

Passiva 2011
Eigen vermogen
Voorzieningen

31.232
7.200

3.892
2.139
13.095

Langlopende leningen
Kortlopende schuld
Overlopende passiva

35.577
8.274
6.231

Voor het betalen van de facturen van een investering moet er geld op de bankrekening
staan. En als er te weinig geld op de bank staat, moet dat eerst worden
geleend. Daarmee stijgt de schuld. Daarom moet de blik juist op de schulden worden
gericht. Wat is de hoogte van de schulden? Is het aangaan van nog meer schulden voor
nieuwe investeringen nog wel verantwoord?
Schulden brengen namelijk rentelasten met zich mee.Daarbij veroorzaken nieuwe
investeringen in de toekomst extra kosten voor beheer, onderhoud en afschrijvingen. De
afschrijvingen weerspiegelen (deels) de aflossingen op de leningen voor investeringen.
Hoge schulden verdrukken zo andere noodzakelijke uitgaven van de gemeente.
De investeringscapaciteit van een gemeente hangt dus in belangrijke mate af van de
ruimte om meer schulden aan te gaan. De ruimte voor het aangaan van schulden wordt
bepaald door de inkomsten. Bij hogere inkomsten kan een gemeente hogere rentelasten
van schulden opvangen.
Kengetallen schuld
Het blote bedrag aan schulden op de balans zegt dus niet alles. U moet juist naar
verhoudingsgetallen kijken, zogenaamde kengetallen. Goede kengetallen voor het
beoordelen van de hoogte van de schuld zijn:
• debt-ratio
• de netto schuld als aandeel van de inkomsten (netto schuldquote).
Door de uitkomsten van deze kengetallen te vergelijken met wat gewoon is voor
gemeenten, krijgt u een goede indruk van de hoogte van de schulden.
Hoe hoog is het bezit belast met schuld?
De debt-ratio zegt welk aandeel van het gemeentebezit is belast met schulden. Het bezit
staat aan de linkerzijde van de balans. De financiering van het gemeentebezit staat
aan de rechterzijde van de balans. De debt-ratio reken je uit door de som van de
langlopende schulden, de kortlopende schulden en overlopende passiva op de rechterzijde
van de balans te delen door het balanstotaal en dit verhoudingsgetal uit te drukken in
procenten.

2.265
4.089
88.514

Balanstotaal

88.514

Investeringscapaciteit
Reserves op de balans in vorm van eigen vermogen zeggen op zich weinig over de
investeringsruimte van een gemeente. Dat dit wel zo zou zijn berust op een misverstand.
Eigen vermogen in de vorm van reserves is geen geld.

Debt ratio

Onderhandse leningen+ overige vaste schuld + kortlopende schulden
+ overlopend passiva
Balans totaal

Een debt-ratio van hoger dan 80 procent geeft aan dat de gemeente zijn bezit met zeer
veel schulden heeft belast. Naast de debt-ratio kan ook de solvabiliteitsratio voor een
dergelijk oordeel gebruikt worden. De solvabilteitsratio is het spiegelbeeld van de debtratio. Bij een debt-ratio van 80 procent bedraagt de solvabiliteitsratio 20 procent. De
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solvabiliteitsratio laat zien welk aandeel van het gemeentebezit is afbetaald.
De debt-ratio en solvabiliteitsratio kunnen zeer goed met een cirkeldiagram in beeld
worden gebracht. De hele cirkel stelt dan het totale bezit voor. In volgende figuur is
dat gedaan voor de gemeente Willemshof. Te zien is dat 20 procent van het gemeentelijke
bezit is afbetaald en 80 procent van het gemeentelijke bezit belast is met schuld.

Hoe zwaar drukt de schuld op de begroting?
De netto schuld berekent u als volgt: van de som van de onderhandse leningen, overige
vaste schuld, kortlopende schuld en overlopende passiva trekt u de langlopende
uitzettingen, kortlopende (debiteuren)vorderingen en uitzettingen, liquide middelen en
overlopende activa af.
Als de netto schuld wordt gedeeld door de totale inkomsten (voor bestemming reserves),
is het resultaat de netto schuld als aandeel van de exploitatie (inkomsten). Dit
kengetal wordt ook wel de netto schuldquote genoemd. De netto schuldquote geeft een
indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie en de
hoogte van de investeringen uit het nabije verleden. In formulevorm ziet de netto
schuldquote er als volgt uit:

Netto
schuldquote

Netto schuld
Totale inkomsten (voor bestemming reserves)

Bij een netto schuldquote hoger dan 130% springt het licht voor een gemeente bij wijze
van spreken op rood. De gemeente heeft dan een zeer hoge schuld. Dit plafond is
vergelijkbaar met het Europese schuldplafond van 60% BBP dat geldt voor landen. Bij een
netto schuldquote hoger dan 130% doet u er als gemeente goed aan de
schulden af te bouwen. Dat betekent een terughoudend investeringsbeleid en het
afbouwen van voorraden bouwgrond. Al bij een lager percentage tussen de 100% en
130% is voorzichtigheid geboden en staat het licht voor de gemeente op oranje.
Oordeel niet te snel
Een kanttekening bij de bovengenoemde plafonds van 80 procent bij de debt-ratio en 130
procent bij de netto schuldquote is op zijn plaats. Men moet niet blind varen
op deze kengetallen.
Ten eerste kan een gemeente veel geld hebben uitgeleend aan culturele instellingen of
gemeenschappelijke regelingen. De rentelasten en aflossingen van de schulden, die hier
tegenover staan, drukken niet op de exploitatie. Men kan deze ook in mindering brengen
op de netto schuld.

Om zicht te krijgen hoeveel geld de gemeente uitgeleend heeft, kan de uitleenquote
worden berekend aan de hand van de volgende formule.

Uitleenquote

Leningen aan verbonden partijen + leningen aan derden
Totale inkomsten

Als een gemeente geld uitleent, gaat dit niet zonder risico. Het kan zijn dat de andere
partijen de leningen niet kunnen afbetalen. De gemeente is dan het uitgeleende
geld kwijt en blijft met de schulden die er tegenoverstaan zitten.
Ten tweede kan de gemeenten grote voorraden bouwgrond bezitten. Bij verkoop van de
kavels komt er geld in het laatje. Daarmee worden de schulden afgelost en de
betaalde rentelasten goedgemaakt. De verkoop moet dan wel binnen redelijke termijn in
het verschiet liggen.
De voorraadquote geeft zicht op de voorradenpositie van de gemeente en wordt berekend
aan de hand van de volgende formule.
Voorraadquote

Bouwgrond + voorraden onderhanden werk + overige gronden
Totale inkomsten

Juist op de voorraden grond lopen de gemeenten risico. In de nasleep van de recessie is
het risico van tegenvallende opbrengsten uit grondverkopen aanwezig.
Het is goed ook de uitgeleende gelden en voorraden mee te nemen in de analyse van de
hoogte van de schuld en ze uit te drukken als aan aandeel van de inkomsten. Daardoor
kunnen ze rechtstreeks worden afgetrokken van de netto schuldquote. Een hoge netto
schuldquote kan het gevolg zijn van een hoge uitleenquote of voorraadquote.
Door de uitleenquote en voorraadquote van de netto schuldquote af te trekken, krijgt
men een goede indruk van de schuld die op de exploitatie drukt.
Schulden in de toekomst
Gemeenten moeten anticiperen op externe effecten die van invloed zijn op de
schuldpositie van gemeenten. Hoe de schuld van een gemeente eruit komt te zien, hangt
naast de investeringen af van de ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven. In de regel
zullen bestaande schulden langzaam verdampen door inflatie. Dit zit namelijk als volgt:
indien de inflatie stijgt, stijgen de inkomsten mee.
De netto schuldquote zal afnemen omdat de inkomsten in de noemer groeien.
De inkomsten kunnen in de toekomst ook dalen, dat kan door bevolkingskrimp of door de
negatieve gevolgen van een recessie op de gemeentelijke inkomsten. Het mechanisme
werkt dan omgekeerd. Bij gelijk blijvende schuld stijgt de netto schuldquote doordat de
inkomsten in de noemer terug lopen.
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Paragraaf Verbonden partijen
Waarin dient deze paragraaf inzicht te geven?
De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in de verbonden partijen van de gemeente
(welke, waarom) en de risico’s die hiermee (mogelijk) gelopen worden. Tevens wordt
melding gemaakt van de actuele (beleid-) ontwikkelingen.
Wijzigingen met ingang van 2015
Met ingang van 2015 zijn onderstaande aspecten of omstandigheden nieuw of gewijzigd
ten opzichte van begroting 2014.

Beleid


Algemeen
De gemeente heeft de beschikking over bijna alle vastgestelde jaarrekeningen 2013 van de
verbonden partijen, inclusief de accountantsverklaringen. In de accountantsverklaringen
wordt , indien aan de orde, aandacht besteed aan de continuïteit van de ondernemingen.
Bij het opmaken van deze paragraaf is alleen de jaarrekening van NV MVD nog niet
formeel vastgesteld. Specifieke aandacht gaat uit naar enkele verbonden partijen die in
2015 met bijzondere
ontwikkelingen te maken hebben. Ook hebben in 2015
beleidsontwikkelingen impact op de wijze waarop de aandeelhoudersrol wordt ingevuld.
Zie onderstaand.



Specifieke aandachtaspecten:

De fusie Berkel Milieu en Circulus is een feit;

Garantstelling door de gemeente verleend in 2014 voor een tweetal projecten
van Wonen boven Winkels;

De Veiligheidsregio IJsselland en GGD IJsselland met focus op de nieuwe
huisvesting, risicomanagement en invulling van taakstellingen;

Een herzien meerjarenperspectief NV Deventer Schouwburg inclusief de opbouw
van een toereikend weerstandvermogen en inclusief investering -en
financieringsbehoefte;

De besluitvorming over het gemeentelijk Sportbeleid en een meerjaren visie
voor NV Sportbedrijf Deventer waarin ook een actuele meerjaren exploitatie en
investeringsplan inclusief financiering daarvan.

Ontwikkeling van Filmtheater de Viking en nieuwbouw bibliotheek door de NV
Maatschappelijk Vastgoed Deventer; Samenwerking op het gebied van
jeugdzorg met 11 andere gemeenten in een per 1-1-2015 opgerichte
bedrijfsvoering-GR;

Attero NV (het afvalverwerkingsbedrijf van voormalig Essent Milieu) is in 2014
verkocht.

Deventer Werk talent (DWT) start per 2015.

Door faillissement van de grootste gebruiker van de luchthaven Teuge,
vliegschool Stella Aviation, zal de directie van de luchthaven passende
maatregelen moeten treffen om de wegvallen de inkomsten in het
meerjarenperspectief op te kunnen vangen. Mocht een beroep op
aandeelhouders gedaan worden dan wordt de gemeenteraad geïnformeerd /
geconsulteerd.

Op 24 april 2013 is de beleidsnota “verlenen van gemeentegaranties en
verstrekking geldleningen” door de raad vastgesteld. Een verdere uitwerking van
dit kader wordt in 2014 aan de gemeenteraad voorgelegd.
In 2015 wordt er gewerkt met een toezichtarrangement per verbonden partij.
Eind 2014 vast te stellen.

Belangrijke conclusies uit deze paragraaf

Uit de specifieke aandachtspunten en de nadere informatie die is opgenomen in
onderstaande paragraafonderdelen ontlenen wij geen aanwijzingen dat de
gemeente voor bepaalde financiële risico’s specifiek weerstandsvermogen zou
moeten aanhouden.

Enkele verbonden partijen moeten hun eigen weerstandsvermogen nog op
toereikende hoogte brengen.

Enkele verbonden partijen moeten goed aandacht besteden aan de meerjarige
liquiditeiten positie.

Vanuit onze aandeelhoudersrol wordt daarop toegezien en actief op gestuurd.
Algemeen
Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke én
financiële band heeft.
Het bestuurlijke belang wordt vertegenwoordigd door het hebben van een zetel in
het bestuur van de participatie en/of van stemrecht. De gemeente heeft een
financieel belang als zij middelen ter beschikking heeft gesteld en die kwijtraakt bij
faillissement van de verbonden partij of als de gevolgen van financiële problemen bij
de verbonden partij op de gemeente kunnen worden verhaald. Voorbeelden van een
financieel belang zijn een subsidierelatie, een garantiestelling en aandelenbezit.
Hieronder presenteren we een tabel waarin per verbonden partij kort is aangeven
wat het doel, de aard van de verbinding en het publiek belang is. De volgorde sluit
aan bij de programma-indeling. In de aard van de verbindingen zijn de volgende
categorieën onderscheiden:
•
GR = Gemeenschappelijke regeling
•
ST = Stichtingdeelname (% belang)
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•
•

AB = Aandelenbezit (% belang).
In algemene zin merken we per categorie het volgende op.

Gemeenschappelijke regelingen.
Deventer neemt deel in enkele gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten.
Daarbij hebben de deelnemende gemeenten een gezamenlijk belang. Het gaat om
beleidsontwikkeling en -afstemming en/of uitvoerende taken die beter op regionaal
niveau (soms provinciegrens overschrijdend) kunnen worden georganiseerd.

beleidsbesluiten aan ons college ter besluitvorming voorgelegd voorafgaand aan de
bestuursvergaderingen van deze partijen.
Op 24 april 2013 is de beleidsnota “verlenen van gemeentegaranties en verstrekking
van geldleningen” door de raad vastgesteld. In het principe “Nee, tenzij….” is met de
“tenzij” een uitzondering gemaakt voor de verstrekking van leningen en garanties aan
verbonden partijen die voor de gemeente een publiek belang behartigen. Aan de
verstrekking aan verbonden partijen zijn voorschriften verbonden en worden
beoordelingsaspecten geformuleerd.

Stichtingen
Er is een tijd geweest dat de gemeente Deventer was vertegenwoordigd in besturen
van partijen met wie zij een subsidierelatie had. Die lijn is bewust verlaten in het
belang van een objectieve opstelling ten opzichte van zo’n partij en een ongebonden
beoordeling van het maatschappelijke nut ervan. Waar de gemeente nu nog in
stichtingsbesturen is
vertegenwoordigd gaat het om stichtingen waarin de gemeente bewust een actieve
rol wil spelen.
Aandelenbezit
De gemeente Deventer participeert in een aantal vennootschappen. Soms zijn die
opgericht bij het privatiseren van gemeentelijke taken (zoals de BV Circulus). Andere
vennootschappen hebben tot doel het beheren en in stand houden van onroerend
goed voor bijzondere functies (zoals de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer). De
beleidslijn van de gemeente is om dié participaties aan te houden, waarbij het
belangrijk wordt gevonden verzekerd te zijn van het voortbestaan van een
voorziening, waar overheidseigendom van belang is voor (behoud van) het fiscale
regime en/of waar het eigendom dividend oplevert.
Beleidkader
In 2012 is het beleidskader voor verbonden partijen vastgesteld. Het kader waarmee
verbonden partijen worden bestuurd en beheerst en het algemene kader voor
verantwoording afleggen en toezicht houden.
Voorts is ingezet op een strikte scheiding tussen inhoudelijke rol en
vertegenwoordigende/aandeelhouder rol voor alle verbonden partijen. Voor enkele
verbonden partijen wordt afgeweken van het geformuleerde beleid. Argument
daarvoor is dat een strikte scheiding van rollen bij een aantal verbonden partijen niet
effectief en efficiënt is en niet noodzakelijk is. Dit geldt vooral voor de
gemeenschappelijke
regelingen
zoals
GGD,
Stedendriehoek
en
Recreatiegemeenschap Salland. Er zijn voldoende waarborgen om de gezondheid en
continuïteit van deze verbonden partijen vanuit collegeverantwoordelijkheden tot
besluitvorming te brengen. Jaarlijks worden jaarrekeningen, begrotingen en
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Programma
(product)

Naam

Doel

Aard

Gegevens 2013
EV = eigen
vermogen,
VV = vreemd
vermogen
EV € 294.000
VV € 3.298
Resultaat: € 43.606

Gegevens 2012
EV = eigen
vermogen,
VV = vreemd
vermogen
EV € 169.000
VV € 3.601.000
Resultaat: - €
11.242

Bron:
jaarrekening,
rapportage,
overige

Nominale
waarde per 3112-2013

Publiek
actualiteit.

1 (104)

Regio Stedendriehoek
Deventer

GR,
24%

2 (502)

Veiligheidsregio
Ijsselland, incl. GHOR
Zwolle

3 (28)

Deventer Groenbedrijf
BV

Samenwerking op het terrein
van ruimtelijke en sociale
ontwikkeling,
wonen,
economische
zaken,
milieu/platteland,
verkeer/
vervoer, uitvoeringsagenda en
regionaal grondbeleid.
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.
Beheer, onderhoud, aanleg en
vervanging van openbaar groen
en zorgen voor een duurzame
instandhouding.
Exploitatie
van
de
parkeergarage Sijzenbaan.

Vastgestelde
jaarrekening
2013

N.v.t.

Uitvoeren
gemeentelijke taken in
regionaal verband.

EV € 1.680.592
VV € 1.686.630
Resultaat - € 54.363

EV € 1.763.680
VV € 2.834.792
Resultaat € 961.558

Vastgestelde
jaarrekening
2013

N.v.t.

Uitvoeren
taken.

AB,
50%

EV € 1.053.000
VV € 2.858.000
Resultaat € 67.000

EV € 986.000
VV € 2.364.000
Resultaat € 9.000

Vastgestelde
jaarrekening
2013

€
30.000,
garantie
€
1.333.333

Uitvoeren
gemeentelijke
taak.

AB,
<10%

EV € 1.311.199
VV € 693.061
Resultaat € 67.000

EV € 1.340.321
VV € 764.674
Resultaat € 427.335

Vastgestelde
jaarrekening
2013

€ 39.600

EV € 593.224
VV € 119.371
Resultaat € 244

EV € 592.980
VV € 162.777
Resultaat € 4.994

Vastgestelde
jaarrekening
2013

€ 272.268

Betrokkenheid/belang
bij
kwantiteit
en
kwaliteit
parkeervoorzieningen.
Betrokkenheid/belang
bij
instandhouding
voorzieningen
voor
uitvoering
deel
gemeentelijke
milieutaken.

EV € 1.684.366
VV € 2.906.514
Resultaat € 80.762

EV € 1.603.605
VV € 1.807.101
Resultaat - €
1.306.471

Vastgestelde
jaarrekening
2013

€ 454.000,
agio
€
1
miljoen,
kapitaalstorting
€ 1,45 miljoen.

GR,
19,5%

3 (23)

NV
Centrumgarage
Deventer

4 (45)

NV
Vastgoed
Milieucentrum
Devneter

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

AB,
49,5%

5 (3)

NV Wonen
winkels

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

AB,
50%

boven
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Programma
(product)

Naam

Doel

Aard

10 (10)

Recreatiegemeenschap
Salland (RGS)

GR,
65%

10 (10)

NV Luchthaven Teuge

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.
Exploitatie van een luchthaven
voor zakelijke en recreatieve
burgerluchtvaart.

9 (405)

Sallcon

8 (202)

GGD IJsselland

10 (5)

NV Bergkwartier

10 (230)

NV
Deventer
Schouwburg

10 (230)

NV

Maatschappelijk

Gegevens 2013
EV = eigen
vermogen,
VV = vreemd
vermogen
EV € 687.732
VV € 993.969
Resultaat € 318.140

Gegevens 2012
EV = eigen
vermogen,
VV = vreemd
vermogen
EV € 488.519
VV € 749.913
Resultaat € 70.774

Bron:
jaarrekening,
rapportage,
overige

Nominale
waarde per 3112-2013

Publiek
actualiteit.

Vastgestelde
jaarrekening
2013

N.v.t.

AB,
25%

EV € 1.764.131
VV € 1.904.328
Resultaat - € 36.770

EV € 1.800.901
VV € 1.926.790
Resultaat € 182.043

Vastgestelde
jaarrekening
2013

€ 489.857

Werkvoorziening voor mensen
met een arbeidshandicap, reintegratie van werklozen met
een
afstand
tot
de
arbeidsmarkt. Begeleider en
bemiddelaar bij gesubsidieerde
arbeid.
Uitvoeren van lokale/ regionale
gezondheidszorg onder andere
door uitvoering Wet Collectieve
preventie
en
integrale
jeugdgezondheidszorg.
Aankoop,
restauratie
en
verhuur van monumentale en
karakteristieke panden in de
binnenstad.
Aanbieden van een breed en
gevarieerd programma van
(professionele) podiumkunst
voor stad en regio.

GR

EV € 8.653.000
VV € 1.896.000
Resultaat € 11.000
Operationele
activiteiten €
1.512.000

EV € 8.413.000
VV € 2.493.000
Resultaat € 3.000
Operationele
activiteiten €
972.000

Vastgestelde
jaarrekening
2013

N.v.t.

GR,
19,5%

EV € 1.356.048
VV € 10.751.378
Resultaat € 95.852

EV € 1.376.871
VV € 9.974.503
Resultaat - €
303.586

Vastgestelde
jaarrekening
2013

N.v.t.

Uitvoeren
van
gemeentelijke taken in
regionaal
verband;
versterking
van
recreatieen
toerismebelangen/taken.
Bevorderen mobiliteit
en
versterking
regionale economie.
Actualiteit:onderzoek
naar
participatie
private partners.
Uitvoeren wettelijke
taak (Wet sociale
werkvoorziening);
bevordering
werkgelegenheid.
Actualiteit: zie tekst
onder toelichting.
Uitvoeren wettelijke
taken.

AB,
17,5%

EV € 39.613.000
VV € 30.104.000
Resultaat € 501.000

EV € 47.625.000
VV € 28.112.000
Resultaat € 502.000

Vastgestelde
jaarrekening
2013

€ 1.547.390

AB,
77,5%

EV € 358.552
VV € 1.847.193
Resultaat € 13.871

EV € 344.681
VV € 1.881.613
Resultaat - €
175.906

Vastgestelde
jaarrekening
2013

€ 325.360

Realiseren en beheer van een

AB,

Nog niet vastgesteld.

