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Voorwoord
In haar financieel jaarverslag legt de gemeente Deventer verantwoording af aan
de gemeenteraad. De verantwoording geeft inzicht in de mate waarin de
uitvoering van de begroting heeft voldaan aan de eisen van rechtmatigheid en
doelmatigheid.
Het officiële jaarverslag is een dik boekwerk. Daarom hebben we deze
samenvatting opgesteld: een publieksversie.
Ik denk dat dit boekje, Deventer in het kort – Samenvatting jaarverslag 2005
Gemeente Deventer, een goede eerste indruk geeft over onze inkomsten en
uitgaven. Daarnaast hebben we een jaaroverzicht opgenomen over wat er zoal
speelde in 2005. We sluiten vervolgens de samenvatting af met de balans en de
accountantsverklaring.
In de tekst hebben we kronieken opgenomen, afkomstig van de Deventer Nu
pagina’s. Deze gemeentelijke informatiepagina’s verschijnen wekelijks in de
Deventer Post.

Ik wens u veel leesplezier!

Namens het College van Burgemeester & Wethouders,

Gosse Hiemstra
Wethouder Financiën, c.a.
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Kerngegevens (vanaf 2005 inclusief Bathmen)
Sociale structuur
Aantal inwoners
Leeftijdsgroep
• 0-4
• 5-19
• 20-64
• 65 jaar en ouder

31 december 2004 31 december 2005
90.256

96.458

6.044
15.878
55.865
12.469

6.329
17.088
59.526
13.515

Aantal bijstandsgerechtigden
• WWB (incl. 65 jaar en ouder)
2.113
• Overig (IOAW en IOAZ)
88
Totaal aantal bijstandsgerechtigden
2.201
Totaal aantal WWB-bijstandsgerechtigden < 65 jaar 1.946
In % van 15-64 jarigen
3,5%

2.244
134
2.378
2.095
3,7%

Fysieke structuur
Oppervlakte gemeente (in km2)
Aantal woningen
Woningdichtheid per km2

105,31
38.010
361

134,37
40.782
304

939
883

945
916

Personele gegevens
Aantal medewerkers
Aantal formatieplaatsen
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Financiële structuur

31 december 2004 1 31 december 2005

(bedragen x € 1 miljoen)
Lasten/ baten
Incl. Batig saldo
Vaste activa:
Boekwaarde materiële / immateriële activa
Boekwaarde financiële vaste activa
Reserves
Voorzieningen
Vaste schuld (opgenomen langlopende geldleningen)
Woonlasten (gemiddeld per huishouden) 4

339
5

314
4

147
38
103 2
30 3

142
44
112
32

124

124

763 5

779

1

Inclusief voormalige gemeente Bathmen
Totaal overeenkomstig de staat van reserves. Zie boekwerk Bijlagen Productenrealisatie 2005
3
Totaal overeenkomstig de staat van voorzieningen. Zie boekwerk Bijlagen Productenrealisatie
2005
4
Uitgangspunten voor dit gegeven zijn:
• een gemiddelde woningwaarde in Deventer van € 180.000 dat betekent tarieven OZB
(gebruiker + eigenaar) x 79 eenheden;
• bij de afvalstoffenheffing is het basistarief gebruikt; dus exclusief tariefdifferentiatie;
• er is rekening gehouden met de gemeentelijke tegemoetkoming ad € 40.
5
Betreft alleen Deventer deel.
2
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Gemeenteraad per 31 december 2005
Samenstelling Gemeenteraad
dhr. drs. J. van Lidth de Jeude
(voorzitter)
mw. A. Spa (plv. voorzitter)
dhr. drs. A.G.M. Dashorst (griffier)
RAADSLEDEN
PvdA
dhr. J.P.H.M. Pierey (fractievoorzitter)
mw. G.Brouwer-Knol
mw. H. van Dijk-Scholten
dhr. R.S. de Geest
dhr. J. Goejer
dhr. M.H. Nijboer
mw. W.J.M. van der Ouderaa
mw. A. Spa
dhr. Y. Yabas
dhr. C. Yildirim