EV € 7.037.467

Vastgestelde

€
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Programma
(product)

Naam

Doel

Aard

Vastgoed
Deventer
(voorheen NV VCC)

accommodatie
voor
film,
podiumkunst, kunsteducatie,
muziek en dans.

100%

8 (240)

NV
Sportbedrijf
Deventer

AB,
100%

11 (901)

Circukus BV

Stichten, beheren, exploiteren
en in stand houden van
binnensportaccommodaties
(De
Scheg,
Borgelerbad,
sporthallen/gymzalen).
Inname en verwijdering van
huishoudelijk- en bedrijfsafval
en stadsreiniging in Apeldoorn,
Deventer en Epe.

Gegevens 2012
EV = eigen
vermogen,
VV = vreemd
vermogen
VV € 9.967.980
Resultaat - € 28.117

Bron:
jaarrekening,
rapportage,
overige

Nominale
waarde per 3112-2013

Publiek
actualiteit.

jaarrekening
2013

lening:
9.136.494

EV € 201.489
VV € 19.522.462
Resultaat € 123.980

EV € 77.509
VV € 20.519.553
Resultaat € 16.840

Vastgestelde
jaarrekening
2013

€
90.756,
lening:
€
15.385.398

cultuurvoorzieningen,
waaronder
film,
kunsteducatie, muziek
en dans.
Uitvoeren
gemeentelijke taak.

EV € 4.850.215
VV € 14.172.852
Resultaat €
1.852.244

EV € 4.756.499
VV € 12.924.326
Resultaat €
1.840.575

Vastgestelde
jaarrekening
2013

€
18.400,
lening:
€
2.187.350

11 (901)

Enexis Holding BV

11 (901)

Vordering op Enexis BV

Instandhouding en uitbreiding,
beheer en exploitatie, van
distributie- en transportnetten
met annexen voor energie.
Distributie en transport van
energie.
Effectief
en
efficiënt
structureren voor circa 140
aandeelhouders Essent NV van
de vordering op Enexis Holding
NV.

AB, <
5%

EV € 3.370,1 miljoen
VV € 2.894,8 miljoen
Resultaat € 340,7
miljoen

Vastgestelde
jaarrekening
2013

€
387.976,
achtergestelde
lening:
€
544.536

AB, <
5%

EV € 82.250
VV € 862,2 miljoen
Resultaat - € 11.918

EV € 3.244,9
miljoen
VV € 3.778,6
miljoen
Resultaat € 222,5
miljoen
EV € 94.168
VV € 1.367,4
miljoen
Resultaat - € 3.707

Vastgestelde
jaarrekening
2013

€
52,
(brug)lening: €
3.499.197

Borgen
financiële
belangen gemeente.
Actualiteit: in 2012 is €
1.166.400
op
de
bruglening afgelost.

11 (901)

Attero Holding BV

Productie van teruggewonnen
grondstoffen en duurzame
energie uit afval. Deelneming in
vennootschappen
op
het
terrein van afval- verwijdering
en -verwerking, recycling etc.

AB, <
5%

EV € 198,2
miljoenVV € 477,2
miljoen Resultaat €
67,2 miljoen

EV € 273,5 miljoen
VV € 500,8 miljoen
Resultaat € 8,1
miljoen

Vastgestelde
jaarrekening
2013

€
3.880,
renteloze
lening:
€
2.134.381

Borgen
financiële
belangen gemeente.
De renteloze lening
wordt in 2016 afgelost.

11 (901)

Publiek
belang
Elektriciteitsproductie

Effectief en efficiënt uitvoeren
voor circa 140 aandeelhouders

AB, <
5%

EV € 1.616.680
VV € 111.272

EV € 1.634.797
VV € 154.916

Vastgestelde
jaarrekening

€ 3.880

Borgen
belangen

AB,
34%

Gegevens 2013
EV = eigen
vermogen,
VV = vreemd
vermogen
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€

belang,

Uitvoeren wettelijke
taak inzameling (en
verwerking)
huishoudelijk
afval.
Actualiteit: In 2013
besluitvorming fusie
met Berkel Milieu NV.
Borgen
van
de
infrastructuur
van
energievoorzieningen.

financiële
gemeente.
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Programma
(product)

Naam

Doel

BV

Essent NV van beperkte taken
uit SPA-EPZ en het convenant
borging publieke belangen
Borssele (en onderzoek naar
mogelijke opheffing BV na de
op
1
september
2016
aflopende garantieperiode).
Effectief
en
efficiënt
structureren voor circa 140
aandeelhouders Essent NV van
beheer en afwikkeling garanties
bij verkoop Essent.

11 (901)

Verkoop
Vennootschap BV

11 (901)

CBL Vennootschap BV

11 (901)

Claim
Staat
Vennootschap BV

11 (901)

Bank
Nederlandse
Gemeenten (BNG NV)

11 (901)

Vitens NV

Aard

Gegevens 2013
EV = eigen
vermogen,
VV = vreemd
vermogen
Resultaat - € 18.114

Gegevens 2012
EV = eigen
vermogen,
VV = vreemd
vermogen
Resultaat - € 61.672

Bron:
jaarrekening,
rapportage,
overige

AB, <
5%

EV € 347,3 miljoen
VV € 98,1 miljoen
Resultaat - € 62,1
miljoen

EV € 415,9 miljoen
VV € 30,4 miljoen
Resultaat € 5,9
miljoen

Vastgestelde
jaarrekening
2013

€ 52

Borgen
financiële
belangen gemeente.
Resultaat 2011 is fors
beïnvloed door een
voorziening voeding
met € 7,6 miljoen.

Effectief
en
efficiënt
structureren voor circa 140
aandeelhouders Essent NV van
medebeheer CBL-fonds en
andere fondsen en afwikkeling
ervan.
Effectief
en
efficiënt
structureren voor circa 140
aandeelhouders Essent NV van
belangen
maximalisatie
verkoopopbrengst Essent en
optimalisatie
risicoafdekking
voor aansprakelijkheid.
Financiële diensten (onder
andere
kredietverlening,
betalingsverkeer, advisering en
elektronisch bankieren).

AB, <
5%

EV $ 9.877.609
VV $ 103.732
Resultaat $
9.877.609

EV $ 129
VV $ 9.922.870
Resultaat - $
126.738

Vastgestelde
jaarrekening
2013

€ 52

Borgen
financiële
belangen gemeente

AB, <
5%

EV € 52.387
VV € 12.484
Resultaat - € 14.095

EV € 66.482
VV € 1.758
Resultaat - € 14.896

Vastgestelde
jaarrekening
2013

€ 52

Borgen
financiële
belangen gemeente

AB, <
5%

€ 730.782

Borgen
financiële
belangen gemeente

AB, <
5%

EV € 2.752 miljoen
VV € 139.476
miljoen
Resultaat € 332
miljoen
EV € 386,1 miljoen
VV € 1.296 miljoen
Resultaat € 3,4
miljoen

Vastgestelde
jaarrekening
2013

Productie en
(drink) water

EV € 3.430 miljoen
VV € 127.753
miljoen
Resultaat € 283
miljoen
EV € 438,3 miljoen
VV € 1.274 miljoen
Resultaat € 67,3
miljoen

Vastgestelde
jaarrekening
2013

€
282.600,
achtergestelde
lening:
€
123.8130

Borgen infrastructuur
drinkwatervoorziening.

levering

van

Begroting 2015 – MJB 2015 – 2018

Nominale
waarde per 3112-2013

2013

Publiek
actualiteit.

belang,

Actualiteit: het EPZ
belang is verkocht; de
NV gaat in afgeslankte
vorm verder voor de
beperkte taken.
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Programma
(product)

Naam

Doel

Aard

11 (901)

Wadinko NV

AB, <
5%

11 (901)

Dataland BV

Stimulering
van
gezonde
bedrijvigheid (met name in de
maakindustrie en zakelijke
dienstverlening) en daarmee de
werkgelegenheid
in
werkgebied
van
de
aandeelhouders.
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

Gegevens 2013
EV = eigen
vermogen,
VV = vreemd
vermogen
EV € 54,3 miljoen
VV € 1.317.230
Resultaat €
1.664.635

Gegevens 2012
EV = eigen
vermogen,
VV = vreemd
vermogen
EV € 55 miljoen
VV € 118.519
Resultaat €
6.292.765

Bron:
jaarrekening,
rapportage,
overige

Nominale
waarde per 3112-2013

Publiek
actualiteit.

Vastgestelde
jaarrekening
2013

€ 6.100

Economie; stimulering
bedrijvigheid.

EV € 495.250
VV € 569.477
Resultaat € 410.285

EV € 273.158
VV € 582.233
Resultaat € 128.265

Vastgestelde
jaarrekening
2013

€ 4.818

Economie;
belang
verlaging lasten- druk
gemeenten/
particulieren
bij
verzoeken
om
gebouwgegevens;
verbetering kwaliteit
eigen
vastgoedgegeven.
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Financiele risico’s en weerstandsvermogen
In 2015 wordt gewerkt met het gebruiken en toepassen van een in ontwikkeling genomen
monitoringsinstrument op risico’s en weerstandsvermogen per verbonden partij. De
constateringen die hieruit voortvloeien zijn verwerkt in deze paragraaf.
In het algemeen geldt dat bij de meeste deelnemingen sprake is van gebruikelijke
bedrijfsvoeringrisico’s. Die conclusie is te baseren op de accountantsrapporten bij de
jaarrekeningen van die partijen waarin aandacht is besteed aan de continuïteit van de
bedrijfsvoering. Bij sommige vennootschappen is daarnaast informatie opgenomen over
bijzondere omstandigheden en risico’s. Ook is voor een paar verbonden partijen melding
gemaakt van de actuele waarde van het bezit. Informatie over de vermogensposities, de
resultaten, bijzondere omstandigheden en actuele waarden zijn indicaties (er zijn er
uiteraard meer) over de continuïteit van een verbonden partij en hun vermogen om
financiële risico’s te kunnen opvangen.
01) GR Regio Stedendriehoek
Aan deze GR wordt deelgenomen door de gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen,
Brummen, Epe, Lochem en Voorst. De regio kent enkele beperkte
risico’s (waaronder een inverdientaakstelling van een projectleider) en beschikt over
beperkt weerstandsvermogen. De regio verdeelt de kosten over de deelnemende
gemeenten via de verdeelsleutel “inwonertal”. Het Deventer aandeel in die kosten is
ongeveer 24%. Wettelijk is geregeld dat de gemeenten bijspringen als de regio niet aan
haar verplichtingen kan voldoen.
02) GR Veiligheidsregio IJsselland
De VR IJsselland is een samenwerkingsverband van 11 Overijsselse gemeenten, waaronder
Deventer. Inmiddels is de verplichte regionalisering van de brandweerzorg een feit. De
begroting 2015 is beleidsarm opgesteld. Er is een taakstelling opgenomen van € 0,5
miljoen in 2015 oplopend tot € 1,1 miljoen in 2024. Aandacht gaat in het bijzonder uit
naar de wijze waarop deze taakstellingen worden ingevuld, hoe risicomanagement wordt
ingebed in de organisatie en op welke wijze het weerstandsvermogen op peil wordt
gebracht. Wettelijk is geregeld dat de gemeenten bijspringen als de VR niet aan haar
verplichtingen kan voldoen. De VR verdeelt de kosten over de deelnemende gemeenten in
hoofdzaak via de verdeelsleutel “inwonertal”. Het Deventer aandeel in die kosten is ruim
19,5%. De bijdrage bedraagt € 6,7 miljoen.
03) Deventer Groenbedrijf BV
De gemeente Deventer en Sallcon zijn elk voor 50% aandeelhouder in deze BV. Formeel is
het risico van de gemeente beperkt tot het ingebrachte en geactiveerde aandelenkapitaal
ad € 30.000 en de verleende garantie op geldleningen van de BV van totaal € 1.266.667
per 31 december 2013. Een substantieel risico is dat de Rijksbezuinigingen op de sociale

werkvoorziening niet of onvoldoende kunnen worden opgevangen. Gegeven de al
gerealiseerde en nog verwachte Rijksbezuinigingen op de sociale werkvoorziening in
combinatie met de gemeentelijke bezuinigingen, staat Sallcon voor een grote
ombuigingoperatie. Dit omvat ook de plaatsing/detachering van wsw’ers bij het Deventer
Groenbedrijf. Gemeente, Sallcon en DGB werken aan plannen voor een vernieuwd
toekomstperspectief. Financiële gevolgen, risico’s, weerstandvermogen, en afwegingen
worden in beeld gebracht.
04) NV Centrumgarage Deventer
De gemeente Deventer bezit ca. 6% van de aandelen in deze vennootschap. De overige
aandeelhouders zijn binnenstadondernemers en particulieren. In beginsel loopt de
gemeente risico op verlies van het ingebrachte risicodragend kapitaal ad € 39.600 en op de
structurele dividendraming ad
€ 19.000. Los van het feit dat de vennootschap vermogen heeft voor opvang van risico’s
geven de praktijk tot nu toe en de vooruitzichten aan dat beide risico’s beperkt zijn. De
vennootschap kent normale bedrijfsvoeringrisico’s.
05) NV Vastgoed Milieucentrum Deventer
Ongeveer 49,5% van de aandelen in deze vennootschap is in handen van de gemeente
Deventer. De overige aandeelhouders zijn Woningstichting
Rentree (ongeveer 49,5%),
Sallcon (0,8%) en IVN (0,1%). Deze vennootschap kent uitsluitend normale
bedrijfsvoeringrisico’s.
06) NV Wonen boven winkels Deventer
De gemeente Deventer en Woonbedrijf Ieder1 zijn elk voor 50% aandeelhouder in deze
vennootschap. De uitdaging van deze NV is om de doelstelling (een veilige en leefbare
binnenstad via realisering van woningen boven winkels) te halen met minimaal breakeven
exploitatieresultaten. Dat is tot nu toe in beperkte mate gelukt en mede daarom waren
aanvullende kapitaalstortingen nodig. Omdat die aanvullende kapitaalstortingen niet zijn
geactiveerd, is het aandeel van de gemeente Deventer in het Eigen vermogen van de NV
van afgerond € 0,8 miljoen per 31 december 2013 nog steeds hoger dan het geactiveerde
aandelenkapitaal van € 454.000. Daarnaast is een via het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederland verkregen lening van € 700.000 doorgeleend aan de NV.
Vanwege de gewijzigde markt omstandigheden is er een nieuw ondernemingsplan voor de
jaren 2014-2017 opgesteld. De nadruk binnen dit ondernemingsplan 2014 – 2018, ligt op
advisering en beheer, het versterken en uitbouwen van samenwerking en gebruik maken
van alternatieve financieringsbronnen om ontwikkelingen te realiseren. Financiering
vanuit de aandeelhouders is hierin geen vanzelfsprekendheid.
Deventer staat garant voor € 1,5 miljoen voor 2 nog lopende projecten. Als
zekerheidsstelling is er een hypotheek gevestigd op een pand en zijn er aanvullende
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voorwaarden gesteld om bijvoorbeeld ook meer zekerheid te krijgen bij de meerjarige
liquiditeiten ontwikkeling.
07) GR Recreatiegemeenschap Salland
Dit samenwerkingsverband van de gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe, kent
gebruikelijke bedrijfsvoeringrisico’s. Ze heeft beperkt eigen vermogen voor opvang van
incidentele tegenvallers. Deze GR kent tot nu toe jaarbegrotingen en jaarrekeningen met
een bescheiden voordelig resultaat. De GR verdeelt de meeste kosten met de
verdeelsleutel “inwonertal” over de deelnemende gemeenten. Het Deventer aandeel in
die kosten is rond 65%. Wettelijk is geregeld dat de gemeenten bijspringen als de GR niet
aan haar verplichtingen kan voldoen.
08) NV Luchthaven Teuge
De aandelen van deze NV zijn in handen van de gemeenten Apeldoorn (ca. 54,5%),
Deventer (ca. 25%), Zutphen (ca.11,5%) en Voorst (ca. 8,5%).
Op basis van het vastgestelde businessplan luchthaven Teuge is in 2012 met de verkoop
van agrarische gronden en de overdracht van het terrein Alberts aan de gemeente Voorst
de geldlening van de Deutsche Bank van € 1,4 miljoen afgelost. Per 1 september 2012 is
door de NV Luchthaven Teuge een geldlening bij de Rabobank aangetrokken, zodat tegelijk
de geldlening van € 1,425 miljoen aan de gemeente Apeldoorn kon worden terugbetaald.
Ook de gemeentegaranties van de andere drie gemeente werden beëindigd. De Rabo
banklening is tevens beschikbaar voor een nieuw havendienstgebouw en baanverlichting.
De NV voorziet aldus in haar financiering vanuit een private bank. De inbreng van de vier
deelnemende gemeenten in de NV beperkt zich dan tot de inbreng van het
oorspronkelijke aandelenkapitaal.
In opdracht van de vier deelnemende gemeenten in de N.V. Luchthaven Teuge is in het
najaar van 2012 een onderzoek gestart naar mogelijkheden tot participatie van private
partners. Het onderzoek naar mogelijkheden van participatie door private partijen heeft
echter geen concrete biedingen opgeleverd. De gemeenteraad wordt daarover in het
voorjaar van 2014 geïnformeerd.
De NV heeft in 2014 geïnvesteerd in baanverlichting en een nieuw havendienstgebouw.
In 2014 start de provincie Gelderland met de voorbereidingen op het te actualiseren
Luchtvaartbesluit. De deelnemende gemeenten in de NV worden daarin betrokken. Medio
2014 is de grootste gebruiker van de luchthaven, vliegschool Stella Aviation, failliet
gegaan. Gevolg kan zijn dat het langer dan 5 jaar duurt om tot een gezonde exploitatie van
de NV te komen zoals aangegeven in het vastgestelde bedrijfsplan. Het bedrijfsplan zal
moeten worden geactualiseerd. De directie van de luchthaven zal passende maatregelen
gaan treffen. Mocht een beroep op aandeelhouders gedaan worden dan wordt de
gemeenteraad geïnformeerd / geconsulteerd.

09) Sallcon
Sallcon is een GR van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe. Naast gebruikelijke
bedrijfsvoeringrisico’s kent dit bedrijf een bijzonder financieel risico. Dat is het risico
wegens de Rijksbezuiniging op de sociale werkvoorziening en de invoering van de
Participatiewet. Sallcon heeft weerstandsvermogen, dat tijdelijk kan worden ingezet voor
dekking van de nadelige gevolgen van Rijkskortingen. De gemeenten Deventer en OlstWijhe en Sallcon hebben daartoe een herstructureringsplan t.b.v. het sw-bedrijf
vastgesteld.
10) GGD IJsselland
Deze GR van 11 Overijsselse gemeenten, waaronder Deventer, kent gebruikelijke
bedrijfsvoeringrisico’s. Er is beperkt eigen vermogen (algemene reserve), totaal rond €
300.000, voor incidentele tegenvallers. De GR verdeelt de kosten voor een belangrijk deel
via de verdeelsleutel “inwonertal” en voor het resterende deel (de zogenaamde plustaken)
op basis van kostprijs. Voor de reguliere taken is het Deventer deel in de GGD-kosten ruim
19%. Deventer volgt de GGD goed in relatie tot de te lopen risico’s en de hoogte van het
weerstandsvermogen. Wettelijk is geregeld dat de gemeenten bijspringen als de GR niet
aan haar verplichtingen kan voldoen.
11) NV Bergkwartier
De inbreng van de gemeente Deventer in deze NV is € 1.547.390 geactiveerd
aandelenkapitaal, ca. 17,5 % van het totale aandelenkapitaal. De andere aandeelhouders
zijn bank- en verzekeringsinstellingen, beleggingsfondsen en Deventer stichtingen. Naast
het risicodragende aandelenkapitaal loopt de gemeente risico op het geraamde dividend
van € 78.000 per jaar.
In de jaarrekening van de NV wordt gemeld dat als gevolg van hogere rentekosten op
financieringen het meerjarig resultaat en dus ook dividenduitkeringen onder druk komen
te staan. Vooralsnog geen financieel effect voor de gemeente.
12) NV Deventer Schouwburg
In het totale aandelenkapitaal van deze vennootschap ad afgerond € 420.000 neemt de
gemeente Deventer voor € 325.260 deel. De andere aandelen zijn in handen van negen
Deventer bedrijven. Het financiële risico van de gemeente in de NV is in die zin beperkt,
dat het aandelenkapitaal niet is geactiveerd. De gemeente subsidieert de schouwburg met
een substantieel jaarbedrag, waarbij rekening is gehouden met de verplichtingen van de
schouwburg richting de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer (pacht van de
huisvesting). Daarmee zorgt de gemeente voor een stuk borging van de continuïteit van
deze vennootschap. Een substantieel ander deel van de huisvestingkosten zal uit
opbrengsten van de schouwburg moeten blijven komen. Dat was, is en blijft een risico
voor dergelijke voorzieningen.
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De schouwburg heeft over 2013 een klein positief resultaat bereikt. In 2012 echter werd
nog een negatief exploitatieresultaat geboekt van € 175.000 (afgerond). Daardoor is het
weerstandvermogen negatief geworden. De liquiditeit positie is nog toereikend.
Bijstelling van de meerjarenperspectief 2014-2018 is noodzakelijk. Tevens is het op peil
brengen van het weerstandvermogen nodig. Voorstellen daartoe zullen in het najaar van
2014 ook aan de gemeenteraad worden aangeboden.
13) NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer
In beginsel loopt de gemeente risico op verlies van dat aandelenkapitaal . Een tweede
risico betreft het niet-tijdig of niet terugontvangen van de verstrekte leningen. De
vennootschap heeft tegenover de exploitatielasten van die leningen huurbaten van de
gebruikers staan en de gemeente bij de vaststelling van de jaarbijdragen / jaarsubsidies
voor die gebruikers rekening houdt met die verplichtingen. Tegenover het
aandelenkapitaal en de leningschuld staat de waarde van het maatschappelijk vastgoed
voor huisvesting van belangrijke cultuurvoorzieningen. In het kader van het beheer en de
beheersing van die risico’s worden naast de afloop van de investeringen ook betaling en
ontvangst van de huurbaten voortdurend gemonitord.
In 2013 is besloten nieuwbouw bibliotheek en het Filmtheater te laten ontwikkelen,
inbrengen en exploiteren door de NV. Financiering wordt door de gemeente geleverd. In
2014 heeft de NV een actueel meerjarenperspectief gepresenteerd gebaseerd op dit
uitgebreide eigendom en een actualisatie van levensduur van het Cultureel Centrum. De
verwachte levensduur is met 10 jaar verlengt (2025 naar 2035). De restant boekwaarden
van de leningen zijn met die levensduur herzien. Herziening biedt ruimte om tot 15%
erfpachtverlaging per 1-1-2015 voor gebruikers van het Cultureel Centrum over te gaan.
14) NV Sportbedrijf Deventer
Alle “gewone” aandelen van deze vennootschap zijn in handen van de gemeente
Deventer. De tien prioriteitsaandelen werden gehouden door de “Deventer stichting tot
het houden en beheren van prioriteitsaandelen in naamloze en besloten
vennootschappen”, welke formeel gezien door gemeentelijke bestuurders werd bestuurd.
Door besluitvorming eind jaren ’90 over het “Besturen op afstand” is die stichting niet
meer werkzaam en moest formeel nog worden opgeheven. Omdat de statuten van het
Sportbedrijf in 2014 actueel zijn gemaakt, is ook besloten die stichting op te heffen. Vanaf
medio 2014 zijn er alleen nog “gewone” aandelen. Het aandelenkapitaal ad rond € 91.000
is niet
geactiveerd. De NV heeft gering eigen vermogen voor incidentele tegenvallers.
Als opdrachtgever / subsidieverstrekker zorgt de gemeente voor een stuk borging van de
continuïteit van deze vennootschap. Een substantieel ander deel zal van de gebruikers
(opbrengsten) moeten blijven komen. Dat was, is en blijft een risico voor dergelijke
voorzieningen en het is voor de vennootschap een uitdaging om te blijven zorgen voor een
aantrekkelijk aanbod tegen marktconforme / concurrerende prijzen in het belang van het
op niveau houden van het gebruik.