GroenLinks
dhr. C.J. Verhaar (fractievoorzitter)
dhr. O. Arslan
mw. C.M. ten Bulte-Herrebrugh
dhr. A.J. Krabbendam
mw. K.J.J. Obdeijn
mw. G. Tomruk-Kisi

CDA
dhr. H.G. Jansen (fractievoorzitter)
mw. J. Lamberts-Grotenhuis
dhr. J. Oggel
dhr. M.J.M. Oosterwegel
dhr. M. Yazici
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Algemeen Plattelands Belang
mw. A. Zandstra-Keijl (fractievoorzitter)
dhr. M.W.H. Elferink
mw. E.G. Grijsen
dhr. A.M. Koot
dhr. T.W. Stegink

VVD
dhr. L.W.G. Hartong (fractievoorzitter)
dhr. T.R. Poppens
dhr. B. Rolloos
dhr. C.J.M. Schaap

ADB
mw. mr. M.J.G. de Jager-Stegeman
(fractievoorzitter)
dhr. A. Emens

D66
dhr. M.J. Ahne (fractievoorzitter)
mw. I. Sipman-Jansen

SP
dhr. J.J.N.A. Visser (fractievoorzitter)
mw . G. Lutje Hulsik

ChristenUnie
dhr. drs. W.de Jong (fractievoorzitter)
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Zetelverdeling Gemeenteraad
PvdA
GroenLinks
CDA
Algemeen Plattelands Belang (APB)
VVD
Algemeen Deventer Belang (ADB)
D66
SP
ChristenUnie
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totaal 37 zetels
10
6
5
5
4
2
2
2
1
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College van Burgemeester en Wethouders per 31 december 2005
Samenstelling en portefeuilleverdeling
Burgemeester
Portefeuille:

dhr. drs. J. van Lidth de Jeude
Algemeen Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid, Coördinator
Grotestedenbeleid, Coördinator Wijkaanpak, Internationaal
Beleid, Wijkwethouder Deventer Buiten: Diepenveen,
Schalkhaar, Lettele, Okkenbroek en Bathmen

Wethouder
Portefeuille:

dhr. B.J. Doornebos (PvdA)
Economische Zaken, Grondbeleid, Vastgoed-ontwikkeling,
Toerisme en Recreatie, Personeel en Organisatie,
Wijkwethouder wijk 1: Binnenstad / De Hoven

Wethouder
Portefeuille:

dhr. G. Hiemstra
(CDA)
Financiën, Plattelandsontwikkeling, ICT, Publieke
Dienstverlening, Facilitaire Zaken, Wijkwethouder wijk 3:
Rivierenbuurt / Bergweide

Wethouder
Portefeuille:

mw. mr. I.R. Adema (VVD)
Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvestingsbeleid, Herstructurering,
Onderwijs, Jeugd- en Kinderbeleid, Wijkwethouder wijk 2:
Zandweerd-Zuid / Voorstad

Wethouder
Portefeuille:

dhr. J.J.T. Fleskes
(PvdA)
Wet MO, Werk en Inkomen, Opvang en Zorg,
Samenlevingsopbouw, Integratiebeleid, Wijkwethouder wijk 5:
Colmschate

Wethouder
Portefeuille:

dhr. G.A.J. Berkelder (GroenLinks)
Beheer Openbare Ruimte, Verkeer en Vervoer, Milieu, Kunst en
Cultuur, Sport, Wijkwethouder wijk 4: Zandweerd-Noord /
Keizerslanden

Gemeentesecretaris
Adjunct-secretaris

dhr. mr. Th. Bakhuizen
dhr. mr. P.R. Bandel
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v.l.n.r.

Achter:
Midden:
Voor:

Adjunct-secretaris Paul Bandel;
Wethouder Gerrit Berkelder, Wethouder Bert Doornebos,
Wethouder Gosse Hiemstra, Wethouder Jos Fleskes;
Wethouder Ina Adema, Burgemeester James van Lidth de Jeude,
Gemeentesecretaris Theo Bakhuizen.
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Inkomsten en uitgaven
Uitgaven
Het werk van de gemeente is verdeeld over een aantal programma’s.
Onderstaand schema geeft aan hoeveel de gemeente Deventer in 2005 aan elk
van de programma’s heeft uitgegeven.
Uitgaven per programma (bedragen x € 1 miljoen)
60,0
55,0
50,0

40,0
39,3
36,1
33,2

30,0

22,6

20,0

20,7

15,8

15,0
12,8

10,0

10,8
7,5

0,0

1
1. €15,8
3. €22,6
5. €20,7
7. € 6,3
9. €55,0
11. €36,1
13. €15,0
15. €12,2

7,9

6,4

12,2
8,8

6,3

2
3
4
5
6
7
8
Bestuur en publieke dienstverlening
Openbare ruimte
Milieu
Wonen en herstructurering
Werk en inkomen
Jeugd en onderwijs
Kunst en cultuur
Algemene dekkingsmiddelen
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10
11 12
13 14 15 16
2. € 7,5 Veiligheid
4. € 7,9 Bereikbaarheid
6. € 6,4 Ruimtelijke ontwikkeling
8. €33,2 Economie en vastgoedontwikkeling
10. €12,8 Opvang en zorg
12. €10,8 Samenlevingsopbouw
14. € 8,8 Sport
16. €39,3 Mutaties reserves
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Waar komt dat geld vandaan?
De gemeente betrekt haar inkomsten uit veel verschillende bronnen.
Inkomsten (bedragen x € 1 miljoen)

75,0
68,6

46,2

45,3

29,7
23,2

19,6

7,0

1

1. €45,3
3. €68,6
5. €29,7
7. €23,2

2

3

4

Lokale heffingen
Alg. uitkering gemeentefonds
Inzet eigen reserves / voorz.
Dividend en financiering

5

6

2. € 7,0
4. €75,0
6. €46,2
8. €19,6

7

8

Bijdrage Grote Steden Beleid
Rijk / provincie
Vergoedingen derden
Overige inkomsten

Totaal aan baten en lasten
Het totaal aan inkomsten (afgerond):
Het totaal aan uitgaven (afgerond):

€
€

314,6 miljoen
310,4 miljoen -

Het verrekeningssaldo (batig saldo)

€

4,2 miljoen

Na overheveling van gereserveerde budgetten blijft €1,479 miljoen over.
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Toelichting op de heffingen
Hieronder volgt een toelichting op de heffingen (gemeentelijke belastingen en
rechten) die de gemeente Deventer in 2005 heeft ontvangen. Het totaal aan
inkomsten uit heffingen bedroeg € 45,3 miljoen.
Inkomsten aan heffingen (bedragen x € 1 miljoen)

21,1

10,4

6,1
3,7

2,9

1,1
1

1

1.
3.
5.

€ 21,1
€ 6,1
€ 3,7

2

3

OZB
Rioolrecht
Leges
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5

2.
4.
6.

€ 10,4
€ 2,9
€ 1,1

6

Afvalstoffenheffing
Parkeerbelasting
Overige heffingen

11

Toelichting
Onroerende- en roerendezaakbelastingen
De belangrijkste OZB- en RZB-tarieven in 2005 bedragen per € 2.268 (door het
rijk bepaalde grondslag):
woningen
Gebruikerstarief
Eigenarentarief

€ 2,12
€ 2,65

niet-woningen
€ 3,83
€ 4,78

Om de lastenverzwaring als gevolg van de extra stijging van de OZB met 6%
voor de burgers en bedrijven te compenseren, hebben burgers en bedrijven in
2005 een éénmalige compensatie gekregen van € 40.
De werkelijke opbrengst was € 21.058.000, de geraamde opbrengst bedroeg €
21.040.000. Het verschil tussen raming en werkelijke opbrengst m.b.t. het gehele
product OZB bedraagt € 145.000. Dit is als volgt ontstaan:
• meer kwijtscheldingen dan geraamd € 101.000 N
• minder terugbetaling € 40 regeling dan begroot€ 226.000 V
• hogere opbrengst OZB
€ 20.000 V