Eind 2012 heeft de NV een risicoscan gepresenteerd. Op basis daarvan zijn en worden
beheermaatregelen genomen die tot afname van risico’s leiden. Voor doorlopende risico’s
moet een weerstandvermogen van € 656.000 worden gevormd. De NV neemt
maatregelen om in 5 jaar tijd naar een toereikend weerstandvermogen te groeien; van €
78.000 naar € 656.000. Ander aandachtpunt is de liquiditeitpositie van de NV die al jaren
achtereen te beperkt is. In december 2013 heeft het college besloten de liquiditeitpositie
de komende 9 jaar met kort geldverstrekking aan te vullen. De gemeenteraad heeft in haar
PMD van januari 2014 ingestemd met dit besluit. In december 2013 heeft de
gemeenteraad voorts ingestemd met het borg staan voor financiering van een
investering van € 2,4 mln. in duurzaamheidmaatregelen van de NV Sportbedrijf Deventer.
15) Circulus BV
De aandelen van Circulus BV werden gehouden door de gemeenten Apeldoorn (55%),
Deventer (34%) en Epe (11%). In 2013 heeft het college en raad ingestemd met een fusie
tussen Circulus BV en Berkel Milieu. In 2014 is de fusie met terugwerkende kracht over
2014 geformaliseerd. De aandeelhouders van Berkel Milieu waren gemeenten Zutphen,
Doesburg, Bronckhorst, Brummen en Lochem. In de gefuseerde organisatie bedraagt het
Deventer aandeel 22,6%. De positie van dochter onderneming CiRec wijkt niet af van de
positie die CiRec nu in Circulus BV heeft. Intact is gebleven dat alleen gemeenten
Apeldoorn en Deventer zeggenschap over CiRec hebben en financieel risico dragen.
Circulus B.V. kent voornamelijk going concern risico’s. De BV beschikt over een algemene
reserve van rond € 2,9 miljoen (31 december 2013) en hebben de aandeelhouders
afspraken gemaakt hoe het bedrijf moet handelen bij een dreigend en/of optredend
financieel probleem. De gemeente Deventer heeft een lening van afgerond € 2,1 mln. aan
Circulus uitstaan. In het fusiebesluit Circulus / Berkel Milieu staat dat het gefuseerde
bedrijf zelfstandig voor haar financiering gaat zorgen. De lening van Deventer wordt
vervroegd afgelost.
Een ander type risico is het niet realiseren van het geraamde exploitatievoordeel bij de
100% dochter Cirec BV. De gemeente loopt risico op de dividenduitkering van begroot €
350.000). Deze dochter verzorgt overslagactiviteiten voor derden. Zouden die derden de
overslagactiviteiten in eigen beheer gaan doen, dus zelf een overslagstation gaan
bouwen/gebruiken, dan zou dat in een worstcase scenario neerkomen op volledig
dividendverlies. Ingeschat wordt dat die situatie niet snel zal optreden. In opdracht van de
aandeelhouders wordt dit risico door de directie van de vennootschap voortdurend
gemonitord.
16) Enexis Holding NV
De gemeente is voor 0,2592% aandeelhouder in deze vennootschap. Het risico is beperkt
tot dat percentage van het nominale aandelenkapitaal (0,2592% van € 149.682.196 is €
387.976) en het risico op het verlies van de dividendraming ad € 260.000 per jaar. Bij
eerstgenoemd risico hoort de opmerking dat Enexis zich met meer dan 50% eigen
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vermogen al boven de wettelijk geregelde ratio van minimaal 40% bevindt. Als ook
rekening wordt gehouden met de achtergestelde status van € 350 miljoen van de
“Vordering op Enexis vennootschap” (de Bruglening van € 1,8 miljard), geldt dat er sprake
is van een laag risico. Bij het risico op het verlies van de structurele dividendraming hoort
de opmerking dat Enexis Holding in een gereguleerde markt opereert, onder toezicht van
de Energiekamer. De in de gemeentebegroting opgenomen ramingen zijn afkomstig uit de
businessplannen van de NV, rekening houdende met de Aanwijzing van de minister van EZ
dat de dividend pay-out ratio vanaf boekjaar 2011 maximaal 50% mag bedragen.
17) BV Vordering op Enexis
Ook in deze vennootschap heeft de gemeente Deventer een belang van 0,2592%. Binnen
deze vennootschap hebben de voormalige aandeelhouders Essent hun vordering van €
1,8 miljard Bruglening op Enexis BV gestructureerd. Het gaat om vier deelleningen met
verschillende looptijden (3, 5, 7 en 10 jaar) en rentepercentages (gemiddeld ca. 4,65%).
Via een Aanwijzing van de minister van EZ is € 350 miljoen ervan geoormerkt als
achtergesteld voor mogelijke toekomstige conversie naar het Eigen vermogen van Enexis
BV. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid van aandeelhouder Deventer in het
nominale aandelenkapitaal van € 20.000 is verwaarloosbaar. Daarnaast loopt de
vennootschap beheerste risico’s voor niet-tijdige betaling door Enexis BV van rente en
aflossing op de Bruglening. Enexis BV heeft begin 2012 deellening A ad € 450 miljoen aandeel Deventer € 1.166.400 - afgelost. In september 2013 heeft Enexis BV deellening B
ad € 500 miljoen afgelost . Aandeel Deventer € 1.295.999.
18) Attero Holding NV
Attero Holding NV is houdstermaatschappij van Attero BV. Attero Holding NV is geen
verbonden partij meer van gemeente Deventer. In 2014 heeft meer dan 80% van alle
aandeelhouders ingestemd met de verkoop van Attero aan Waterland.private equity
investment. Dit betekent dat er geen dividend meer ontvangen wordt ter hoogte van €
26.000. Door Waterland zijn een aantal garanties en vrijwaringen bedongen. Hiervoor is €
13,5 mln. op een escrow rekening gezet. Escrow is een soort van derden rekening. De
aansprakelijkheid van alle verkopende aandeelhouders tezamen bedraagt maximaal het
bedrag dat in escrow gestort is. Ter facilitering van deze afspraken zullen de verkopend
aandeelhouders een overeenkomst met betrekking tot die escrow sluiten. Voor zover het
in escrow geplaatste bedrag niet wordt aangewend ter vergoeding van Waterland, zal €
9,5 mln. medio 2015 en het restant medio 2019 alsnog aan de verkopend aandeelhouders
worden betaald.
De terugbetaling van de renteloze lening ter hoogte van € 2.134.381 van gemeente
Deventer aan Attero
blijft buiten de overname. Deze verplichting wordt in 2016 door Essent nageleefd;

19) Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV, Verkoop Vennootschap BV, CBL (Cross Border
Lease) Vennootschap BV en Claim Staat Vennootschap BV
Het betreft vennootschappen die zijn voortgekomen uit de splitsing en verkoop van
Essent. Enkele opmerkingen:
a) PBE BV: in 2011 is het belang in de Elektriciteits-Produktiemaatschappij ZuidNederland (EPZ) verkocht en een interim-dividend uitgekeerd ter grootte van de
opbrengst. De statuten zijn aangepast. Het bedrijf is overgestapt op een
afgeslankte structuur, gelet op de beperkte resterende taken.
b) Verkoop Vennootschap BV: in 2011 is € 400 miljoen van de oorspronkelijke € 800
miljoen (voor algemene/fiscale zekerheden) vrijgevallen. Dat bedrag is, na aftrek
van gemaakte kosten, aan de aandeelhouders uitgekeerd. De resterende € 400
miljoen valt op 30 september 2015 vrij, onder aftrek van gehonoreerde claim en
kosten. Bij de jaarrekening 2013 is een fiscale voorziening getroffen met als
gevolg dat het restant eigen vermogen geen 400 miljoen bedraagt, maar 347
miljoen. Deze mutatie wordt neutraal verwerkt in de gemeente administratie.
Tegenover de vordering is ook een voorziening opgenomen, omdat onzeker is
hoeveel van de resterende € 347 miljoen nodig is voor claims en kosten.
c) CBL Vennootschap BV: in 2011 is een groot deel van het restbedrag van het CBL
Escrow Fonds vrijgevallen en uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het Deventer
deel bedroeg rond USD 250.000. De BV heeft een financieel actief op de balans
staan van $ 9,9 mln. dat even groot is als de kortlopende schuld aan gemeenten.
Het financieel actief betreft de in een stichting gebrachte “gelden” die als
borging dienen voor financiële risico’s uit de verkoop van vm. Essent.
Het risico dat Deventer zijn aandeel van 0,2592% in het aandelenkapitaal van € 20.000 per
vennootschap kwijtraakt is verwaarloosbaar. De overige risico’s zijn going concern risico’s
met de aantekening dat met de voorziening dubieuze debiteuren is geregeld dat de
vordering op de Verkoop Vennootschap geen risico is.
20) Bank Nederlandse Gemeenten NV
De gemeente Deventer bezit ongeveer 0,5% van de aandelen in deze vennootschap. De
andere aandeelhouders zijn gemeenten, provincies en de staat. Het eigenaarschap van
deze overheden én het in de statuten verankerde beperkte werkterrein van de bank
bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan de BNG zeer
beperkt is. In lijn daarmee is het gemeentelijk risico op verlies van het ingebrachte kapitaal
gering. Van het aandelenkapitaal is afgerond € 64.300 geactiveerd. Bij de Voorjaarsnota
2012 is het geraamde dividend (tijdelijk) verlaagd van afgerond € 611.000 naar afgerond €
336.000 per jaar. De reden is dat de BNG moet voldoen aan nieuwe eisen (Basel III) die
banken verplichten tot versterking van het eigen vermogen. Met de genoemde halvering
van de dividenduitkering vanaf boekjaar 2011 verwacht de BNG uiterlijk eind 2017 te
kunnen voldoen aan de nieuwe minimumnorm.
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21) Vitens NV
Deventer is voor ongeveer 0,56% aandeelhouder in deze vennootschap. De andere
aandeelhouders zijn gemeenten en provincies. Het risico van de gemeente is beperkt tot
het aandelenkapitaal ad € 282.600, het risico op het verlies van de dividendraming ad
afgerond € 75.000 per jaar en het risico op niet-tijdige c.q. niet-aflossing op de
achtergestelde lening van€ 123.813 per jaar. Op basis van de praktijk tot nu toe, de
vooruitzichten en het gegeven dat het bedrijf een product levert dat tot de dagelijkse
behoeften behoort, worden genoemde risico’s als laag ingeschat.
22) Wadinko NV
De gemeente Deventer bezit 2,55% van de aandelen. De overige aandeelhouders zijn
Overijsselse gemeenten en de provincie Overijssel. Het risico van de gemeente is beperkt
tot het niet-geactiveerde aandelenkapitaaldeel ad € 6.100. Het risico is gering, ook omdat
de actuele waarde van de vennootschapsportefeuille per 31 december 2013 € 16,7
miljoen hoger is dan de boekwaarde (bron: jaarverslag 2013).
De NV heeft over het jaar 2013 eenmalig dividend uitgekeerd. Voor Deventer € 30.000.

beheermaatregelen wordt ook betrokken of financiële zekerheid kan worden
gevonden in een eventuele verkoop van eigendommen (met name vastgoed).
Indien bovenstaande niet mogelijk is, dan loopt de gemeente financieel risico met de
volgende mogelijke consequenties:

Tijdelijk / structureel beroep op aanvullende subsidie

Tijdelijke / structurele verstrekking van financiering / een kredietfaciliteit

Aanvulling aandelenkapitaal.
De gemeente heeft voor alle onvoorziene risico’s binnen haar programma’s (ook die
wegens financieel risico op verbonden partijen) een weerstandvermogen beschikbaar.
De vraag is of de omstandigheden bij de verbonden partijen nu zodanig zijn gewijzigd dat
een specifiek weerstandvermogen moet worden aangehouden. In de beoordeling daarvan
is met name de totstandkoming van besluitvorming over een liquiditeitpositieverbetering
van het Sportbedrijf van belang geweest. Voor 2015 is met name ook de financiële positie
van de NV Deventer Schouwburg aandachtspunt.
Voorshands is er geen reden om specifieke weerstandvermogen bij de gemeente te
vormen.

23) Dataland BV
Het risico is beperkt tot de nominale waarde van de certificaten van aandelen die de
gemeente heeft via de Stichting Administratiekantoor Dataland. De Stichting is houdster
van de aandelen van Dataland BV. De gemeente Deventer neemt dus niet rechtstreeks
risicodragend deel in de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap Dataland BV. Van de
nominale waarde is slechts een fractie geactiveerd.
Conclusie
Beoordeeld moet worden of de gemeente Deventer financieel risico loopt op haar
portefeuille verbonden partijen en of voor dit risico specifiek weerstandvermogen moet
worden gevormd. Die beoordeling wordt als volgt gedaan. Bij optredende financiële
problematiek binnen een verbonden partij (rekeningnadeel en / of nadeel in
meerjarenperspectief) wordt de volgende lijn gevolgd.

Eerst wordt het weerstandvermogen van een verbonden partij aangesproken.

Vervolgens worden beheermaatregelen getroffen om de exploitatie sluitend te
houden / maken en wordt besloten tot aanvulling van het weerstandvermogen
tot de vastgestelde norm

Voorwaarde voor beperking van financieel risico is een toereikende
liquiditeitpositie van de verbonden partij.

Indien beheermaatregelen niet tot een gezond financieel meerjarenperspectief
(kunnen) leiden en het liquiditeitsaldo niet toereikend is, loopt de gemeente als
aandeelhouder (en als GR-partij) financieel risico. In het treffen van
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Paragraaf Grondbeleid
Visie gemeentelijk grondbeleid
Het grondbeleid heeft invloed op en samenhang met de uitvoering van de programma’s
zoals Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Economie, Kunst en Cultuur. De beschikbaarheid
van gronden en gebouwen zijn immers belangrijk voor de diverse maatschappelijke
activiteiten. Dat maakt grond- en vastgoedbeleid een van de middelen die de gemeente
kan inzetten bij het stimuleren of faciliteren van de economisch culturele ontwikkeling van
Deventer. Op deze wijze geeft de gemeente een stimulans aan een ontwikkeling van
plekken die er toe doen of aan transformatieopgaves.
De rol van het gemeentelijke grondbeleid beweegt mee met de andere verhoudingen in de
samenleving. Een vraaggerichte houding richting burgers en ondernemers is een
basishouding. Daarbij faciliteren we werk- en broedplaatsen, proeftuinen of een Stadslab
om gezamenlijk te experimenteren en leren. Op deze wijze pakken we door op
uitnodigingsplanologie.
Een evenwichtige ontwikkeling van Deventer, rekening houdend met demografie en
verandering in ruimtevraag blijft een belangrijk thema. Met het gemeentelijke grondbeleid
wordt eveneens bewaakt de doorwerking van de herprogrammering woningbouwlocaties.
In 2014 heeft de raad de nieuwe Nota Grondbeleid vastgesteld. Daarin is vastgelegd dat de
gemeente Deventer in principe geen actief grondbeleid meer zal voeren. Uitsluitend
indien de markt maatschappelijk belangrijke ontwikkelingen niet oppakt zal de gemeente
bezien in hoeverre er actief kan worden geopereerd. Dit noemen we het nee tenzij
principe.
De bestaande grondexploitaties zullen door de gemeente wel worden afgemaakt. Gronden
worden in principe afgestoten. Daarbij wordt wel altijd bezien of aan de gronden of
panden nog een zekere strategische waarde kan worden toegekend of dat middels de
verkoop een bepaald maatschappelijk belang kan worden gediend.
Gronden die wel in gemeentelijk bezit blijven maar nog niet onmiddellijk nodig zijn voor
een ontwikkeling, zijn beschikbaar als wacht-/pauzelandschappen. De op die gronden
gelegen panden zijn eveneens beschikbaar voor tijdelijke functies, passend bij de
omgeving.
De kansen en risico’s die horen bij vastgoedinvesteringen, hebben invloed op de algemene
financiële positie van de gemeente.
Voor de actuele ontwikkelingen wordt verwezen naar het Meerjarenperspectief
grondbeleid (Mpg).

Planresultaten grondexploitaties
Alle gemeentelijke grondexploitaties worden jaarlijks herzien in de zogenaamde
Meerjarenbegrotingen (Mjb’s). De laatste integrale herziening heeft plaatsgevonden in
februari 2014 ten behoeve van de Jaarrekening 2013.
In principe zijn deze tevens de basis voor het opstellen van de Begroting. In specifieke of
bijzondere situaties vindt een tussentijdse bijstelling plaats. Voor het opstellen van deze
Begroting 2015 zijn er geen bijstellingen gemaakt.
In het Mpg is beschreven welke uitgangspunten worden gehanteerd voor het opstellen
van de Mjb’s. Deze zijn nog actueel.
In het geval een grondexploitatie een negatief eindresultaat kent dient daarvoor conform
de regels in het BBV een verliesvoorziening te worden getroffen.
De onderstaande tabellen geven een overzicht van de verwachte planresultaten tot en
met 2024 op eindwaarde en de getroffen verliesvoorzieningen:
Projecten met een nadelig
resultaat (Bedragen x €
1.000)
IEGG
Bedrijvenpark A1
Steenbrugge
Eikendal
Spijkvoorderenk
Wijtenhorst Douwelerleid
WKC Keizerslanden
Rond de Scheg
Grachtengordel
Bedrijventerrein Lettele
NIEGG
Bathmen Centrumplan
Havenkwartier Rest
(bedrag voorziening)
Bramhaar
Totaal
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CW MJB
2014

Eindresultaat

Eindjaar

CW verliesvoorziening

-20.064
-2.970
-1.114
-1.326
-2.538
-449
-4.860
-259
-300

-32.683
-5.079
-2.554
-2.382
-3.571
-519
-6.203
-272
-365

2023
2024
2030
2025
2020
2016
2018
2014
2017

20.064
2.970
1.114
1.326
2.538
449
4.860
259
300

-214
-3.884

-236
-5.205

2015
2019

214
3.884

-61
-38.039

-65
-59.134

2014

61
38.039
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Projecten met een
(samengesteld) batig resultaat
(Bedragen x € 1.000)

CW MJB 2014

Eindresultaat

Eindjaar

risico’s zich daadwerkelijk zullen voordoen. Daarnaast is het moment (jaarschijf) waarop
het planresultaat wordt gerealiseerd afhankelijk van de daadwerkelijke verkopen. Gezien
deze onzekerheden is het planresultaat niet opgenomen in de jaarschijf van de begroting.
Risico’s en weerstandvermogen

Groot Bergweide excl. Havenkwartier rest
Bergweide - DDH
Bergweide - fase 5.2
Bergweide - fase 5.3
Bergweide - Vuilstort
Westfalenstraat
Bergweide - Algemeen
Havenkwartier - Silogebied
Havenkwartier - Havenplein
Havenkwartier – Zelf & Samenbouw
Havenkwartier - Doorontwikkeling
Havenkwartier – Stoer wonen
Totaal Groot Bergweide
Projecten met een batig resultaat
(Bedragen x € 1.000)
IEGG
Vijfhoek excl. Sve
BTB Looweg
NIEGG
Geertruiden e.o.
Park Zandweerd
Totaal