Afvalstoffenheffing
Zoals verwacht, waren de kosten voor het verwijderen van huishoudelijk afval
voor 2005 hoger dan de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing. De lasten van het
product afval zijn voor ca. 96% gedekt uit de opbrengsten. De gemeente heeft
daarom uit de financiële reserves geput om de exploitatie sluitend te krijgen. De
gemeenteraad heeft in november 2003 het afvalplan 2003-2008 vastgesteld,
waarin de hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd. Via stapsgewijze
verhogingen wordt er naar toe gewerkt om in 2010 een kostendekkende
exploitatie te laten zien.
In 2005 zijn er 38.575 woningen aangeslagen (exclusief bijzondere
woongebouwen en recreatiewoningen) op een totaal van 40.870 woningen.
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Rioolrecht
Het rioolrecht wordt ingezet voor het uitvoeren van de rioolvervangingen in
combinatie met het verbeteren van de woonomgeving. De hoogte van de
rioolrechten is gebaseerd op het gemeentelijk rioleringsplan 2005-2010. Voor
2005 waren de inkomsten nagenoeg kostendekkend.

Parkeerbelastingen
In de Kadernota parkeren is eind 2005 aan de raad een actueel beeld van de
meerjarige ontwikkeling in de parkeerexploitatie voorgelegd. Hierbij zijn ook de
ambities van het college op het verbeteren van de bereikbaarheid van de
binnenstad meegenomen. Om de lopende exploitatie rendabel te houden en
gewenste investeringen mogelijk te maken is besloten de tarieven voor
parkeerproducten geleidelijk te verhogen en waar mogelijk kosten te verlagen.

Leges
De gemeente brengt voor een aantal taken (een deel van) de kosten via leges in
rekening. Voorbeelden zijn: de leges burgerzaken, horeca en evenementen,
bouwleges en andere leges inzake de ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting.
Een aantal van deze tarieven wordt door het rijk bepaald.

Overige heffingen
Onder deze post is opgenomen: hondenbelasting, toeristenbelasting,
precariobelastingen, tarieven begraafplaatsen, haven- en opslaggelden en de
marktgelden.

Kwijtscheldingsbeleid
Op basis van het geldende kwijtscheldingsbeleid zijn in 2005 ca. 3.000 aanslagen
geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden.
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Jaaroverzicht – wat gebeurde er zoal in 2005
Programma 1 Bestuur en Publieke Dienstverlening
In 2005 begon de nieuwe raadsperiode in de heringedeelde gemeenten Deventer
en Bathmen onder de naam gemeente Deventer en daarmee de start van de
uitvoering van het collegeprogramma 2005-2010. In dit collegeprogramma is
gekozen voor meer uitvoering van beleid en minder formulering van nieuw beleid.
Daar waar mogelijk zijn samenwerkingsverbanden gebruikt om de doelstellingen
zoals vertaald in de begroting 2005 te realiseren. De burger werd meer centraal
gesteld. Ook bij de opstelling van dit jaarverslag is beoogd transparantie te
bereiken over uitvoering van de bestuurlijke / gemeentelijke taken.
Op het terrein van de verbetering van de
publieke dienstverlening (meerjarig
proces) zijn in 2005 meerdere resultaten
behaald. De wijkwinkel Keizerslanden is
in mei 2005 geopend en het eerste
servicepunt in de dorpen werd
gerealiseerd in Lettele. Als voortzetting
van het project Deventer Digitaal zijn 8
internetcorners bijgeplaatst en werden 10
corners vernieuwd. In het kader van het
sociaal-economisch en maatschappelijk
potentieel van breedbandglasvezel
optimaal benutten waren eind 2005, in
samenwerking met KPN en Essent, 180
aansluitingen gerealiseerd (thans meer
dan 200). Het ontwikkelde model wordt
nu in veel steden overgenomen en staat
bekend als “het Deventer model”. Bij de
aanleg van riolering in het buitengebied
werd in dat opzicht “slim graafwerk”
verricht. Voor het themaloket bouwen en
wonen is het baliepersoneel
bijgeschoold, er is één telefoonnummer
ingevoerd voor informatie en meldingen
voor bouwen en leefomgeving. Tevens
werden voorbereidingen getroffen voor
de realisatie van de publieksbalie in het
stadskantoor.
Deventer in het kort
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Kroniek 2005