-82
-1.213
3.095
-3.637

-111
-1.549
4.148
-4.873

2019
2019
2019
2019

9.119
-460
137
-3.034
-1.305
288
2.907

12.220
-616
183
-4.066
-1.748
386
3.974

2019
2019
2019
2019
2019
2019

CW MJB 2014

Eindresultaat

Eindjaar

535
215

589
262

2015
2017

222
4.795
5.767

298
7.438
8.587

2019
2022

De daadwerkelijke resultaten van de grondexploitaties zullen bij liquidatie in de jaarcijfers
worden verwerkt. Door het vormen van verliesvoorzieningen heeft het negatief
planresultaat geen gevolgen meer voor het jaarrekeningresultaat van de gemeente.
De hoogte daarvan is gelijk gebleven aan hetgeen gemeld is bij de Voorjaarsnota 2014.
De positieve planresultaten worden in de jaarcijfers verwerkt op het moment dat deze
daadwerkelijk zijn gerealiseerd. In dat geval hebben deze een positief effect op het
jaarrekeningresultaat van de gemeente. Het uiteindelijke resultaat van de
grondexploitaties wordt mede bepaald door het daadwerkelijk optreden van de risico’s.
Zowel statistisch als op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren mag verwacht
worden dat

Zoals opgenomen in de vastgestelde Beleidsnota Risicomanagement en
weerstandvermogen (BRW) en de financiële spelregels grondexploitaties worden in het
proces van grondexploitatieherzieningen ook de mogelijke kansen en bedreigingen
(positieve en negatieve risico’s) van de grondexploitaties systematisch in kaart gebracht.
Daarbij wordt per individuele grondexploitatie voor alle onderkende risico’s apart
gekwantificeerd hoe groot de kans erop is en wat de eventuele kosten zijn als bepaalde
risico’s zich daadwerkelijk manifesteren. Hierbij wordt onder meer gekeken naar zaken als
looptijd/rente, marktomstandigheden en grondverkopen, milieu, verwervingen en
planschadeclaims.
Onder een gewogen risico wordt verstaan de inschatting van een financieel risico
vermenigvuldigd met de ingeschatte kans dat het zich daadwerkelijk voordoet.
Daar waar negatieve resultaten van de grondexploitaties leiden tot het treffen van
voorzieningen, moet bij de risico’s worden bezien of er voldoende weerstandsvermogen
aanwezig is om het saldo van de risico’s en de kansen op te vangen.
Bij het bepalen van dit weerstandvermogen wordt eerst gekeken in hoeverre de risico’s
kunnen worden opgevangen binnen de grondexploitatie zelf. Is dat niet het geval dan
wordt een beroep gedaan op de Algemene Reserve Grondexploitaties (ARG). In heel
specifieke situaties kan in aanvulling daarop worden bezien in hoeverre een beroep kan
worden gedaan op het gemeentebrede weerstandvermogen.
Per 1 juli 2014 wordt ingeschat dat het totaal aan gewogen risico’s die niet binnen de
grondexploitaties kunnen worden opgevangen € 12,6 miljoen bedraagt.
Project
Bedrijvenpark A1
Spijkvoorderenk
Steenbrugge
Eikendal
Wijtenhorst
Park Zandweerd
Winkelcentrum Kzl
De Scheg
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Bruto
9.000.000
6.130.000
4.480.000
3.250.000
838.000
1.000.000
2.000.000
1.000.000

Gewogen
4.000.000
1.977.500
2.240.000
1.250.000
418.750
500.000
1.400.000
500.000
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Bramhaar
Centrumplan Bathmen
Totaal

500.000
250.000
28.448.000

250.000
125.000
12.661.250

De grootste risico’s bevinden zich in de projecten Bedrijvenpark A1, Spijkvoorderenk,
Steenbrugge en Winkelcentrum Keizerslanden. Hieronder worden deze risico’s nader
toegelicht.
Bedrijvenpark A1
De majeure risico’s van het Bedrijvenpark A1 zijn verbonden aan de uitgifte. Zowel het
tempo van uitgifte als het niveau van de uitgifteprijzen zoals die in de grondexploitatie zijn
opgenomen kunnen tegenvallen.
Er wordt een kans van 50% gezien dat de opbrengsten 15% zullen tegenvallen. Het
gewogen risico daarvan is € 2,5 miljoen. Ook wordt er een kans van 50% gezien dat er
jaarlijks 1 ha minder zal worden uitgegeven. Het gewogen risico daarvan is € 1 miljoen.
Tenslotte bestaat er nog een risico van 25% op een latere start (1 jaar) van de uitgifte. Het
gewogen risico daarvan is € 0,5 miljoen.
Opgeteld derhalve een gewogen risico van € 4 miljoen.
De eerste twee risico’s worden sterk bepaald door de marktomstandigheden. De
gemeentelijke invloed daarop is beperkt. Als beheersmaatregel is er grote aandacht voor
propositie, positionering en acquisitie/marketing. Zo wordt er samengewerkt met
plaatselijk en landelijk opererende makelaars en stellen we ons zo klantgericht als mogelijk
op door bv maatwerk in kavels en contracten.
Om de latere start van de uitgifte te voorkomen, veroorzaakt door latere oplevering van
de civiele werken, is er sprake van een scherpe sturing en contractbewaking van de civiele
aannemers.
Spijkvoorderenk
De marktomstandigheden zijn ook in Spijkvoorderenk de belangrijkste factoren die het
risicoprofiel bepalen. Er worden voor dit project geen veranderingen gezien in de risico’s
zelf. Deze belopen een totaal van € 6,1 miljoen bruto. Het gewogen risico waarvoor
beroep op het weerstandvermogen wordt gedaan is € 1,9 miljoen.
In een vertraging van de uitgifte wordt een gewogen risico gezien van € 477.500. Er is
eveneens een kans van 50% dat de huidig gehanteerde conjunctuurkorting van 15% op de
kavelprijzen structureel in de exploitatie moet worden opgenomen. Het gewogen risico
daarvan is € 500.000.
Ook kan het noodzakelijk zijn dat het woningbouwprogramma moet worden omgezet naar
meer goedkopere woningen. Het risico daarop wordt ingeschat op 25%, met een gewogen

risico van € 750.000. Een deel wordt ingevuld door andere grondeigenaren. De gemeente
ontvangt daarover een exploitatiebijdrage. Ook daar kunnen aanpassingen of vertraagde
uitvoering voorkomen. De kans daarop wordt ingeschat op 25%. Voor de gemeentelijke
exploitatiebijdrage betekent dit een gewogen risico van € 250.000.
Steenbrugge
Het risico voor Steenbrugge zit in de realisatie van de latere fasen. Op dit moment wordt
een kans van 50% gezien dat deze fasen (na de eerste 400 woningen) niet meer tot
ontwikkeling behoeven te worden gebracht. Op dat moment dient een afwaardering van
de boekwaarde naar agrarische waarden plaats te vinden. Het gewogen risico daarvan
bedraagt € 2.240.000.
Dit risico wordt zorgvuldig gevolgd en met de marktpartijen worden goede
contractafspraken voorbereid.
Winkelcentrum Keizerslanden
Het oorspronkelijke plan zal in omvang dienen te worden teruggebracht. Daardoor
ontstaat er een grote kans (70%) dat de gemeente niet alle investeringen zal gaan
terugverdienen. Het gewogen risico daarvan bedraagt € 1.400.000.
Via intensieve onderhandelingen met de betrokken partijen wordt geprobeerd de
verdienmogelijkheden te optimaliseren.
Eikendal
Ook hier zijn met name weer de marktomstandigheden die de grootste risico’s vormen.
Voor Eikendal staan drie risico’s, gerelateerd aan vertragingen en verkoopprijzen, met een
totale bruto omvang van € 3.250.000. Het gewogen risico waarvoor beroep op het
weerstandvermogen wordt gedaan is € 1.250.000 (vertragingsrisico).
Inhoudelijk gaat het om het uitgiftetempo dat eerder al sterk naar beneden is bijgesteld,
toch wordt er nog een aanvullend risico van 25% gezien op een sterkere uitfasering. Het
gewogen risico daarvan is € 312.500.
Ook voor het realiseren van de geraamde opbrengsten wordt nog steeds een 50% kans
gezien dat deze niet kunnen worden gehaald. Het betreft nog steeds een plan in een
moeilijk hoger segment van de markt. Het gewogen risico bedraagt € 875.000.
Een kleiner gewogen risico van € 62.500 wordt nog gezien in het tegenvallen van de
civieltechnische kosten. Via een goed programma van eisen en bestek voorafgaand aan de
aanbesteding zal dit risico worden geminimaliseerd.
Wijzigingen in risico’s ten opzichte van Voorjaarsnota 2014
Vergeleken met de Voorjaarsnota 2014 zijn de risico’s van de grondexploitaties gestegen
met een bedrag van € 2,8 miljoen. Dit betreft met name de het risico voor de
grondexploitaties: winkelcentrum Keizerslanden € 0,9 miljoen, Wijtenhorst € 0,4 miljoen
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en Spijkvoorderenk € 1,3 miljoen. De risico’s hebben te maken met het verwachten van
lagere opbrengsten door vertragingen in de verkoop en door lagere grondprijzen.
De omvang van het totaal van onze weerstandreserves moet zodanig zijn dat er voldoende
weerstandvermogen aanwezig is om de risico’s grondexploitaties op te vangen. Onderdeel
van de weerstandreserves zijn de algemene reserve grondexploitatie, de
conjunctuurreserve en de risicoreserve grondexploitatie. Deze bedragen medio 2015 in
totaal € 8,9 miljoen. Dit betekent dat deze reserves gezien de omvang van de risico’s niet
toereikend zouden zijn. De aanvulling voor de dekking van de risico’s gebeurt echter door
het aanwenden van andere weerstandreserves (zie paragraaf weerstandvermogen).
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Het verloop van de ARG ziet er voor de komende jaren als volgt uit.
Verloop Algemene reserve grondexploitaties (ARG)
2014
Saldo 1-1 ARG
6.764.000
Rente
338.200
Prognose winstafdrachten
Vijfhoek excl. Sve
Geertruiden e.o.
Park Zandweerd
BTB Looweg
Essent terrein
Handelspark
310.000
Storting in reserve
overlopende uitgaven
Theoretisch saldo 31-12 ARG
Reeds getroffen verliesvoorzieningen
Reeds getroffen verliesvoorzieningen
Rente toevoeging einde jaar
Te nemen verlies einde jaar
Totaal reeds getroffen
verlies-voorzieningen
Berekening risicovermogen
Per 31-12
Verminderd met verliesvoorziening
Gem. boekwaarde over
komende 5 jaar
ARG als percentage van
voorschrijdende boekwaarde

2015
6.662.200
333.110

2016
6.834.701
341.735

2017
6.426.436
321.322

2018
7.009.480
350.474

2019
7.604.954
380.248

2020
7.985.202
399.260

589.391
245.000
261.722

-750.000

-750.000

-750.000

6.662.200

6.834.701

6.426.436

7.009.480

7.604.954

7.985.202

8.384.462

-35.349.000

-36.779.546

-38.382.144

-39.781.879

-41.406.091

-37.273.848

-33.932.609

-1.767.450
336.904
-36.779.546

-1.838.977
236.379
-38.382.144

-1.919.107
519.373
-39.781.879

-1.989.094
364.881
-41.406.091

-2.070.305
6.202.547
-37.273.848

-1.863.692
5.204.931
-33.932.609

-1.696.630
3.571.331
-32.057.909

130.558.505
93.778.959

112.771.306
74.389.162

107.049.440
67.267.562

97.598.995
56.192.904

87.423.478
50.149.629

77.280.491
43.347.882

68.512.649
36.454.740

68.355.643

58.269.428

50.682.543

42.522.384

34.628.565

34.662.076

36.260.997

10%

12%

13%

16%

22%

23%

23%
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Onroerende zaken buiten exploitatie
Agrarische gronden
Vanwege het afwaarderen van de boekwaarden van diverse gronden bij het vaststellen
van de rekening 2012, zijn gronden toegevoegd aan de strategische voorraad van product
13: onroerende zaken buiten exploitatie, zoals gronden Deventer Noord Oost.
Voor zover deze bezittingen buiten de bebouwde kommen liggen is er sprake van een
jaarlijks negatieve exploitatie van € 503.000, met name veroorzaakt door de rente over de
boekwaarden. In de begroting 2014 heeft de raad vastgesteld deze gronden te willen
afstoten. Op deze wijze worden de lasten in de periode van 6 jaar teruggebracht naar nihil.
In het derde kwartaal van 2014 is/wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van dit
proces en zal de raad een besluit worden gevraagd over de wijze van verkoop.
Dit nadelig saldo wordt vanaf 2014 gedekt uit algemene middelen (zie hoofdstuk
Financiele uitkomsten van de begroting).
In de afgelopen perioden hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met o.a
IJssellandschap, landgoedeigenaren en waterschap over verkoop gronden Deventer Noord
oost. Binnenkort worden voorstellen verwacht onder welke condities en voorwaarden
verkoop zou kunnen plaatsvinden.
Stedelijke gronden
De bezittingen in het Sluiskwartier maken deel uit van het totale, later in ontwikkeling te
nemen, gebied. Daarvoor wordt gewerkt aan een voorstel voor het tijdelijke gebruik en
exploitatie. Over de lasten daarvan worden in de loop van 2014 afzonderlijke voorstellen
verwacht. Wij gaan er nu vanuit dat vanaf 2015 de lasten voor product 13 budgettair
neutraal zullen zijn.
Voor de bezittingen aan de Nieuwe Markt loopt een onderzoek naar een nieuwe functie.
Als dit tot afstoten leidt, vervallen de lasten voor product 13. Indien het pand blijvend in
de exploitatie van de gemeente blijft, is het mogelijk de exploitatie zodanig te verbeteren
dat de lasten kunnen worden gedragen (neutrale exploitatie).
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wijken met multifunctionele voorzieningen die het combineren van werk en privé beter
mogelijk maken en inwoners van Deventer kansen geven op ontplooiing dichter bij huis.

Paragraaf Investeringen
Wijzigingen met ingang van 2015
Autonome investeringen

Ontwikkeling Mr. H.F de Boerlaan van start.

Realisatie parkeeropgave voor ontwikkeling Viking Filmtheater.
Going concern investeringen

Opnieuw investeringen in infrastructuur gemeentelijke riolering.
Investeringsplanning meerjarig

Geen wijzigingen anders dan hierboven aangegeven
Belangrijke conclusies uit deze paragraaf
Autonome investeringen

Omvang totale investeringen in 2015 iets hoger dan verwachting begroting 2014
(GRP en ICT).
Going concern investeringen

Realisatie investering Stadhuiskwartier in 2015.
Investeringsplanning meerjarig

Geen significante afwijkingen
Inleiding
Deventer staat voortdurend voor een grote uitdaging. De (rijks)bezuinigingen 2015 gaan,
ondanks licht economisch herstel, gewoon door en dwingen tot een herbezinning op taken
en investeringen die de gemeente wel en niet (meer) kan uitvoeren. We moeten selectief
zijn, scherp kiezen tussen ‘onvermijdelijk’ en ‘minder noodzakelijk’ zonder de kracht van
Deventer aan te tasten, maar juist te versterken.

Met deze aanpak steekt Deventer veel energie in ontwikkelingen waarmee burgers en
passanten goed en efficiënt kunnen worden bediend en waarmee het leef-, woon-, werken verblijfmilieu in Deventer wordt veraangenaamd.
Voor het realiseren van betreffende voorzieningen en een duurzaam voortbestaan
daarvan, investeert de gemeente jaarlijks grote bedragen. Met het oog op de schaarste
aan middelen op de korte, middenlange en lange planningshorizon zullen keuzes gemaakt
moeten worden. Keuzes die vanwege een veelheid aan soms conflicterende politieke en
maatschappelijke belangen en een complex aan regelgevingen vaak moeilijk zijn te maken.
Om te komen tot een gestructureerde wijze voor het maken van keuzes zijn ‘Spelregels
gemeentelijke investeringsplanning’ vastgesteld. In deze bijlage zijn zowel de
beleidsuitgangspunten als de investeringen zelf opgenomen. In de laatste paragraaf wordt
de meerjarige investeringsplanning gepresenteerd.
Beleidsuitgangspunten
Het beleid voor investeringen binnen de gemeente Deventer is gericht op evenwicht
tussen ontwikkeling, beleid, programma en geld. Ieder investeringsinitiatief wordt
consequent beoordeeld op deze vier elementen.
Conform de nota ‘Spelregels gemeentelijke investeringsplanning’ (2006) wordt jaarlijks in
de voorjaarsnota en de begroting een meerjarige investeringsplanning opgesteld. Met dit
instrument wordt voor ieder investeringsinitiatief bepaald of er evenwicht is tussen
ontwikkeling, beleid, programma en geld en wordt er een rangorde (prioritering)
vastgesteld (zie hoofdstuk Gemeentelijke investeringsplanning).
Uit het oogpunt van schaarste aan middelen zijn voor het element geld financiële
spelregels vastgesteld. In deze spelregels worden twee investeringsstromingen
onderscheiden;

Een financieel, economisch en sociaal gezond Deventer vraagt om blijvende investeringen
die zorgen voor nieuwe dynamiek en werk in de stad. Investeringen waar inwoners,
bedrijven en toeristen lange tijd de vruchten van plukken. Daarom blijft het college in de
begroting ruimte maken voor investeringen en blijft zij zoeken naar partners voor
cofinanciering.
In 2011 is gestart met het ontwikkelproces gericht op een goede fundering voor de
toekomst. Deventer krijgt meer ruimte om te ontwikkelen op gebieden als energie,
waterbeheer, ICT, onderwijs en zal samen met partners investeren in duurzame en veilige
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6.

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
uitbreidingof
herontwikkelingsinvesteringen. Daarnaast kunnen autonome investeringen voortkomen
vanuit een locatie ontwikkeling (grondexploitatie) of uit het raads- en collegeprogramma.
Going concern investeringen
De going concern investeringen vinden hun oorsprong in de reguliere bedrijfsvoering.
Vanuit de behoefte of noodzaak om een bepaald product of dienst te blijven leveren, is
het van belang dat een vervanging- of een overige investering wordt gepleegd. Going
concern investeringen worden getriggerd vanuit de bestaande dienstverlening.
Welke investeringen worden in 2015 gerealiseerd?
Op basis van de Voorjaarsnota 2014 en de geprioriteerde investeringsplanning worden
hieronder twee tabellen gepresenteerd met de verschillende investeringsprojecten. De
kapitaallasten die uit deze investeringen voortvloeien zijn meegenomen in
exploitatielasten voor de jaren 2016-2018.
Autonome investeringen
Projectomschrijving
(bedragen x € 1.000)
1. Ontwikkeling
stationsomgeving fietsenstalling
2. Ontwikkeling
stationsomgeving –
Groene wal
3.

Mr.
H.F.
Boerlaan

4.
5.

de

Progr.

Product

3

26

Bruto
investering
5.900

3

26

4.200

Begroting
2015
1.200

1.500

Dekking
RGI + provinciale
subsidie
RGI + provinciale
subsidie

3

20

2.100

1.400

MJOP en bijdragen
derden

Kindcentrum
Borgele

9

211

2.600

2.600

RGI + IHP

Kindcentrum
Borgele De Linde
(gymzaal en school)

9

211

2.500

2.500

RGI + IHP

Film & theater
Hegius - Viking
locatie - parkeren
Totaal

10

230

1.300

1.300

€ 18.600

€ 10.500

Putting reserve +
bijdrage derden

Toelichting projecten:
1. Ontwikkeling stationsomgeving - fietsenstalling
De ontwikkeling van de fietsenstalling is in 2014 gestart. In 2015 worden de
werkzaamheden voorgezet en afgerond. De geprognosticeerde kosten voor 2015 zijn €
1.210.000.
2. Ontwikkeling stationsomgeving – Groene wal
Eind 2013 is een start gemaakt met de realisatie van de Groene wal. In 2014 is een deel
van de Leeuwenbruggracht gedempt. In 2015 wordt een deel van het Churchillplein
gereconstrueerd. Voor realisatie is in 2015 een bedrag van € 1,5 miljoen geprognosticeerd.
3. Mr. H.F. de Boerlaan
In 2014 wordt gestart met de herstructurering van de Mr. H.F de Boerlaan. De verwachte
uitgaven in 2015 bedragen € 1.413.000.
4. en 5. Kindcentrum Borgele (inclusief De Linde)
Door de uitname uit het Gemeentefonds had dit project gedurende circa 8 maanden
(januari 2014 t/m augustus 2014) de status “on hold”. Eind augustus 2014 is het besluit
genomen dat dit nieuwbouwproject alsnog wordt gerealiseerd. Bij de omvang van het
gebouw kan een kleine bijstelling naar beneden aan orde zijn. De schoolbesturen hebben
hierover een inspanningsverplichting uitgesproken. Voor de realisering van de nieuwbouw
is een bedrag van circa € 5,2 miljoen geprognotiseerd. De oplevering kan als gevolg van de
wachttijd tijdens de “on holdfase” niet in 2015 plaatsvinden, doch op zijn vroegst in de
zomer van het jaar 2016.
6. Film & theater Hegius – Viking locatie – parkeren
Uitgaven ad. € 1,3 miljoen betreffen de parkeeropgave voor de ontwikkeling van de Viking
Filmtheater.
Grondexploitatie
De investeringen grondexploitatie zijn in deze paragraaf niet opgenomen. Dit betreffen
namelijk investeringen in tijdelijke voorraden die weer worden verkocht
(handelsvoorraden). Deze voorraden leiden enkel voor een beperkte periode tot
rentelasten in de exploitatie maar niet tot structurele kapitaallasten. Voor deze bijlage zijn
ze daarom niet van belang.
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De afstemming en planning tussen de deelprojecten wordt nadrukkelijk gevolgd. Voor de
werkzaamheden in 2015 is een bedrag van ruim € 21 miljoen geraamd.

Going concern investeringen
Projectomschrijving
(bedragen x € 1.000)

Progr.