23 februari – Wijkwinkel
Onder grote belangstelling is vrijdag de
Wijkwinkel en Bibliotheek Keizerslanden geopend. De Wijkwinkel is een
initiatief van veertien Deventer
organisaties.
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De doelstelling om de correcte WOZ-beschikkingen en de belastingaanslagen tijdig te
verzenden naar onze burgers en bedrijven is gerealiseerd in 2005. Het onderzoek naar
de kwaliteit en de beleving van de dienstverlening van het onderdeel “burgerzaken” is in
2005 verricht. De uitkomst was een (hoog) waarderingscijfer van 7,9.
In 2005 werd het juridisch kwaliteitsplan “Met Recht sterk in samenwerken” opgesteld
om te komen tot het ontwikkelen en invoeren van een systeem van juridische
kwaliteitszorg en risicobeheersing.

Programma 2 Veiligheid
Kroniek 2005

5 januari - Identificatie
Als u geen legitimatiebewijs kunt
laten zien, loopt u het risico dat u
mee moet naar het politiebureau.

De geregistreerde criminaliteit door een
vaste groep veelplegers daalde in 2005 naar
62 delicten. In 2002 bedroeg dit aantal
delicten nog 244. Voor de bestrijding van
huiselijk geweld is een casemanager
aangetrokken en is het advies- en meldpunt
geregistreerd. Het aantal meldingen bij de
politie betreffende huiselijk geweld bedroeg
151. In 2009 moeten de effecten van de
genomen maatregelen voor het terugdringen
van deze vorm van geweld zichtbaar zijn.
Op basis van een nulmeting in 2005 is
gemeten dat 51% van de Deventer
bevolking bekend is met “Stadstoezicht”. Het
is in 2005 gelukt om 70% van de
aangedragen klachten binnen 3 dagen in
behandeling te nemen.

In verband met het voldoen aan de Wet Kwaliteitszorg Bevordering
Rampenbestrijding werd het rampenplan geactualiseerd, vastgesteld en ter
toetsing aan de provincie voorgelegd. De gedeeltelijke achterstand m.b.t. de
afgifte van gebruiksvergunningen werd ingelopen. Het opstellen van
aanvalskaarten voor de brandweer verliep volgens schema.
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Programma 3 Openbare ruimte
In het collegeprogramma 2005-2010
werd voor het beheer van de
openbare rumte € 150.000 extra
beschikbaar gesteld voor het jaar
2005. De doelstelling om te komen
tot het onderhouds-niveau sobermin werd in 2005 gehaald. De
voorgenomen grootonderhoudsprojecten zijn nagenoeg geheel
opgeleverd. Er konden uit
aanbestedingsvoordelen zelfs extra
projecten gerealiseerd worden.
De openbare ruimte in Bathmen
werd volledig geïnventariseerd en in
de gemeentelijke beheerssystemen
ingevoerd.

Kroniek 2005

5 april - Gemeentewerken
De sector Gemeentewerken beheert en
onderhoudt de openbare ruimte: wegen,
riolering, groenvoorzieningen, pleinen en
speelplekken.

Het Deventer Groenbedrijf (DGB) is
formeel opgericht (najaar 2005).
Tevens werd een aanvang gemaakt
met het opstellen van beleids- en
uitvoeringsnota’s/plannen voor
groen en bomen.
Herinrichting van 3 Stadsparken kon in 2005 ter hand worden genomen,
afronding van de werkzaamheden zal in 2006 plaats vinden.
De speelvoorzieningen werden in 2005 een stuk veiliger, qua norm werd
aangesloten bij het “attractiebesluit”. Het opstellen van buurtspeelplannen
inclusief draaiboek werd gerealiseerd.
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Programma 4 Bereikbaarheid
Kroniek 2005

Diverse infrastructurele werken zijn
opgeleverd, denk hierbij aan o.a. oplevering
van “de Knoop”, de provinciale N348,
ondertunneling Zweedsestraat en de
aanliggende wegvakken en het in uitvoer
nemen van wegvak 7 als ook de
parkeergarage Wilhelminabrug.
Eveneens werden (delen van) fietsroutes
opgeleverd, denk hierbij aan fietsstraat
Rielerweg-West, 2 richtingen fietspad
Handelskade, het fietspad N337
(Zwolseweg/Platvoet), het fietspad Overijssels
Kanaal.

2 maart – De Knoop
Een goede en veilige verbinding voor
alle verkeersdeelnemers tussen de
binnenstad en de nieuwe wijken in
Colmschate.

Ook werd een aanvang gemaakt met de
herijking van de hoofdwegenstructuur. In het
kader van het verbeteren van zowel de
subjectieve als objectieve verkeersveiligheid
als ook de sociale veiligheid is een aantal 30
km zones gerealiseerd, o.a. in Diepenveen,
het Noord-Oostelijk buitengebied en de
binnenstad.

In het voorjaar van 2005 bleek dat de parkeer-exploitatie zich financieel ongunstig
ontwikkelde. Om die reden is een diepgaande analyse uitgevoerd van deze
parkeerexploitatie en de te verwachten ontwikkelingen voor de komende jaren. Eén en
ander heeft geleid tot aanpassingen van de kosten- en de tariefstructuur per 1 januari
2006 alsmede het initiatief om in 2006 een meerjarig uitvoeringsplan parkeerbeleid te
gaan opstellen.
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Programma 5 Milieu
In 2005 is gewerkt met een
handhavingstrategie, het
nalevinggedrag werd
gemonitord en de samenwerking en onderlinge
informatie-uitwisseling heeft
een goed vervolg gekregen. Er
zijn gezamenlijke
controleprojecten uitgevoerd, in
totaal werden 179 milieucontroles bij bedrijven
gehouden. Een integraal
controleprogramma BWT,
Brandweer en Milieu werd
opgesteld.

Kroniek 2005

23 februari – Milieuhandhaving
Het grondgebied van de gemeente Deventer is
vanuit de lucht aan een nauwkeurige inspectie
onderworpen. Dit project heet Teleheli.

Op het terrein van de bodemsanering lopen afspraken over
de periode tot en met 2009. Het
gaat hierbij om de sanering van
de bodemverontreiniging in het stedelijke gebied. Door de uitvoering van
saneringen en onderzoeken ligt de gemeente goed op schema om het
meerjarenprogramma ultimo 2009 gerealiseerd te hebben.

De inspanningen ten behoeve van de geluidssituatie bij de zogenaamde A- en
railwoningen heeft geleid tot het verbeteren van werkprocessen én het gereed
melden van 150 woningsaneringen.
Op het terrein van de afvalverwijdering is een meerjarig inzicht in de ontwikkeling
m.b.t. de financiën opgesteld. Daarnaast hebben de inspanningen op dit taakveld
geleid tot een hoger percentage afvalscheiding t.o.v. 2004 (49% versus 47%) en
een hoger percentage tevredenheid onder de inwoners (86% versus 83%).
Hierdoor is duidelijk geworden dat de doelstelling bijna bereikt is (53%
afvalscheiding en 90% van de inwoners tevreden over de afvalverwijdering).
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De scheidingspercentages voor de belangrijkste deelstromen laten het volgende
resultaat zien. (Realisatiegegevens over het grofvuil zijn niet beschikbaar.)