Product

Bruto
Investering

Begroting
2015

Dekking

1. Gemeentelijk
rioleringsplan

3

32

-

800

Tarieven

2. Vervanging ICT
apparatuur

11

994

6.800

2.800

Vrijvallende
kapitaallasten

3. Stadhuiskwartier

11

994

65.400

21.200

Structurele
algemene
middelen

€ 72.200

€ 24.800

Totaal

Investeringsplanning meerjarig
Hieronder is een compleet beeld van het meerjarig geprognosticeerd
investeringsprogramma opgenomen. In dit overzicht is onderscheid gemaakt in de
autonome en going concern investeringen. Voor een aantal investeringsprojecten zal te
zijner tijd een afzonderlijk inhoudelijk voorstel worden voorgelegd aan de raad. Voor
enkele projecten zijn de kapitaallasten die uit deze investeringen voortvloeien nog niet in
de begroting 2016-2018 opgenomen.

Projectomschrijving
(bedragen x € 1.000)

Progr.

2015

2016

2017

2018

Autonome investeringen

Toelichting projecten;
1. Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)
Voor de jaren 2016-2017 (meerjarenplanning hieronder) is geen raming opgenomen. In
2014 wordt een nieuw Gemeentelijk Rioleringplan aan de gemeenteraad voorgelegd,
waarin de ramingen voor die jaren worden opgenomen. In 2015 is voor het onderhoud
aan de riolering een bedrag van € 800.000 geprognosticeerd.
2. Vervanging ICT apparatuur
Op 11 december 2013 is de gemeenteraad geïnformeerd over de gewijzigde kredieten
voor de DOWR samenwerking op de bedrijfsvoering ICT. Daarbij is het
investeringsprogramma in samenwerking met Olst Wijhe en Raalte aangepast. Hierbij is
gekozen voor de programma’s Harmonisatie (gelijk inrichten business applicaties) en Het
Nieuwe Werken (hardware en serveromgeving). Op basis van deze programma’s bevat de
begroting 2015–2018 in totaal een bedrag van € 6,6 miljoen. € 2,8 miljoen is daarvan
geprognosticeerd in 2015 (Het Nieuwe Werken: € 1,2 miljoen en Harmonisatie applicaties:
€ 1,6 miljoen).
De investeringen van deze activiteiten lopen over verschillende jaarschijven (zie eveneens
de meerjarige tabel hieronder). Naast deze gezamenlijke investeringen zijn er nog
specifieke investeringskredieten voor ICT activiteiten welke niet onder de samenwerking
DOWR-I vallen maar alleen voor gemeente Deventer beschikbaar zijn.
3. Stadhuiskwartier
In 2015 wordt het project Stadhuiskwartier opgeleverd. De focus ligt op het afronden van
het EBM contract en de parallel hieraan lopende deelprojecten, waaronder het interieur
en de inrichting, het buitenterrein, de WKO installatie, de ICT infrastructuur en de keuken.

1. Stationsomgeving - lFietsenstalling

3

1.200

-

-

-

2. Stationsomgeving – Groene wal

3

1.500

-

-

-

3. Mr. H.F. de Boerlaan

3

1.400

4. Kindcentrum Borgele Borgloschool

9

2.600

-

-

-

5. Kindcentrum Borgele De Linde

9

2.500

-

-

-

6. Film & theater Regius – parkeren

10

1.300

-

-

-

7. Gemeentelijk rioleringsplan

3

800

-

-

-

8. Wittestein – Islamitische school

9

-

600

-

-

9. EHL aanpassing schoolgebouw

9

-

-

300

-

10. ICT vervangingen

11

2.800

1.200

700

1.800

11. Stadhuiskwartier

11

21.200

-

-

-

€ 35.300

€ 1.800

€ 1.000

€ 1.800

Going concern investeringen

Totaal
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Bijlagen
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Bijlage 1 Resultaatbestemming

Programma
(bedragen x € 1.000)

2015
Storting

2016
Putting

Storting

2017
Putting

Storting

2018
Putting

Storting

Putting

Incidenteel
1. Burger en bestuur
Reserve eenmalige problematiek
t.l.v. product 305 Burgerzaken

112

Totalen storting / putting programma 1

112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Openbare orde en veiligheid
Reserve eenmalige problematiek
t.g.v. product 303 openbare orde en veiligheid
Totalen storting / putting programma 2

20
0

20

3. Leefomgeving
Reserve gemeentebrede investeringen (RGI)
t.g.v. product 26 Uitvoering verkeer en vervoerbeleid

207

t.g.v. product 20 Straten,wegen en pleinen

135

Vermogensreserve
t.l.v. product 38 Civiel technische kunstwerken

291

Totalen storting / putting programma 3

291

342

4. Milieu
Reserve ISV 2 Bodem
t.g.v. product 36 Bodem

179

95

122

66

Reserve ISV 2 Geluid
t.g.v. product 37 Geluid
Reserve Overlopende uitgaven
t.g.v. product 36 Bodem

301

t.g.v. product 37 Geluid

430

Reserve eenmalige problematiek
t.l.v. product 31 Verwijderen huishoudelijk afval
Totalen storting / putting programma 4

2.100
0

1.032

2.100

161

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Ruimtelijke ontwikkeling
Totalen storting / putting programma 5
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Programma
(bedragen x € 1.000)

2015
Storting

2016
Putting

Storting

2017
Putting

Storting

2018
Putting

Storting

Putting

6. Herstructurering en vastgoed
Reserve herstructurering
t.l.v. product 4 herstructurering

890

325

3.250

750

750

750

Reserve grondexploitatie
t.g.v. product 11 grondexploitaties
Reserve managm.gronde
t.g.v. product 11 grondexploitaties
Reserve eenmalige problematiek
t.l.v. product 11 grondexploitaties

2.500

Reserve Overlopende uitgaven
t.l.v. product 11 grondexploitaties

750

750

Reserve gemeentebrede investeringen (RGI)
t.g.v. product 4 herstructurering
Totalen storting / putting programma 6

60
3.250

4.950

750

1.825

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. Inkomens voorziening en arbeidsmarkt
Reserve Overlopende uitgaven
t.g.v. product 405 Re-integratie

187

47

Reserve eenmalige problematiek
t.g.v. product 401 Inkomen
Totalen storting / putting programma 7

1.030
0

1.217

0

47

8. Meedoen
Reserve overlopende uitgaven
t.g.v. product 224 Minderhedenbeleid
t.g.v. product 201 Maatschappelijke opvang en
verslavingszorg

45
50

t.g.v. product 227 Wet Inburgering en Uitv

32

18

t.l.v. product 227 Wet Inburgering en Uitv

21

Reserve eenmalige problematiek
t.g.v. product 406 Financiële regeling schuldhulpverlening

25

t.g.v. product 203 WMO individuele verstrekkingen (WVG)
t.l.v. product 202 Volksgezondheid

521
99

t.g.v. product 202 Volksgezondheid
Totalen storting / putting programma 8

78

65

40
99

713

78
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Programma
(bedragen x € 1.000)

2015
Storting

2016
Putting

Storting

2017
Putting

Storting

2018
Putting

Storting

Putting

9. Jeugd en onderwijs
Reserve eenmalige problematiek
t.g.v. product 213 Leerlingzaken

58

t.g.v. product 216 Kind- en Jeugdbeleid

58

4.200

Reserve overlopende uitgaven
t.g.v product 212 Lokaal onderwijsbeleid

8

Reserve Jeugdzorg en WMO
t.l.v. product 216 Kind- en Jeugdbeleid

4.200

Algemene reserve
t.l.v product 211 Huisvesting onderwijs

1.494

t.g.v product 211 Huisvesting onderwijs
Totalen storting / putting programma 9

1.494
5.694

5.760

0

58

0

0

0

0

0

0

10. Economie kunst en cultuur
Reserve eenmalige problematiek
t.g.v. product 10 Economie, kunst en cultuur

65

t.g.v. product 232 Musea

415

65

131

117

Reserve gemeentebrede investeringen (RGI)
t.g.v. product 10 Economie, kunst en cultuur
t.g.v. product 230 Cultuur

59

40

Vermogensreserve
t.l.v. product 233 Bibliotheekwerk

1.505

2.802

Reserve conserveringen SAB
t.g.v. product 231 Stadsarchief en athenaeumbibliotheek
t.l.v. product 231 Stadsarchief en athenaeumbibliotheek

103
11

99
11

Reserve bijdrage kapitaallasten RS (oud WCO)
t.l.v. product 230 Cultuur

5.000

Totalen storting / putting programma 10

6.516

754

2.813

281

0

59

11. Algemene dekkingsmiddelen
Reserve decentrale arbeidsvoorwaarden
t.g.v. product 994 Calculatieverschil BV

53

Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat
t.g.v. product 994 Calculatieverschil BV
t.l.v. product 994 Calculatieverschil BV

6.291
3.465
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Programma
(bedragen x € 1.000)

2015
Storting

2016
Putting

Storting

2017
Putting

Storting

2018
Putting

Storting

Putting

Reserve gemeentebrede investeringen (RGI)
t.l.v. product 900 Reserves en voorzieningen

3.700

t.g.v. product 900 Reserves en Voorzieningen

1.800
2.830

1.646

284

Reserve onroerende zaken
t.g.v. product 993 Calculatieverschil RS

393

Reserve onderhoud gebouwen
t.g.v. product 993 Calculatieverschil RS

1.868

Reserve eenmalige problematiek
t.g.v. product 994 Calculatieverschil BV
t.l.v. product 900 Reserves en voorzieningen

337
4.815

t.g.v. product 900 Reserves en voorzieningen

88
3.242

1.713

3.686

786

Reserve winstafdrachten EV
t.g.v. product 900 Reserves en Voorzieningen
Totalen storting / putting programma 11

67
11.980

15.525

Stortingen en puttingen tlv overige reserves

27.942

Totaal incidenteel

27.942

Stortingen en puttingen tlv res Grondexploitatie

57
5.042

2.577

1.713

284

27.063

10.783

4.217

1.799

343

0

30.313

10.783

0

4.967

1.799

343

0

0

3.250

750

Begroting 2015 – MJB 2015 – 2018

0

0

0

0

143

Programma
(bedragen x € 1.000)

2015

2016

2017

2018

Storting

Putting

Storting

Putting

Storting

Putting

Storting

Putting

0

0

0

0

0

0

0

0

Structureel
1. Burger en bestuur
Totalen storting / putting programma 1
2. Openbare orde en veiligheid
Reserve eenmalige problematiek
t.l.v. product 303 openbare orde en veiligheid

6

Totalen storting / putting programma 2

6

6
0

6

6

0

6

6
0

6

0

3. Leefomgeving
Reserve gemeentebrede investeringen (RGI)
t.l.v. product 26 Uitvoering verkeer en vervoerbeleid

8

8

8

8

Reserve mobiliteitsfonds parkeren
t.g.v. product 23 Betaald Parkeren
t.l.v. product 23 Betaald Parkeren

373
1.688

413

373
413

373
413

Reserve knelpunten sport
t.l.v. product 241 Buitensportaccomodaties

19

t.g.v. product 241 Buitensportaccomodaties

19

19

19

14

14

13

13

268

260

253

245

Reserve investeringen sport
t.g.v. product 241 Buitensportaccomodaties
t.l.v. product 241 Buitensportaccomodaties
Totalen storting / putting programma 3

375
2.090

382
282

822

388
647

828

399
639

839

631

4. Milieu
Reserve tarieven huishoudelijk afval
t.l.v. product 31 Verwijderen huishoudelijk afval

0

t.g.v. product 31 Verwijderen huishoudelijk afval

912

912

912

2.197

1.483

1.483

1.483

110

110

10

10

Reserve eenmalige problematiek
t.g.v. product 45 Milieu
Totalen storting / putting programma 4

0

2.307

912

1.593

912

1.493

912

1.493

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Ruimtelijke ontwikkeling
Totalen storting / putting programma 5
6. Herstructurering en vastgoed
Reserve onroerende zaken
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Programma
(bedragen x € 1.000)
t.l.v. product 13 onroerende goed buiten exploitatie

2015
Storting

2016
Putting

Storting

2017
Putting

Storting

2018
Putting

Storting

Putting

168

293

246

202

32

19

20

261

t.l.v. product 11 grondexploitaties

319

187

219

203

Totalen storting / putting programma 6

519

0

499

0

485

0

666

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve grondexploitatie
t.l.v. product 11 grondexploitaties
Reserve gemeentebrede investeringen (RGI)

7. Inkomsens- voorziening en arbeidsmarkt
Totalen storting / putting programma 7
8. Meedoen
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs
t.g.v product 240 Sportbeleid
Totalen storting / putting programma 8

41
0

41

41
0

41

41
0

41

41
0

41

9. Jeugd en onderwijs
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs
t.g.v product 211 Huisvesting onderwijs
Totalen storting / putting programma 9

3.719
0

3.719

2.338
0

2.338

2.048
0

2.048

1.774
0

1.774

10. Economie kunst en cultuur
Reserve kunstaankopen
t.l.v. product 230 Cultuur

100

100

100

100

Reserve eenmalige problematiek
Reserve overlopende uitgaven
t.g.v. product 10 Economie, kunst en cultuur

143

178

37

12

t.g.v. product 231 Stadsarchief en athenaeumbibliotheek

44

42

33

4

t.g.v. product 232 Musea

60

58

56

54

Reserve bijdrage kapitaallasten Stadthuis

Reserve vervanging automatisering SAB
t.l.v. product 231 Stadsarchief en athenaeumbibliotheek

11

11

11

11

Reserve deventer geschiedenis in beeld
t.l.v. product 230 Cultuur
Totalen storting / putting programma 10

11
122

11
247

122

11
278

122

11
126

122

70

11. Algemene dekkingsmiddelen
Reserve bijdrage kapitaallasten SB
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Programma
(bedragen x € 1.000)

2015
Storting

t.g.v. product 994 Calculatieverschil BV

2016
Putting

Storting

383

2017
Putting

Storting

286

2018
Putting

Storting

144

Putting
142

Egalisatiereserve rente
t.g.v. product 900 Reserves en Voorzieningen
t.l.v. product 902 Financiering

5.283
6.293

3.154
7.025

1.354
6.514

1.354
6.266

Reserve afkopen
t.g.v. product 900 Reserves en Voorzieningen

108

108

108

108

123

123

123

123

Reserve verstrekte geldlening Vitens
t.g.v. product 901 Beleggingen
Diverse reserves-toevoeging bespaarde rente etc.
t.l.v. product 902 Financiering

1.006

Totalen storting / putting programma 11

7.299

Stortingen en puttingen tlv res Grondexploitatie

1.146
5.897

8.171

32

1.018
3.671

7.532

19

960
1.729

7.226

20

1.727

261

Stortingen en puttingen tlv overige reserves

10.004

12.493

10.513

8.568

9.865

6.076

9.510

5.736

Totaal strcutureel

10.036

12.493

10.532

8.568

9.885

6.076

9.771

5.736

Toevoeging rente aan reserves

-1.006

0

-1.146

0

-1.018

0

-960

0

9.030

12.493

9.386

8.568

8.867

6.076

8.811

5.736

STORTINGEN EN PUTTINGEN excl. rente
Totaal incidenteel en structureel

Saldo 2015

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo stort en putt tlv res Grondexploitatie

3.218

731

-20

-261

Saldo stort en putt tlv overige reserves

1.610

-8.511

-5.245

-3.774

Saldo stort en putt totaal excl. rente

4.828

-7.780

-5.265

-4.035

Toevoeging rente aan reserves

1.006

1.146

1.018

960

5.834

-6.634

-4.247

-3.075

Saldo stortingen en puttingen
totaal inclusief rente
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Bijlage 2 Overzicht reserves en voorzieningen
Overzicht reserves
Omschrijving reserve

Boekwaarde 0101-2015

Boekwaarde
31-12-2015

Boekwaarde
31-12-2016

Boekwaarde
31-12-2017

Boekwaarde
31-12-2018

Algemene reserves
Algemene reserve

791.226

791.337

791.448

791.559

791.670

Saldi-reserve

4.533.693

4.533.693

4.533.693

4.533.693

4.533.693

Subtotaal

5.324.919

5.325.030

5.325.141

5.325.252

5.325.363

Algemene Reserve Grondexploitatie (ARG)

6.662.200

6.834.701

6.426.436

7.009.480

7.359.954

Reserve uitkeringen

3.137.467

3.137.467

3.137.467

3.137.467

3.137.467

Reserve conjunctuur

2.032.000

2.032.000

2.032.000

2.032.000

2.032.000

Egalisatiereserve rente

3.427.000

3.594.000

3.594.225

3.594.929

3.595.167

1.609

1.609

1.609

1.609

1.609

Subtotaal

15.260.276

15.599.777

15.191.737

15.775.485

16.126.197

Subtotaal Weerstandreserves

20.585.195

20.924.807

20.516.878

21.100.737

21.451.560

0

774.000

4.645.000

9.804.000

14.716.000

72.868

72.868

72.868

72.868

72.868

Reserve ISV 2 Geluid

188.434

66.034

0

0

0

Reserve ISV 2 Bodem

274.076

94.806

0

0

0

76.426

76.426

76.426

76.426

76.426

3.673.178

623.162

4.942.612

6.717.312

6.713.612

Algemene reserves met bestemd weerstandsmotief

Reserve risico grondexploitatie

Algemene reserves
Egalisatiereserve rente
Bestemmingsreserves prestatiegebonden
Reserve vervangingsschema

Reserve egalisatie
Reserve eenmalige problematiek
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Omschrijving reserve

Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat

Boekwaarde 0101-2015

Boekwaarde
31-12-2015

Boekwaarde
31-12-2016

Boekwaarde
31-12-2017

Boekwaarde
31-12-2018

3.502.992

677.118

677.118

677.118

677.118

Reserve risico's

454.796

454.796

454.796

454.796

454.796

Reserve gemeentebrede investeringen

112.000

306.000

343.000

0

0

Sociaal economisch beleid (SEB)

78.091

78.091

78.091

78.091

78.091

Reserve parkeerbijdragen bouwaanvragen

28.935

28.935

28.935

28.935

28.935

1.727.433

3.415.005

3.454.367

3.493.923

3.533.479

0

0

0

0

0

448

5.744

11.393

17.395

23.749

Kunstaankopen

315.717

415.717

515.717

615.717

715.717

1/3 regeling Sport

123.106

123.106

123.106

123.106

123.106

0

0

0

0

0

22.318

32.918

43.518

54.118

64.718

3.687.652

2.797.652

2.472.652

2.472.652

2.472.652

9.198

9.198

9.198

9.198

9.198

950

950

950

950

950

5.724.634

5.499.631

5.792.478

6.038.268

6.240.017

69.321

69.321

69.321

69.321

69.321

197.798

106.598

18.692

18.692

18.692

23.720

23.720

23.720

23.720

23.720

113.613

124.813

136.013

147.213

158.413

10.722

10.722

10.722

10.722

10.722

Vervanging automatisering oud SV

0

0

0

0

0

Reserve FWI

0

0

0

0

0

559

559

559

559

559

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

Mobiliteitsfonds parkeren
Reserve as binnenstad Colmschate
Knelpunten Sport

Brede School
Deventer Geschiedenis in Beeld
Herstructurering
Gevelfonds
Reserve Mind
Algemene reserve OZ
ICT in de Samenleving
Conserveringen SAB
Musea aankopen
Vervanging automatisering SAB
Vervanging automatisering musea

Reïntegratie
Legaat Waanders
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Omschrijving reserve

Reserve Management grondexploitatie

Boekwaarde 0101-2015

Boekwaarde
31-12-2015

Boekwaarde
31-12-2016

Boekwaarde
31-12-2017

Boekwaarde
31-12-2018

1.500.000

750.000

0

0

0

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

22.112.485

15.987.390

19.479.752

21.324.600

21.690.359

194.441

141.441

141.441

141.441

141.441

2.442.849

2.001.923

2.509.192

2.493.581

2.481.581

214.968

214.968

214.968

214.968

214.968

Onderhoud gebouwen

1.868.110

0

0

0

0

Afkoop erfpachten

1.118.563

1.118.563

1.118.563

1.118.563

1.118.563

0

4.200.000

4.200.000

4.200.000

4.200.000

11.123.680

7.920.184

5.937.303

4.145.374

2.538.071

2.847.643

650.643

79.643

108.643

137.643

784.056

784.056

784.056

784.056

784.056

77.753

186.142

308.276

443.998

597.827

0

0

0

0

0

20.672.063

17.217.920

15.293.442

13.650.624

12.214.150

Vermogensreserve

1.171.239

2.966.888

5.768.888

5.768.888

5.768.888

Subtotaal

1.171.239

2.966.888

5.768.888

5.768.888

5.768.888

Kapitaalslasten investeringen BV

997.065

663.448

410.169

285.836

158.280

Reserve afkoop winstafdrachten EV

114.955

53.930

0

0

0

Kap. Lasten legaat Bathmen
Subtotaal
Bestemmingsreserves prestatiegebonden met verdeelfunctie
Decentrale arbeidsvoorwaarden
Reserve overlopende uitgaven
Mondiaal Beleid

Decentralisatie Jeugdzorg/Wmo
Decentrale huisvesting Onderwijs
Tarieven huishoudelijk afval
Rioleringen en gemalen
Investeringen buitensport
WMO Algemeen
Subtotaal

Bestemmingsreserves prestatiegebonden met rentebeslag

Financieel technische bestemmingsreserve
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Omschrijving reserve

Boekwaarde 0101-2015

Boekwaarde
31-12-2015

Boekwaarde
31-12-2016

Boekwaarde
31-12-2017

Boekwaarde
31-12-2018

Reserve afkopen

525.963

444.261

358.474

268.398

173.817

Reserve afkoopsom regionale brandweer

137.323

137.323

137.323

137.323

137.323

Reserve verstrekte geldleningen EDON

544.536

544.536

544.536

544.536

544.536

Reserve verstrekte geldlening Vitens N.V.

866.695

742.882

619.069

495.256

371.443

Reserve kapitaallasten Stadthuis

584.460

509.846

435.368

367.975

328.397

Kap. Lasten investeringen oud RMW

107.401

5.112.771

5.368.409

5.636.830

5.918.671

Kinderopvang

0

0

0

0

0

Wijkaanpak

0

0

0

0

0

Lening N.V. Vastgoed Cult. Centrum

0

0

0

0

0

3.878.398

8.208.996

7.873.348

7.736.153

7.632.467

68.419.381

66.080.002

73.577.309

79.385.003

83.473.425

Subtotaal
Totaal
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Overzicht voorzieningen
Categorie

Omschrijving
Voorziening

Boekwaarde
01-01-2015

1. voorzieningen voor specifieke besteding (van derden
verkregen)
Rechtop met energie (Teli)
4.500
Fonds collectie Knecht-Drenth
742.292
Fonds collectie Reijns
164.053
Beheer CAI gelden
1.646.492
Subtotaal
2.557.337
2. voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en
risico's
ILB
215.500
Fonds evenementen
434
Afgesloten complexen
1.137.000
Overschrijdingsregeling
basisonderwijs
206.317
Overschrijdingsregeling
speciaal onderwijs
15.479
Voorziening
wethouderspensioen
5.621.424
Voorziening onderhoud
gebouwen
0
Subtotaal
7.196.154
TOTAAL-GENERAAL

9.753.491

Mutaties vermeerderingen
2015
Toevoegingen Toevoegingen
specifieke
ten laste van
bijdragen van de exploitatie
derden

Mutaties verminderingen
2015
Aanwending
Vrijval

Boekwaarde
31-12-2015

Boekwaarde
31-12-2016

Boekwaarde
31-12-2017

Boekwaarde
31-12-2018

4.500
822.192
174.853
896.492
1.898.037

4.500
902.092
185.653
896.492
1.988.737

4.500
981.992
196.453
896.492
2.079.437

4.500
1.061.892
207.253
896.492
2.170.137

0
79.900
10.800
2.015
90.700

0
0
0
750.000
750.000

0
50.938
0

0
50.938
0

215.500
434
1.137.000

215.500
434
1.137.000

215.500
434
1.137.000

215.500
434
1.137.000

0

0

206.317

206.317

206.317

206.317

0

0

15.479

15.479

15.479

15.479

212.855

258.457

5.575.822

5.530.221

5.484.619

5.439.017

0

2.566.642
2.830.435

122.513
431.908

0

2.444.129
9.594.681

2.567.973
9.672.924

2.747.498
9.806.847

2.979.003
9.992.750

0

2.921.135

1.181.908

0

11.492.718

11.661.661

11.886.284

12.162.88

0
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Bijlage 3 Overzicht baten en lasten per programma

Prog. Naam Programma
nr.

Prod.
Nr.

BEGROTING 2015

BEGROTING 2016

BEGROTING 2017

BEGROTING 2018

Bedrag producten x € 1.000

Bedrag producten x € 1.000

Bedrag producten x € 1.000

Bedrag producten x € 1.000

Omschrijving programma's
LASTEN

41
1

Burger en bestuur
104
226
304

Themaloket bouwen en
wonen
Regie op gemeentebrede
strategische programma's
Internationaal beleid

Leefomgeving

BATEN

SALDO

LASTEN

BATEN

SALDO

LASTEN

BATEN

SALDO

669

2

-667

677

2

-674

677

2

-674

677

2

-674

1.230

0

-1.230

1.235

0

-1.235

1.235

0

-1.235

1.235

0

-1.235

214

25

-188

214

25

-189

214

25

-189

214

25

-189

2.097

0

-2.097

2.111

0

-2.111

2.111

0

-2.111

2.111

0

-2.111

3.476

1.692

-1.783

3.371

1.697

-1.674

3.260

1.697

-1.563

3.371

1.697

-1.675

310

Juridische zaken

1.756

0

-1.756

1.767

0

-1.767

1.767

0

-1.767

1.767

0

-1.767

331

Lijkbezorging van
gemeentewege
Raad

30

8

-22

30

9

-22

30

9

-22

30

9

-22

2.070

0

-2.070

2.079

0

-2.079

2.079

0

-2.079

2.079

0

-2.079

Burgemeester en
wethouders
Totaal

4.108

11

-4.096

4.124

11

-4.113

4.125

11

-4.113

4.125

11

-4.113

15.649

1.739

-13.910

15.609

1.744

-13.865

15.499

1.744

-13.755

15.610

1.744

-13.866

Reserves

3

LASTEN

305

355

Openbare orde en
veiligheid

SALDO

Belastingen en
verzekeringen
Burgerzaken

350

2

BATEN

112

0

-112

0

0

0

0

0

0

0

0

15.537

1.739

-13.798

15.609

1.744

-13.865

15.499

1.744

-13.755

15.610

1.744

-13.866

1.910

233

-1.677

1.891

214

-1.677

1.891

214

-1.677

1.861

214

-1.647

356

Totaal
Openbare orde en
veiligheid
Stadstoezicht

1.145

12

-1.133

1.151

12

-1.139

1.151

12

-1.139

1.151

12

-1.139

500

Basisbrandweerzorg

6.792

15

-6.777

6.793

15

-6.778

6.793

15

-6.778

6.793

15

-6.778

501

Preventie

9.848

260

-9.588

9.835

241

-9.594

9.835

241

-9.594

9.805

241

-9.564

502

Regio en rampbestrijding

303

6

20

14

6

0

-6

6

0

-6

6

0

-6

Totaal

9.842

240

-9.602

9.829

241

-9.588

9.829

241

-9.588

9.799

241

-9.558

Reserves

1.910

233

-1.677

1.891

214

-1.677

1.891

214

-1.677

1.861

214

-1.647

Totaal
Straten, wegen en pleinen

1.145

12

-1.133

1.151

12

-1.139

1.151

12

-1.139

1.151

12

-1.139

20

7.531

448

-7.083

7.374

313

-7.061

7.312

313

-6.999

7.267

313

-6.954

21

Straatreiniging

3.694

1.105

-2.589

3.697

1.105

-2.592

3.697

1.105

-2.592

3.697

1.105

-2.592

22

Openbare verlichting

1.172

4

-1.168

1.172

4

-1.168

1.173

4

-1.169

1.173

4

-1.169

23

Betaald parkeren

4.990

5.779

789

4.055

4.840

785

4.055

4.840

785

4.055

4.840

785

25

Haven en waterwegen

403

255

-148

405

255

-149

405

255

-149

405

255

-149
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Prog. Naam Programma
nr.

Prod.
Nr.

Omschrijving programma's

28

Groen, Natuur en Recreatie

30

33

Openbare
speelgelegenheden
Riolering en
waterhuishouding
Begraafplaatsen

34

Verkeerstechniek

38

Civiele Kunstwerken

26

Uitvoering verkeers- en
vervoersbeleid
Buitensportaccommodaties

BEGROTING 2015

BEGROTING 2016

BEGROTING 2017

BEGROTING 2018

Bedrag producten x € 1.000

Bedrag producten x € 1.000

Bedrag producten x € 1.000

Bedrag producten x € 1.000

LASTEN

32

241

Totaal
Reserves

4

Milieu en
duurzaamheid

LASTEN

BATEN

SALDO

LASTEN

BATEN

SALDO

LASTEN

BATEN

SALDO

-6.007

6.498

575

-5.923

6.498

575

-5.923

6.498

575

-5.923

784

0

-784

591

0

-591

544

0

-544

544

0

-544

7.661

8.136

474

7.666

8.140

474

7.666

8.140

474

7.666

8.140

474

279

132

-147

279

132

-147

279

132

-147

279

132

-147

1.075

32

-1.043

1.077

32

-1.044

1.077

32

-1.045

1.077

32

-1.045

1.458

291

-1.168

1.168

0

-1.168

1.168

0

-1.168

1.168

0

-1.168

2.172

386

-1.786

2.048

229

-1.820

1.725

29

-1.697

1.756

29

-1.728

2.472

534

-1.937

2.461

526

-1.934

2.448

519

-1.929

2.435

511

-1.924

40.470

17.875

-22.595

38.490

16.151

-22.339

38.046

15.944

-22.102

38.020

15.936

-22.084

2.381

624

-1.757

821

647

-174

828

639

-189

839

631

-208

38.089

17.251

-20.838

37.669

15.504

-22.165

37.218

15.305

-21.913

37.181

15.305

-21.876

12.778

14.009

1.231

14.168

15.399

1.231

12.068

13.299

1.231

12.068

13.299

1.231

1.718

1.174

-545

637

89

-548

542

-6

-548

542

-6

-548

703

554

-150

219

67

-151

152

1

-151

152

1

-151

334

147

-187

814

626

-188

812

625

-188

811

623

-188

37
44

Duurzaamheid

45

Milieu

2.625

181

-2.443

2.632

182

-2.450

2.527

82

-2.445

2.527

82

-2.445

Totaal

18.158

16.065

-2.093

18.469

16.363

-2.106

16.102

14.001

-2.101

16.101

14.000

-2.101

0

3.338

3.338

3.012

1.753

-1.259

912

1.493

581

912

1.493

581

18.158

12.727

-5.431

15.457

14.610

-847

15.190

12.508

-2.682

15.189

12.507

-2.682

1.622

297

-1.325

1.623

298

-1.325

1.613

298

-1.315

1.613

298

-1.315

3.939

2.650

-1.289

3.860

2.659

-1.201

3.858

2.659

-1.199

3.858

2.659

-1.199
-575

31

Reserves
Ruimtelijke
ontwikkeling

SALDO

774

Totaal
Verwijdering huishoudelijk
afval
Bodembeheer en
bodemsanering
Geluidhinderbestrijding

36

5

BATEN

6.781

1

Totaal
Ruimtelijke ordening

2

Bouw- en woningtoezicht

3

Volkshuisvesting

934

346

-588

920

341

-580

910

335

-575

908

334

46

Verkeer en vervoerbeleid

372

153

-219

374

153

-221

374

153

-221

374

153

-221

6.867

3.446

-3.421

6.777

3.451

-3.326

6.755

3.446

-3.309

6.754

3.444

-3.309

Totaal
Reserves
Totaal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.867

3.446

-3.421

6.777

3.451

-3.326

6.755

3.446

-3.309

6.754

3.444

-3.309

Begroting 2015 – MJB 2015 – 2018

153

Prog. Naam Programma
nr.

Prod.
Nr.

BEGROTING 2015

BEGROTING 2016

BEGROTING 2017

BEGROTING 2018

Bedrag producten x € 1.000

Bedrag producten x € 1.000

Bedrag producten x € 1.000

Bedrag producten x € 1.000

Omschrijving programma's
LASTEN

6

7

Herstructurering
en vastgoed

Inkomensvoorzieni
ng en
arbeidsmartkt

4

Stadsvernieuwing

11

Grondexploitatie

13

Onroerend goed buiten
exploitatie
Totaal

SALDO

LASTEN

BATEN

SALDO

LASTEN

BATEN

SALDO

LASTEN

BATEN

SALDO

1.529

1.463

-65

407

341

-67

106

16

-90

106

16

-90

20.162

20.162

0

14.215

14.215

0

9.920

9.920

0

10.924

10.924

0

2.357

2.462

105

2.196

2.431

235

2.119

2.453

335

2.061

2.476

415

24.047

24.086

39

16.819

16.987

168

12.144

12.388

244

13.091

13.416

324

Reserves

3.769

4.950

1.181

1.248

1.825

577

484

0

-484

667

0

-667

Totaal
Inkomen

20.278

19.136

-1.142

15.571

15.162

-409

11.660

12.388

728

12.424

13.416

991

401

43.797

39.779

-4.018

45.076

41.050

-4.026

47.081

43.055

-4.026

48.813

44.786

-4.026

405

Re-integratie

25.569

23.673

-1.896

24.395

22.361

-2.033

23.460

21.303

-2.157

22.145

19.900

-2.246

Totaal

69.366

63.452

-5.914

69.471

63.411

-6.059

70.541

64.358

-6.183

70.958

64.686

-6.272

Reserves
200
8

BATEN

Meedoen
201
202
203

Totaal
Algemeen maatschappelijk
werk
Maatschappelijke opvang
en verslavingszorg
Volksgezondheid

0

1.217

1.217

0

47

47

0

0

0

0

0

0

69.366

62.235

-7.131

69.471

63.364

-6.106

70.541

64.358

-6.183

70.958

64.686

-6.272

1.019

0

-1.019

1.020

0

-1.020

1.020

0

-1.020

1.020

0

-1.020

6.663

883

-5.780

6.078

1.587

-4.491

6.077

1.587

-4.490

5.300

833

-4.467

3.395

40

-3.355

3.379

0

-3.379

3.410

0

-3.410

3.274

0

-3.274

12.240

2.483

-9.758

11.770

1.963

-9.807

11.787

1.963

-9.824

11.787

1.963

-9.824

700

0

-700

661

0

-661

661

0

-661

661

0

-661

25.522

1.513

-24.009

26.699

1.523

-25.176

25.990

1.533

-24.457

24.389

0

-24.389

753

266

-487

753

266

-487

753

266

-487

753

266

-487

205

WMO individuele
verstrekkingen
WMO overige en
gehandicaptenbeleid
WMO decentralisatie 2015

220

Inburgering en educatie

221

Buurtwerk

2.073

155

-1.918

1.866

151

-1.715

1.627

151

-1.476

1.623

151

-1.472

222

Wijkaanpak

1.554

0

-1.554

1.222

0

-1.222

1.222

0

-1.222

1.222

0

-1.222

223

Ouderenbeleid

700

0

-700

700

0

-700

700

0

-700

700

0

-700

224

Minderhedenbeleid

585

72

-513

542

27

-515

542

27

-515

542

27

-515

225

Vrijwilligers- en
mantelzorgbeleid
Wet inburgering uitvoering

1.021

0

-1.021

1.022

0

-1.022

1.022

0

-1.022

1.022

0

-1.022

57

33

-24

45

19

-26

23

1

-22

1

1

-1

204

227
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Prog. Naam Programma
nr.

Prod.
Nr.

BEGROTING 2015

BEGROTING 2016

BEGROTING 2017

BEGROTING 2018

Bedrag producten x € 1.000

Bedrag producten x € 1.000

Bedrag producten x € 1.000

Bedrag producten x € 1.000

Omschrijving programma's
LASTEN

10

Jeugd en onderwijs

Economie, kunst
en cultuur

LASTEN

BATEN

SALDO

LASTEN

BATEN

SALDO

LASTEN

BATEN

SALDO

5.827

865

-4.962

5.554

687

-4.866

5.478

614

-4.864

5.391

543

-4.848

242

Armoedebeleid participatie

3.481

100

-3.381

3.488

100

-3.388

3.488

100

-3.388

3.488

100

-3.388

406

Financiele regelingen en
schuldhulpverlening
Totaal

2.770

1.095

-1.675

2.693

1.100

-1.594

2.694

1.100

-1.594

2.694

1.100

-1.594

68.360

7.505

-60.855

67.491

7.422

-60.068

66.493

7.341

-59.152

63.866

4.984

-58.882

99

754

655

78

59

-19

86

41

-45

0

41

41

68.261

6.751

-61.510

67.413

7.363

-60.049

66.407

7.300

-59.107

63.866

4.943

-58.923

11.168

5.470

-5.698

22.226

15.906

-6.320

8.749

2.305

-6.444

8.599

2.031

-6.568

555

17

-538

371

9

-362

371

9

-362

371

9

-362

2.300

369

-1.932

2.308

369

-1.939

2.251

311

-1.940

2.251

311

-1.940

210

Totaal
Openbaar primair onderwijs

211

Huisvesting onderwijs

212

Lokaal onderwijsbeleid

213

Leerlingenzaken

11.441

7.213

-4.228

3.939

187

-3.752

3.934

187

-3.747

3.932

187

-3.745

216

Kind- en jeugdbeleid

25.533

0

-25.533

25.170

0

-25.170

24.319

0

-24.319

24.470

0

-24.470

217

Jeugdzorg decentralisatie
2015
Totaal

50.998

13.069

-37.929

54.014

16.471

-37.543

39.623

2.812

-36.812

39.623

2.538

-37.085

5.694

9.479

3.785

0

2.396

2.396

0

2.048

2.048

0

1.774

1.774

Reserves

45.304

3.590

-41.714

54.014

14.075

-39.939

39.623

764

-38.860

39.623

764

-38.859

11.168

5.470

-5.698

22.226

15.906

-6.320

8.749

2.305

-6.444

8.599

2.031

-6.568

5

Totaal
Monumentenzorg

952

100

-852

957

100

-857

958

100

-858

958

100

-858

9

Evenementenbeleid

527

383

-144

528

384

-144

528

384

-144

528

384

-144

10

Sociaal economisch beleid

2.391

704

-1.687

2.350

659

-1.690

2.151

460

-1.691

2.067

377

-1.691

27

Markten

230

Cultuur

231
232

Stadsarchief en
bibliotheken
Musea

233

Bibliotheekwerk
Totaal
Reserves
Totaal

11

SALDO

Sportbeleid

Reserves

9

BATEN

240

545

344

-201

547

344

-203

547

344

-203

547

344

-203

12.094

5.664

-6.431

6.956

573

-6.383

6.830

505

-6.326

6.791

465

-6.326

2.500

557

-1.943

2.489

538

-1.951

2.407

454

-1.954

2.372

422

-1.951

1.821

704

-1.117

1.390

347

-1.043

1.363

278

-1.085

1.293

273

-1.020

4.597

1.626

-2.971

5.937

2.897

-3.040

3.243

298

-2.945

3.233

298

-2.935

25.428

10.081

-15.347

21.153

5.842

-15.311

18.027

2.822

-15.205

17.790

2.662

-15.128

6.639

1.001

-5.638

2.936

559

-2.377

123

185

62

123

70

-53

18.789

9.080

-9.709

18.217

5.283

-12.934

17.904

2.637

-15.267

17.667

2.592

-15.075

Algemene
dekkings-middelen
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Prog. Naam Programma
nr.

Prod.
Nr.

Omschrijving programma's

900

Reserves en voorzieningen

901

BEGROTING 2015

BEGROTING 2016

BEGROTING 2017

BEGROTING 2018

Bedrag producten x € 1.000

Bedrag producten x € 1.000

Bedrag producten x € 1.000

Bedrag producten x € 1.000

LASTEN

BATEN

SALDO

LASTEN

BATEN

SALDO

LASTEN

BATEN

SALDO

LASTEN

BATEN

SALDO

8.515

12.054

3.539

5.042

5.939

897

1.713

2.074

361

0

1.790

1.790

Beleggingen

273

1.517

1.244

267

1.505

1.238

261

1.493

1.232

254

1.480

1.226

902

Financiering

6.299

7.304

1.005

7.171

8.176

1.005

6.531

7.536

1.004

6.226

7.230

1.004

903

Onroerende zaakbelasting

0

22.495

22.495

0

23.241

23.241

0

24.027

24.027

0

24.794

24.794

904

Overige belastingen

9

430

421

9

424

415

9

424

415

9

424

415

905

Algemene uitkering

0

172.552

172.552

0

171.355

171.355

0

168.542

168.542

0

167.282

167.282

907

Onvoorziene lasten

211

0

-211

221

0

-221

221

0

-221

221

0

-221

908

Algemene lasten en baten

27.631

802

-26.828

26.267

802

-25.464

25.884

802

-25.081

26.958

802

-26.155

993

Calculatieverschil
programma's

3.776

2.367

-1.409

1.048

106

-942

1.148

106

-1.042

1.140

106

-1.034

994

Calculatieverschil BV

10.063

9.049

-1.014

1.648

669

-979

1.382

440

-943

1.379

437

-943

Totaal

56.778

228.571

171.793

41.673

212.218

170.545

37.150

205.444

168.295

36.188

204.346

168.158

Reserves

18.273

21.423

3.150

12.067

6.249

-5.818

8.227

2.015

-6.212

6.266

1.728

-4.538

Totaal

38.505

207.148

168.643

29.606

205.969

176.363

28.923

203.429

174.507

29.922

202.618

172.696

36.973

42.806

5.833

20.168

13.535

-6.633

10.666

6.421

-4.245

8.813

5.737

-3.076

-1

7

-7

4

-4

9

180

359.809

495

330.220

322

327.805

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

1

385.969

386.149

360.303
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-9

327.996
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182

Bijlage 4 Verloop activa inclusief kapitaallasten
Verkrijgingof
vervaardigin
gswaarde
per 01-012015

Uitbreidinge
n
(vermeerder
ingen) 2015

Verminderinge Verkrijging- of
n (anders dan vervaardigings
door
waarde per 31afschrijvingen)
12-2015
2015

Cumulatieve
afschrijvingen
per 31-122015

Afschrijvinge
n 2015

171.478

-

-

171.478

25.722

16.772

-

-

16.772

188.250

-

-

1. Gronden en terreinen
2. Woonruimten

31.581.949

0

13.679.275

0

155.534.152

Aflossin
gen
2015

Boekwaarde
01-01-2015

Boekwaarde
31-12-2015

Rentekosten
2015

Kapitaallaste
n 2015

8.574

154.330

145.756

7.717

16.290

-

-

16.772

16.772

-

-

188.250

25.722

8.574

171.102

162.528

7.717

16.290

0

31.581.949

4.059.010

312.459

27.816.334

27.503.875

1.373.736

1.686.195

0

13.679.275

348.186

95.459

13.322.293

13.226.834

683.519

778.978

23.271.995

161.327

178.644.820

36.752.349

6.915.900

125.589.769

141.784.537

6.038.205

12.954.105

7.845.856

Immateriële vaste activa
1. Kosten geldleningen
(o.a. agio en disagio)
2. Kosten onderzoek en
ontwikkeling
Subtotaal
Materiële vaste activa
met economisch nut

3. Bedrijfsgebouwen
4. Grond, weg- en
waterbouwkundige
werken

0

0

7.845.856

4.787.876

277.896

3.335.876

3.057.980

165.008

442.904

5. Vervoermiddelen
6. Machines, apparaten en
installaties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.548.174

0

0

13.548.174

6.217.108

1.318.294

9.509.842

8.191.548

561.362

1.879.656

7. Riolering

72.182.684

1.206.000

0

73.388.684

26.483.759

3.233.369

48.897.941

46.870.572

2.413.769

5.647.138

597.193

0

0

597.193

148.794

36.325

484.723

448.398

24.236

60.561

294.969.284

24.477.995

161.327

319.285.952

78.797.081

12.189.702

228.956.778

241.083.744

11.259.834

23.449.536

42.736.936

4.100.709

3.809.709

43.027.936

15.013.732

1.506.363

29.106.309

27.890.946

1.480.400

2.986.763

1.635.313

0

0

1.635.313

665.584

80.000

969.729

889.729

57.500

137.500

Subtotaal
Financiële vaste activa

44.372.249

4.100.709

3.809.709

44.663.249

15.679.316

1.586.363

30.076.037

28.780.674

1.537.900

3.124.263

1. Kapitaalverstrekkingen

10.336.961

1.429.000

0

11.765.961

1.316.035

607

9.021.532

10.449.925

428.377

428.984

8. Overige
Subtotaal
Materiële vaste activa
met maatschappelijk nut
1. Grond, weg- en
waterbouwkundige
werken
2. Overige
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Verkrijgingof
vervaardigin
gswaarde
per 01-012015
(deelnemingen, GR's,
overige verb. partijen)
2. Leningen (woningcorp.,
deelnemingen, overige
verbonden partijen)
3. Overige langlopende
leningen
4. Overige uitzettingen
met een looptijd > 1 jaar
5. Bijdragen aan activa in
eigendom van derden
Subtotaal
Totaal

Uitbreidinge
n
(vermeerder
ingen) 2015

Verminderinge Verkrijging- of
n (anders dan vervaardigings
door
waarde per 31afschrijvingen)
12-2015
2015

Cumulatieve
afschrijvingen
per 31-122015

Afschrijvinge
n 2015

Aflossin
gen
2015

Boekwaarde
01-01-2015

Boekwaarde
31-12-2015

Rentekosten
2015

Kapitaallaste
n 2015

-

25.888.178

0

2.035.822

23.852.356

2.081.825

0

123.813

23.345.112

21.185.478

1.175.054

1.175.054

2.730.175

0

0

2.730.175

14.114

47.138

-

2.716.061

2.668.923

83.604

130.742

2.333

0

0

2.333

333

0

-

2.000

2.000

0

0

12.301.580

0

0

12.301.580

3.007.981

178.668

9.472.268

9.293.600

489.338

668.006

51.259.227

1.429.000

2.035.822

50.652.405

6.420.288

226.413

123.813

44.556.975

43.599.927

2.176.373

2.402.787

390.789.010

30.007.704

6.006.858

414.789.856

100.922.407

14.011.052

123.813

303.760.892

313.626.873

14.981.824

28.992.876
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Bijlage 5 Onderbouwingen en uitgangspunten



Algemeen




Gemeentewet en Besluitvorming begroting en verantwoording (BBV)
De begroting wordt opgesteld vanuit het vastgestelde kader in de Gemeentewet, BBV en
de gemeentelijke financiële verordening die op basis van artikel 212 Gemeentewet is
opgesteld. Relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving worden op de voet gevolgd.
Daar waar ontwikkelingen stollen in concrete wet- en regelgeving, gelden deze zo mogelijk
in de begroting of in een herziening.
Gemeentelijk kader
De vastgestelde Voorjaarsnota 2014 is het startpunt voor de begroting 2015 - 2018. De
begroting maakt, vanuit de kaders van de Voorjaarsnota, duidelijk welke programma’s,
producten en daaraan verbonden maatschappelijke effecten en prestaties aan het eind
van het jaar gerealiseerd zijn.
Onderbouwingen
De onderbouwingen voor de diverse lastenbudgetten zijn impliciet opgenomen op de
programma- en productbladen. Zo bepaald bijvoorbeeld het aantal uitkeringen de
uitkeringslasten en vormt het verwachte aantal vergunningaanvragen voor bouwen de
basis voor de verwachte opbrengst aan bouwleges.
Uitgangspunten
Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste uitgangspunten die bij het
opstellen van de begroting zijn gebruikt. Het gaat hier om uitgangspunten die voor alle
progamma’s van toepassing kunnen zijn.




De gemiddelde loonsomstijging is 2,45% (exclusief periodieken, fuwa etc.)
De berekende gemiddelde prijsstijging voor 2015 bedraagt 1,0%. In de Voorjaarsnota
2012 is besloten de prijscompensatie in 2015 te korten met 1,25%. Dit betekent dat
de gemiddelde prijscompensatie - 0,25% bedraagt.
Op basis van het systeem van de budgetsubsidiëring bedraagt de indexering voor de
subsidies -0,25%. Dit is gebaseerd op de prijsindex van 1,0% - 1,25% korting
Voorjaarsnota 2012.

Een uitzondering geldt voor de kredieten die met een vast rentepercentage zijn
berekend.
Rente-omslagpercentage nieuwe investeringen: 5%
Rentepercentage voor grondexploitaties: 5%

Bij het opstellen van de begroting 2015-2018 wordt uitgegaan van de richtlijn activeren en
afschrijven (2008).
Voor de tariefproducten gelden de volgende uitgangspunten en betreft de volgende
tarieven.

Belastingen

Onroerende zaakbelastingen en belastingen op roerende woon- en
bedrijfsruimten;

Parkeerbelastingen;

Hondenbelasting.

Rechten

Afvalstoffenheffing;

Rioolrechten;

Haven- en opslaggelden;

Marktgelden;

Leges;

Lijkbezorgingsrechten;

Parkeren;

Precariorechten.
Het algemene uitgangspunt is dat voor alle tarieven een gelijke maximale toegestane
stijging wordt bepaald. Dit betekent voor 2015 dat in principe alle tarieven mogen stijgen
met 1,1% ten opzichte van 2014. Dit betreft een gemiddelde van prijs (- 0,25%) en loon
aanpassingen (+ 2,45%).
Er gelden enkele andere uitzonderingen op de algemene regel van prijs- en loonstijging.
Deze uitzonderingen betreffen de OZB, Rioolheffing, Afvalstoffenheffing,
Parkeerbelastingen en Bouwleges. De uitgangspunten en onderbouwing hiervan zijn
opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen.

Met betrekking tot de berekening van de rente en de afschrijvingen de volgende regels:

Rente-omslagpercentage bestaande investeringen:
5%
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Meerjarige uitgangspunten
In de programmabegroting en productenbegroting worden ook de meerjarenramingen
2016-2018 opgenomen. Bij het opstellen van deze ramingen 2016-2018 gelden de
volgende uitgangspunten:
Voor ramingen (bijvoorbeeld verdeelmaatstaven Algemene Uitkering) die bepaald worden
door aantallen inwoners en aantal woningen + wooneenheden gelden de volgende
aantallen. Een uitzondering geldt voor de uitbreiding van het aantal woningen dat als
prestatie wordt opgenomen in programma Ruimtelijke Ontwikkeling. In dit programma
gelden de aantallen conform de woonvisie.
Omschrijving
1. Salarissen en sociale lasten

2016 t/m 2018
2016
Salarissen: + 0,35%
Sociale lasten: + 1,25%
2017
Salarissen: + 1,0%
Sociale lasten: + 1,25%

2. Prijzen

3. Rente-omslag percentage m.b.t.
bestaande investeringen, nieuwe
investeringen en grondexploitaties
4. Tarieven voor de burger
5. Aantal inwoners

6. Aantal woonruimten

2018
Salarissen: + 1,0%
Sociale lasten: + 1,25%
2016 - 0,4%
2017 + 0,5%
2018 + 0,6%
5,0 %
Zie ook paragraaf
Financiering
Zie paragraaf Lokale heffingen
1-1-2016: 98.764
1-1-2017: 98.964
1-1-2018: 99.164
1-1-2016: 44.240
1-1-2017: 44.480
1-1-2018: 44.720
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Bijlage 6 Mutaties Algemene Uitkering gemeentefonds
Inleiding
Jaarlijks ontvangen de gemeenten volgens een bepaald verdeelstelsel een uitkering uit het gemeentefonds, de zogenaamde algemene uitkering. Deze verdeling is zodanig dat elke gemeente
de beschikking heeft over een gelijkwaardig voorzieningenpakket. Door middel van drie circulaires worden de bedragen aan de gemeenten bekend gemaakt: de meicirculaire, de
septembercirculaire en de decembercirculaire. In deze bijlage worden de mutaties genoemd ten opzichte van de decembercirculaire 2013.
Specificatie mutaties Algemene Uitkering op basis van de meicirculaire 2014
Uitwerking AU o.b.v. meicirculaire 2014 t.o.v. decembercirculaire 2013
Bedragen x € 1.000

2014

Stand Algemene Uitkering - Begroting 2014-2018 (DecC13)

2015

2016

2017

2018

105.533

100.339

100.745

100.878

100.243

177
12
20
73
149
20
36
33
-66
-26
-

-2.439
1.371
20
38
18
-971
-27
-47
141
28

-2.439
82
20
116
64
-962
-27
-54
-7

-2.439
82
20
192
111
-959
-27
-62
-25

-2.439
82
-51
235
157
-948
-27
-72
-55

-

24.009
25.533
23.659

25.156
25.170
22.239

24.457
24.319
20.861

24.389
24.470
20.076

Neutrale mutaties AU 2014-2018 o.b.v. MeiC2014 - extra middelen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Wmo (iu)
Maatschappelijke opvang en OGGz (du)
Gezond in de stad (du)
Suppletie uitkering bommenregeling
Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg (du)
Pilot participatieverklaring nieuwkomers (du)
Mantelzorg
Individuele studietoeslag (o.a. uitvoeringskosten)
Uitvoeringskosten Participatiewet
Overheveling buitenonderhoud PO SO
Uitvoeringskosten Wet maatregelen WWB
Uitname i.v.m. ICT voorzieningen sociale Domein naar VNG
E-overheid (via maatstaf inwoners)
E-boeken
Waterschapsverkiezingen
Korting onderwijshuisvesting

17
18
19

Sociale domein (3D's)
Decentralisatie AWBZ naar Wmo (iu)
Decentralisatie jeugdzorg (iu)
Decentralisatie participatiewet (iu)*
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Subtotaal neutrale mutaties
Bedragen x € 1.000
Niet neutrale mutaties AU 2014-2018 o.b.v. MeiC2014 en volumina
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Accres (mutatie uitkeringsfactor)
Afrekening accres 2013
Verdeelreserve 2013
Ontwikkeling uitkeringsbasis
Groeiopgave Almere (uitname AU)
Suppletie groot onderhoud Gemeentefonds
Herverdeeleffect groot onderhoud Gemeentefonds
Algemene stelpost woonruimten
Overige

29

30

428
2014

71.333
2015

69.358
2016

66.530
2017

65.817
2018

-200
133
67
-200
-2

197
66
-263
-66
227
-501
-300
-148

868
67
-200
-67
-502
-300
-81

876
67
-337
-67
-502
-300
-148

1.019
68
-476
-68
-503
-300
-80

Inkomstenmaatstaven:
Maatstaven WOZ

641

669

470

469

427

Uitgavenmaatstaven:
Diverse maatstaven

-42

698

696

775

835

Subtotaal niet neutrale mutaties

397

579

951

833

922

Subtotaal mutaties MeiC14 t.o.v. DecC13

825

71.912

70.309

67.363

66.739

106.358

172.251

171.054

168.241

166.982

Stand Algemene Uitkering - o.b.v. MeiC14 - (Civision)

Na verwerking van de mutaties en nieuwe ontwikkelingen uit de meicirculaire ziet de Algemene Uitkering voor de gemeente
Deventer samengevat er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000
Stand Algemene Uitkering - Begroting 2014-2018 (DecC13)
Neutrale mutaties AU 2014-2018 o.b.v. MeiC2014 - extra middelen
Niet neutrale mutaties AU 2014-2018 o.b.v. MeiC2014 en volumina
Stand Algemene Uitkering - o.b.v. MeiC14 - (Civision)

2014

2015

2016

2017

2018

105.533

100.339

100.745

100.878

100.243

428

71.333

69.358

66.530

65.817

397

579

951

833

922

106.358

172.251

171.054

168.241

166.982
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De neutrale mutaties hebben geen invloed op het resultaat: zij worden geneutraliseerd door het verhogen of verlagen van stelposten. Het resultaat ziet er dan als volgt uit;

Bedragen x € 1.000

2014

2015

2016

2017

2018

Mutaties AU (niet neutraal)
Afrekening accres 2013

464
133

382

83

-43

-97

Mutaties accres 2014-2018

-200

197

868

876

1.019

397

579

951

833

922

Mutatie algemene uitkering MeiC 2014 niet neutraal
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Bijlage 7 Overzicht van incidentele baten en lasten

Omschrijving
Lasten:

Programma

Product

Begroot 2015

Storting in reserve Eenmalige problematiek

1

305

111.500

Veiligheidskosten Go Ahead Eagles

2

303

10.000

0

0

0

Huiselijk geweld

2

303

20.000

0

0

0

Mr. De Boerlaan

3

20

-451.354

0

0

0

Mr. De Boerlaan

3

20

451.354

0

0

0

Mr. De Boerlaan

3

20

135.000

0

0

0

Parkeeropgave De Viking

3

23

1.275.000

0

0

0

Parkeren Schilwijk

3

23

10.000

0

0

0

Tunnel Oostriklaan

3

26

150.000

200.000

0

0

Stationsomgeving

3

26

207.000

0

0

0

Snippergroen

3

28

200.000

0

0

0

Civieltechnische kunstwerken

3

38

290.640

0

0

0

Afval

4

31

0

2.100.000

0

0

Sanering voormalige Essentterrein

4

36

700.000

Bodemsaneringsprojecten

4

36

179.270

Projectmanagement ISV

4

36

300.859

Projectmanagement ISV

4

37

430.256

Projectmanagement ISV

4

37

122.400

66.034

RUD Ijsselland

4

45

100.000

100.000

verkoop Intratuin storting eenmalig problematiek

6

11

2.500.000

Ontwikkelingen Wwb I.deel

7

401

1.030.000

Apparaatlasten

7

405

186.890

46.720

0

0

Gezond in de stad (GIDS)

8

202

72.408

72.408

72.408

0

Toename aanvragen SHV

8

406

95.000

0

0

0
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Omschrijving
Budget schuldhulpverlening

Programma
8

Product
406

Begroot 2015
25.000

Eenmalige invulling taakstelling Samen Ruimte Geven

8

222

143.452

Storting in algemene reserve Invulling taakstelling
onderwijshuisvesting
Invulling negatieve lastenstelpost taakstelling onderwijs

9

211

1.494.000

9

211

1.494.000

VVE extra

9

216

936.000

Storting in reserve WMO Jeugdzorg

9

216

4.200.000

Alg. regio stedendriehoek

10

10

65.000

Ondernemershuis

10

10

Startershuis

10

Parkeeropgave De Viking

Begroot 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

0

0

0

131.255

116.555

58.570

0

10

0

0

60.000

60.000

10

230

40.000

0

0

0

Speelgoedmuseum

10

232

350.000

Huisvesting Musea

10

232

65.000

65.000

65.000

Bijdrage nieuwbouw openbare bibliotheek

10

233

1.555.009

2.826.000

Frictiekosten bezuinigingen eigen kracht

11

908

856.548

250.000

Frictiebudget Kwestie van Kiezen

11

908

200.000

100.000

Storting in reserve Eenmalige problematiek

11

900

4.141.000

2.488.000

Storting in reserve RGI

11

900

3.700.000

1.800.000

Stelpost Btw-compensatiefonds

11

908

-674.000

-754.000

Kosten ICT

11

994

312.000

88.000

Storting in reserve eenmalige problematiek

11

900

Storting in egalisatiereserve rente

11

902

6.293.000

Storting in reserve huisvesting gemeentelijk apparaat

11

994

3.465.000

Uitbreiding Keuzemodel P&O

11

994

53.000

Onderzoek VPB PCA

11

994

25.000

Waterschap verkiezingen

11

908

141.000

Verlaging onvoorzien voor veiligheidskosten

11

907

-10.000

Onvoorzien

11

907

221.100

1.713.000

666.000
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Omschrijving
Dotatie in de voorziening onderhoud gebouwen

Programma
11

Product
993

Dotatie in de voorziening onderhoud gebouwen

11

993

1.868.000

Kapitaallasten tijdelijke huisvesting

11

994

3.456.000

Rentelasten Stadhuiskwartier

11

994

1.994.000

Totaal

Begroot 2015
393.000

Begroot 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

45.059.587

17.476.817

8.704.078

6.547.100

0

0

0

Baten:
Putting reserve eenmalige problematiek - huiselijk geweld

2

303

20.000

Mr. De Boerlaan

3

20

135.000

Parkeeropgave Viking

3

23

1.275.000

0

0

0

Vergunningen parkeren schilwijken

3

23

10.000

0

0

0

Tunnel Oostriklaan

3

26

150.000

200.000

0

0

Stationsomgeving

3

26

207.000

0

0

0

Snippergroen

3

28

200.000

0

0

0

Civieltechnische kunstwerken

3

38

290.640

0

0

0

Afval

4

31

0

2.100.000

0

0

Sanering voormalige Essentterrein

4

36

700.000

Putting reserve ISV2 bodem

4

36

179.270

Putting overlopende uitgaven projectmanagement

4

36

300.859

Putting reserve ISV2 geluid

4

37

122.400

Putting overlopende uitgaven projectmanagement

4

37

430.256

Putting eenmalige problematiek

4

45

100.000

Grondexpl. Alg verkoop Intratuin

6

11

2.500.000

Putting reserve overlopende uitgaven trajectadministratie tlv frictiekosten Dwt
Putting reserve eenmalige problematiek schuldhulpverlening
Putting uit reserve huisvesting onderwijs

7

405

186.890

46.720

0

0

8

406

25.000

0

0

0

9

211

1.494.000
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Omschrijving
Putting Algemene reserve Invulling taakstelling
onderwijshuisvesting*
VVE extra

Programma
9

Product
211

9

216

936.000

Putting reserve gemeentebrede investeringen

10

10

131.255

116.555

58.570

0

Putting reserve overlopende uitgaven

10

10

0

0

60.000

60.000

Putting reserve eenmalige problematiek

10

10

65.000

Putting reserve gemeentebrede investeringen

10

230

40.000

Putting eenmalige problematiek

10

232

350.000

Putting reserve eenmalige problematiek

10

232

65.000

65.000

Putting uit voorziening CAI en verkoop panden

10

233

1.328.009

2.599.000

Stelpost aan te passen ramingen

11

908

227.000

227.000

Putting reserve eenmalige problematiek

11

900

3.686.000

786.250

Putting uit egalisatiereserve rente

11

900

3.928.896

1.800.000

0

0

Lagere putting uit egalisatiereserve rente

11

900

-228.896

Renteresultaat

11

902

6.293.000

7.025.000

6.514.000

6.266.000

Putting uit reserve huisvesting gem. apparaat

11

994

6.291.000

Putting uit de reserve RGI

11

900

2.830.000

1.646.000

284.000

Putting uit reserve eenmalige problematiek

11

900

668.000

Nationaal uitvoeringsprogramma

11

905

-741.000

Waterschap verkiezingen

11

908

141.000

Putting uit de reserve decentrale arbeidsvoorwaarden

11

994

53.000

Putting reserve eenmalige problematiek

11

994

25.000

Gezond in de stad

11

905

71.287

71.287

71.287

Putting uit de reserve onderhoud gebouwen

11

993

393.000

Putting uit de reserve eenmalige problematiek

11

993

1.868.000

Verkoopopbrengsten panden

11

994

1.690.000

Voordelig resultaat facilitaire zaken

11

994

934.000

Putting uit reserve eenmalige problematiek

Begroot 2015
1.494.000

Begroot 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

4.200.000

Begroting 2015 – MJB 2015 – 2018

167

Omschrijving
Totaal

Programma

Product

Begroot 2015
45.064.866

Begroot 2016

Begroot 2017

16.848.846

6.987.857

Begroot 2018
6.326.000

*) De putting uit de algemene reserve dient ter dekking van de taakstelling onderwijs in 2015. Vanaf 2016 is er structurele dekking beschikbaar.
Het bedrag dat wordt geput is beschikbaar in de reserve, het bedrag is binnen de reserve vrij besteedbaar; het behoort niet tot het algemene en specifieke weerstandsvermogen.
Op basis van het gemeenschappelijk financieel toezichtkader is het toegestaan om middelen uit reserves in te zetten ter dekking van structurele lasten.
Voorwaarde hiervoor is dat de ingezette middelen geen deel uitmaakt van de benodigde weerstandscapaciteit.
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Bijlage 8 Staat van subsidies

Nr.
Prod.

Omschrijving Subsidie

Nr.
Prod.
Subsidiebedrag (Euro's)
Jaarrekening
Begroting
Begroting 2015
2013
2014

303

Programma 1: Burger en bestuur

104

104
104
104

104

226
226
226

305
305

Duurzaamheid Bijdrage St.
Deventer Energie Corporatie
Gebouwaanpassing tbv
duurzaamheid Kulturhus
Okkenbroek
Nutsvoorzieningen scouting Loaah
gebouw
Regio Stedendriehoek
Totaal product 104: Regie op
gemeentebrede strategische
programma's
Organisaties internationale
samenwerking
Incid.Deventer
publieksevenementen
Totaal product 226:
Internationaal beleid

Subsidie wijkwinkels
Totaal product 305: Burgerzaken

502

50.000

502
7.605

502

7.000
204.964

211.544

269.569

0

211.544

38.698

50.322

50.196

750

5.115

5.102

39.448

55.437

55.298

181.250
181.250

183.118
183.118

182.660

490.267

238.555

449.502

Integrale veiligheid
Totaal product 303: Openbare
orde en Veiligheid

Bijdrage regionale brandweer
Bijdrage gemeenschappelijke
regeling
Totaal product 502: Regio en
Rampenbestrijding

Totaal Programma 2
Programma 3: Leefomgeving
023
023
026
026

Subsidie voetveer
Totaal product 23: Betaald
parkeren

026

Centrumbus
Oostriklaan
Totaal product 26: Uitvoering
verkeer- en vervoerbeleid

028
028

Instandhoudingssubsidie st
Vogeleiland
- St. Vogeleiland

182.660

Totaal Programma 1

Programma 2: Openbare orde en
Veiligheid

303

Omschrijving Subsidie

028
028
028
028

- Bomenfonds
- Theetuin
EPR-onderzoek GGD
Totaal product 28: Groen, natuur
en recreatie
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Subsidiebedrag (Euro's)
Jaarrekening
Begroting
Begroting 2015
2013
2014

17.121

18.101

18.061

17.121

18.101

18.061

743.551

779.431

6.677.793

0

9.719

743.551

789.150

6.677.793

760.672

807.251

6.695.854

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

124.821
0

124.821
0

0
150.000

124.821

124.821

150.000

5.000
0
4.000

10.100

10.077

17.849

10.100

10.077

8.849
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Nr.
Prod.

Omschrijving Subsidie

033
033
033

Subsidies begraafplaatsen:
St Oude begraafplaatsen Deventer
R.K. Parochiebestuur Schalkhaar
Okkenbroek (Hervormde
Gemeente)
Lettele (Parochie Heilige Nicolaas)
Totaal product 33:
Begraafplaatsen

Subsidiebedrag (Euro's)
Jaarrekening
Begroting
Begroting 2015
2013
2014

Nr.
Prod.
045

033
033
033

241
241
241
241
241
241
241

Buitensportaccommodaties algemeen
1/3-regeling sport
Volledig onderhoud velden
Klein onderhoud velden
Vergoeding sportverenigingen
(compensatie OZB)

2.000
6.883
0

7.031
4.474

7.022
4.468

5.343
4.202

5.433
2.237

5.426
2.234

18.428

19.175

19.150

0
119.529
61.750
43.791

60.766
62.183
47.630

-349
61.170
61.874
47.580

0

31.490

31.445

Sportpark Schalkhaar
Totaal product 241:
Buitensportaccomodaties

248.024

202.069

201.720

Totaal Programma 3

489.122

436.165

460.947

045
045

Omschrijving Subsidie

Subsidiebedrag (Euro's)
Jaarrekening
Begroting
Begroting 2015
2013
2014

Verbeter en bespaar
Energieleverende voorbeeld
woningen
Totaal product 45: Milieu

0
0
500.906

496.809

540.592

Totaal Programma 4

603.948

567.334

576.067

Programma 5 : Ruimtelijke ontwikkeling

003
003
003
003
003

Besluit woninggebonden subsidies
(voorziening)
Tijdelijke stimuleringsreg.
woningbouwprojecten
Woonconsumenten
Particuliere woningverbetering
Totaal product 3:
Volkshuisvesting

0
77.800
0

80.435

80.317

77.800

80.435

80.317

Totaal Programma 5

77.800

80.435

80.317

0

22.954

Programma 4: Milieu en Duurzaamheid

Programma 6: Herstructurering e
vastgoed
004

044
044
044
044

Kleintje klimaat
Energieloket
Verbeter en bespaar
Totaal product 44: Duurzaamheid

13.042
90.000

70.525

35.475

103.042

70.525

35.475

045
045
045

Natuur en Milieu educatie
Dierenopvang c.a.
Kleintje klimaat

410.848
90.058
0

409.308
87.501

403.091
137.501

004
004

Rivierenwijk herstr. Leefbaarheid
Keizerslanden herstr. Leefbaarheid
Sociaal programma Rivierenwijk
Totaal product 4:
Herstructurering

273.961
471.985
0

300.000

299.974

745.946

300.000

299.974

Totaal Programma 6

745.946

300.000

299.974

Programma 7 : Inkomensvoorziening en
arbeidsmarkt
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Nr.
Prod.

405
405

Omschrijving Subsidie

Subsidiebedrag (Euro's)
Jaarrekening
Begroting
Begroting 2015
2013
2014

Regiocontract (Technicampus)
WSW-algemeen
bestuursvergoeding
Totaal product 405:

570.000

410.000

0

133.500
703.500

135.000
545.000

60.000
60.000

Totaal Programma 7

703.500

545.000

60.000

Nr.
Prod.

Omschrijving Subsidie

202
202
202
202
202
202

DU-CJG prenatale voorlichting
Dig doss jeugdgez 0-4 jarigen
overige projecten volksgezondheid
Gezondheidsvoorlichting
Gezond in de stad (GIDS)
Uitstapprogramma prostituees
Totaal product 202:
Volksgezondheid

202

Subsidiebedrag (Euro's)
Jaarrekening
Begroting
Begroting 2015
2013
2014
38.000
0
2.575
0
25.500
38.000

38.939
63.872
10.048

38.842
63.712
10.023

26.270

72.408

1.943.770

1.775.620

1.645.536

Programma 8 : Meedoen
200
200
200

201
201
201
201
201
201
201
201
201

202
202

De Kern
Stimuleringsbijdrage AMW
Totaal product 200: Algemeen
maatschappelijk werk
Openbare geestelijke
gezondheidszorg
Nachtopvang : medische
behandeleenheid
MO + VZ algemeen
Preventieactviteiten MO/VZ
doelgroep 18Nazorg ex gedetineerden
Ondersteuning begeleiding
psychosociaal
Casusregie BZT
BZT aandeel participatiebudget
Totaal product 201:
Maatschappelijk opvang en
verslavingszorg
Maatwerk-JGZ
DU-CJG, onderdeel JGZ

899.619
185.453

881.722
185.478

998.398
0

1.085.072

1.067.200

998.398

603.485

0

0

520.771
2.744.182

600.771
2.824.571

600.771
2.613.510

124.522

0

204.000
0

356.287
0
0
4.349.247

356.222
835.553
200.000
4.817.117

355.331
815.509
100.000
4.689.121

204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
205
205
205
205
205
205

81.801
1.757.894

81.801
1.554.690

81.596
1.378.955

205

Regionaal pva decentralisatie
AWBZ
41.428
100.000
0
Collectieve preventie GGZ
62.000
62.038
61.883
Wonen, zorg en welzijn
381.440
563.400
0
Huisvestingskosten adviesraden
Clientondersteuning
57.630
57.630
57.486
WMO : Overige
30.837
27.135
27.067
Subsidie innovatiebudget WMO
25.000
103.020
102.762
Subsidie GGZ
103.356
108.850
108.578
Zichtbare schakels
228.252
185.000
0
Totaal product 204: WMO overige
929.943
1.207.073
357.776
nieuwe WMO: hulp op afstand
Cliëntondersteuning (MEE gelden)
Ondersteuning mantelzorg
(transformatie)
Vrijwilligersinzet (transformatie)
Van individuele naar collectieve
voorzieningen (transform.)
Doventolk
Totaal product 205: WMO
decentralisatie 2015
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25.000
1.170.000
250.000
101.331
50.000
48.000
1.644.331
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Nr.
Prod.
220
220
220
220
220
220

221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221

Omschrijving Subsidie

Educatie
Laaggeletterdheid
Scholingsactiviteiten
Taalcoaches inburgering
Instapcursussen inburgering
Totaal product 220: Inburgering
en educatie
Dorpshuis Braakhekke/bijdrage
wijkwinkel
St. Raster, buurtwerk
Buurthuis De Schalm
Overige buurthuizen
Project buurtbemiddeling
Noaberhuus Okkenbroek
Kulturhus Diepenveen
Cofinanciering kulturhus
Schalkhaar
Meedoen mogelijk maken (eigen
kracht)
Project alledaagse kansen (PAK)
- De Driehoek
- De Hoven
- Kindervreugd
- Rivierenwijk
- Tuindorp
- Wijk 16
- De IJssel
- Zandweerd
- Zwolsewijk
Vakantiekampen
Ondersteuning speeltuinen

Subsidiebedrag (Euro's)
Jaarrekening
Begroting
Begroting 2015
2013
2014
235.200
39.653
276.996
0
0

266.044
40.400
371.944

0
40.299
271.264

551.849

678.388

311.563

12.950
1.201.259
70.000
48.047
32.507
30.000
300.000

36.159
1.214.259
70.404
48.136
30.608
15.920
325.000

36.069
1.096.511
70.228
48.016
30.531
15.880
0

99.250
705
0
19.713
25.000
21.316
20.329
20.024
25.975
21.775
20.478
19.969
14.498
38.732

19.713
25.508
21.316
20.329
20.024
25.976
21.775
20.477
19.968
14.498
36.873

19.664
25.444
21.263
20.278
19.974
25.911
21.721
20.426
19.918
14.462
36.781

Nr.
Prod.

Omschrijving Subsidie

221

Totaal product 221: Buurtwerk

222
222

Wijkaanpak algemeen (vanuit
exploitatie)
Totaal product 222: Wijkaanpak

223
223
223
223
223
223
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
225
225
225
225

Flankerend ouderenbeleid
Focus/Raster groep
Project alarmering
Gezond in de stad
WMO : Ouderen adviseurs
Totaal product 223:
Ouderenbeleid
Etty Hillesum Centrum
Molukse Raad
Uitv.nota integratiebeleid
Antidiscriminatiebureau IJsselland
Vadercentrum
Eigen kracht vrouwen
Plan van aanpak Homobeleid
div. projecten emancipatie
Basisvoorz. vluchtelingenwerk
Totaal product 224:
Minderhedenbeleid
Vrijwilligers Centrale
Bureau Slachtofferhulp
Vrijwilligersorganisatie regio
Salland
Makelaarsfunctie
Maatschappelijke stages
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Subsidiebedrag (Euro's)
Jaarrekening
Begroting
Begroting 2015
2013
2014
2.042.527

1.986.943

1.543.077

665.764
665.764

325.673
325.673

324.859
324.859

39.603
461.158
48.503
24.770
122.635

112.365
461.158
48.503
26.270
122.635

69.192
460.005
48.382

696.669

770.931

699.907

19.386
23.491
452
36.000
40.871
45.000
19.214
6.000
187.719

19.386
23.491
3.101
37.240
0
45.225
20.100
6.142
191.036

19.338
23.432
3.093
37.147
45.000
0
6.127
190.558

378.133

345.721

324.695

145.000
24.684

153.286
25.508

152.903
25.444

5.855

10.223

10.197

105.000

113.409

0

122.328
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Nr.
Prod.

225
225
225
225
225
225
225
225
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

Omschrijving Subsidie

Div.projecten
vrijwilligersinitiatieven
WMO : vrijwilligers
Onbeperkt actief aan Raster
Subsidie kleintje WMO
Vrijwillige thuiszorg/steunpunt
mantelzorg
Respijtzorg
Gebiedsgericht werken
Totaal product 225: Vrijwillgersen mantelzorgbeleid
Sportbeleid
SSC verenigingsondersteuning
SSC sportstimulering
Jeugdsport en opleiding
Actieplan Sport en bewegen
Sportactiviteiten risicojongeren
Buurtsportcoaches, aangepast
sporten
Regionale sportcoach, aangepast
sporten
€1, regeling breedtesport 20132014
Wijk lekker fit
Actief Betrokken Club
NV DOS
NV DOS ( bezuiniging 2011 :
Kwestie van Kiezen )
NV DOS ( vast bedrag )
NV DOS / nieuwb.Borgelerbad
NV DOS / inbreiding De Scheg
NV DOS/ energie en

Subsidiebedrag (Euro's)
Jaarrekening
Begroting
Begroting 2015
2013
2014

Nr.
Prod.

0
104.775
52.408
148.204

587
152.354
53.570
164.672

0
151.973
53.436
164.260

298.229
78.038

298.229
78.038

297.483
77.843

240
240
240
240

962.193

1.049.876

933.539

93.851
71.992
109.322
96.608
273.232
11.011

33.644
71.992
109.322
110.921
180.000
0

33.560
71.812
109.049
110.644
0
0

117.207

114.000

113.715

118.500

118.488

197.346
18.900
35.000
2.796.175

0
0
0
2.679.460

2.795.263
0
736.309
37.670
61.934
265.329

240
240

240
240
240
240
242
242
242
242
242
242

Omschrijving Subsidie

onderhoudsbudget
NV DOS / energielasten en groot
onderhoud
NV DOS / Kapitaallasten Sporthal
de Kroon
NV DOS / onderhoud Sporthal de
Kroon
NV DOS / Renovatie dak - ijsbaan
St. instructiebad Lettele
Okkenbroek
Sporthal Schalkhaar
Partnergemeente Bathmen Westerkappeln
Zwembad Looërmark
Sporthal de Uutvlog
Totaal product 240: Sportbeleid
Arm.bestr - st leergeld - algemeen
St. Ouderenwerk
Cliëntenraad
Armoedebestrijding diversen
Salland verzekeringen
Totaal product 242:
Armoedebestrijding
Totaal Programma 8

Subsidiebedrag (Euro's)
Jaarrekening
Begroting
Begroting 2015
2013
2014

84.476

84.476

84.265

254.195

248.125

242.055

29.104
0

29.104

29.031

15.350
60.958

16.049
60.958

16.009
60.806

0
140.320
33.406
5.287.537

0
140.000
33.406
5.499.160

0
139.650
33.322
4.942.351

394.000
38.917
16.485
0
117.586

394.200
53.000
20.400
5.100
116.000

239.200
52.206
20.400
5.100
116.000

566.988

588.700

432.906

19.459.692

20.112.402

18.848.059

178.300

179.457

179.008

50.000

50.000

49.875

Programma 9 : Jeugd en Onderwijs
736.309
37.670
61.934
265.329

736.309
37.576
61.934
264.666

212

WSNS/Sine Limite

212

Schoolzwemmen ZMLK onderwijs
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Nr.
Prod.
212

Omschrijving Subsidie

Onderwijsprojecten

Subsidiebedrag (Euro's)
Jaarrekening
Begroting
Begroting 2015
2013
2014
3.914

0

Nr.
Prod.

216

212
212
212
212

216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216

Introductiedagen Saxion
Voorbereidend jaar Saxion
anderstaligen
Aanpak segregatie onderwijs
Totaal product 212: Lokaal
Onderwijsbeleid
CJG Personeel
uitvoeringsorganisatie
CJG E-hulp/telefonie/inloop
CJG opvoedingsondersteuning subsidie/Triple P
CJG deskundigheidsbevordering
Opvoedondersteuning
Jeugdnetwerken
Project coach
Preventie jeugdcriminaliteit
Zwerfjongeren
Inkoop gemeentelijke kindplekken
Zelfstandig peuterspeelzaalwerk
VVE kindplekken
Schakelklassen
Subsidie VVE ouderprogramma
VVE + schakelklassen (VVS)
Transitie PSZ naar kindcentra
VVE extra
Raster, kinderwerk
Scouting
Speelotheken
Brede school combinatiefuncties

0

22.081

22.026

12.000

0

-

4.437

14.000

8.000

216
216
216
216

248.651

265.538

258.909

216
216

0
109.199
401.487
0
22.147
0
43.726
25.073
185.171
481.629
-2.474

2.270.142
0
398.695
238.734
49.682
16.933
645.170

105.640

105.376

216

311.616
0
22.147
0
43.726
27.266
185.171
776.850

310.837
22.092
43.616
27.198
425.782

216
216
216
216

1.028.465
350.000
80.000

1.028.465
350.000
80.000
0
431.500
936.000
238.138
29.608
12.180
0

431.500
936.000
238.734
29.682
12.210

216

Omschrijving Subsidie

Combinatiefunct
onderwijs/sport/cultuur
Mobiele ontmoetingsplekken
(MOP)
Raster jongerenwerk
Zelfstandige jongerenorganisaties
Stichting welzijn Bathmen
Subsidieregeling
jongerenactiviteiten
Pactum Kij,
randgroepjongerenwerk
Jongerenontmoetingsplekken
(JOP)
Beraden voor extra aandacht
(BEA)
Van wieg naar werk
WET OKE monitoring
Kindcentra / peuterspelen
Totaal product 216: Kind - en
jeugdbeleid

6.483.687

6.960.613

6.097.245

Totaal Programma 9

6.732.338

7.226.151

6.356.154

20.000

9.849

9.849

113.445
0
61.020

2.814

2.814
0
0

194.465

12.663

12.663

49.000

50.938

50.938

Programma 10: Economie, kunst en
cultuur
005 Open monumentendag
Onderh subs gem mon + rieten
005 daken + archeo
005 Onderzoek Arkelstein Bathmen
005 Monumentenzorg algemeen
Totaal product 005:
005 Monumentenzorg
009

Subsidiebedrag (Euro's)
Jaarrekening
Begroting
Begroting 2015
2013
2014

Evenementenbeleid
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0

670.000

668.325

56.445
555.151
327.564
71.000

27.000
543.151
299.182
25.504

26.933
541.793
298.434
25.441

48.666

48.666

48.544

461.807

493.103

446.983

1.764
0
75.977
0
0

0
0
0
0
0

275.000
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Nr.
Prod.

009
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
230
230
230

Omschrijving Subsidie

(voorzieningfonds)
Totaal product 009:
Evenementenbeleid
Parkmanagement
Bedrijfsverzamelgebouw
T&R (Evenementen, VVV en GSB)
Creatieve kracht
N&R MVO
Startershuis
N&R Stichting Stadsmarkering
Recreatieschap
Bureau Hanzesteden
St. Promotie Deventer
Sallands Bureau Toerisme
Beleidsadvisering
E&A Verminderen mismatch
arbeidsmarkt
al. Regio stedendriehoek
T&R wandelroutenetwerk Salland
verknopen
Fonds Cultuur&Toerisme
(verhoging OZB)
N&R VVV Deventer
Winkelstraatmanagement
E&A Ondernemershuis XL
Totaal product 10: Sociaal
Economisch Beleid
NV Deventer Schouwburg
Productie gezelschappen
Filmhuis De Keizer

Subsidiebedrag (Euro's)
Jaarrekening
Begroting
Begroting 2015
2013
2014

49.000

50.938

50.938

17.505
0
0
0
3.447
7.289
29.500
110.725
24.000
24.000
40.000
0

15.000
65.000
0
0
0
65.000
29.500
185.000
24.000
19.500
40.000
0

0
0
0
0
0
143.000
29.500
185.000
24.000
19.500
40.000
0

5.000
0

0
0

0
0

20.000

0

0

413.862
465.525
12.325

0
463.028
0
173.620

0
463.028
0
131.255

906.028

1.035.283

1.173.178
1.661.393
57.580
102.500

1.630.549
64.587
103.116

1.626.293
64.426
102.858

Nr.
Prod.

Omschrijving Subsidie

230

Theater Bouwkunde
Het Burgerweeshuis
(incl.huurinhouding)
Productiehuis Oost Nederland
Beeldende kunst
Kunstenlab
Kunstopdrachten
Havenkwartier verbouwingskosten
Muz..-zang-,toneel- en
dansverenigingen
St. De Leeuwenkuil (=CKE+CMD)
Jeugdtheaterschool
Cultuureducatie primair onderwijs
Culturele evenementen
VVV/FACE
Incidentele Culturele
evenementen
Structurele Culturele
evenementen
Experimentele Culturele
evenementen
Productiefonds cultuur
St. Lokale Omroep Deventer
Oudheidkunde algemeen
Religieus erfgoed binnenstad
Gebouw toren kerkplein Bathmen
Filmtheater Viking locatie
Programmafonds
cultuurparticipatie
Cultuurmakelaar GSB III
Tijdelijk braakliggende terreinen
Filmtheater Viking locatie
Totaal product 230: Cultuur

230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

Begroting 2015 – MJB 2015 – 2018

Subsidiebedrag (Euro's)
Jaarrekening
Begroting
Begroting 2015
2013
2014
183.404

184.321

183.860

447.813
49.068
19.140
322.422
100.000

450.052
49.299
28.264
306.894
0
0

448.927
49.176
28.193
299.861
0
0

153.520
1.698.278
12.300
30.294
20.000
38.500

154.010
1.586.242
62.613
30.294
0
23.846

153.625
1.532.152
62.456
30.294
0
23.786

33.731

34.721

34.634

129.422

125.960

125.645

0
21.350
103.767
13.129
47.200
8.282
70.000

0
24.725
104.286
10.081

0
0
104.025
10.056
0
8.303
0

0
0
0
1.125.000
6.448.093

8.324

4.982.184

0
0
0
0
4.888.570
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Nr.
Prod.

Omschrijving Subsidie

231

Bijdrage landelijk
samenwerkingsverband (LSV)
WSF algemeen
Totaal product 231: Stadsarchief
en athenaeumbibliotheek

232
232

Musea algemeen (bijdrage nieuwe
entiteit)
Totaal product 232: Musea

231
231

233
233
233
233
233
233
233
233
233

Openbare Bibliotheek
(incl.huurinhouding)
Openbare Bibliotheek
(incl.huurinhouding)
Openbare bibliotheek Bathmen
Infocentrum bibliotheek Bathmen
Infocentrum bibliotheek Bathmen
Bijdrage nieuwbouw openbare
bibliotheek
Schoolbibliotheken
Stedelijk Informatie Netwerk
(openb.bibl.)
Totaal product 233:
Bibliotheekwerk
Totaal Programma 10

Subsidiebedrag (Euro's)
Jaarrekening
Begroting
Begroting 2015
2013
2014

0
0

6.000
0

5.988

0

6.000

5.988

1.091.000
1.091.000

2.909.751

2.681.633

2.627.929

114.496
0

150.000
115.068
32.962
75.000

0
114.780
32.880
0

0
73.000

89.717
73.419

50.000
73.235

73.718

74.087

73.902

3.170.965

3.291.886

2.972.726

11.035.701

9.249.699

10.057.168
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