Afvalscheiding

Streefpercentage

Gerealiseerd

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Glas

Oud papier

Textiel

GFT

De gemiddelde hoeveelheid restafval per huishouden bedroeg
De gemiddelde hoeveelheid gft per huishouden bedroeg

Grofvuil

582 kg
224 kg

Ten aanzien van de riolering zijn naast het reguliere onderhoud alle voor 2005
voorgenomen projecten uit het GRP gerealiseerd. Met het aansluiten van
percelen in het buitengebied op de riolering is een aanvang gemaakt, dit zal in
2006 worden afgerond. Door afkoppeling van regenwaterafvoer van het
rioolstelsel is er minder vervuild water op sloten en vijvers geloosd.

Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling
Deventer in het kort
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Kroniek 2005

Gebiedscoördinator Gerrit Slagman (l) in
gesprek met wethouder Gosse Hiemstra.
13 juli – Landbouw maakt gebruik van
gebiedscoördinator
Overheid en ondernemers hebben een
gemeenschappelijk belang bij het
ontwikkelen van het platteland.

Op basis van het collegeprogramma is
in 2005 € 75.000 vrijgemaakt voor
coördinatie platteland / reconstructie.
Dit bedrag zal in de volgende jaren
oplopen tot € 175.000 per jaar. Een
gebiedscoördinator is in 2005
aangesteld. Effecten zullen de
komende jaren zichtbaar worden.
Over het ruimtelijk beleidskader van de
Stedendriehoek kon de besluitvorming
nog niet worden afgerond. De structuurschets “Steenbrugge” is vastgesteld.
Het inrichtingsplan Baarlerhoek werd
voltooid en Fase 1 Gooiermars
eveneens. Meerdere bestemmingsplannen zijn geactualiseerd conform de
10-jaarscyclus.
Op het gebied van handhaving werden
ca. 400 bouwcontroles uitgevoerd en
werden ca 1.600 aanschrijvingen
verzonden . Een handhavingsprogramma voor 2006 werd in 2005
opgesteld.

Programma 7 Wonen en herstructurering
Per 1 januari 2005 is het nieuwe (regionale) woonruimteverdelingssysteem
ingevoerd. Daarmee is de bemoeienis van de gemeente met de
woonruimteverdeling sterk afgenomen.
Er is inbreng geleverd in 2005 in de visies WMO en Wonen, Zorg, Welzijn vanuit
het aspect wonen (langer zelfstandig wonen met zorg op maat).
In 2005 is bij een aantal projecten invulling gegeven aan het
woningbouwprogramma en de woonkwaliteit. De (geautomatiseerde) registratie
van woningbouwprojecten is afgestemd met de stedelijke programmering.

Deventer in het kort
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Met de provincie Overijssel zijn prestatie-afspraken gemaakt en in
Stedendriehoek-verband worden de gemeentelijke woningbouwprogramma’s
afgestemd in een programmagroep.
In totaal werden in Deventer in 2005 471 nieuwe woningen gerealiseerd en 40
gesloopt. De netto toename bedroeg daarmee 431 stuks.
Met de woningcorporaties is een traject opgestart om te komen tot stedelijke
afspraken over o.a. woningbouwprogramma, woningbouwproductie, leefbaarheid,
grondbeleid en gebiedsregie.
De invoering van het geautomatiseerde GPR-gebouw, een nieuw systeem voor
het proces van duurzaam bouwen, is in 2005 voorbereid en wordt in 2006
ingevoerd.
In het kader van de herstructurering zijn de ontwikkelingsvisies Rivierenwijk en
De Kroon van Deventer (wijk 4) in 2005 vastgesteld.
In samenwerking met de
woningbouwcorporaties wordt
zorggedragen voor de uitvoering
van de herstructurering van de
Rivierenwijk en Keizerslanden. De
doelstellingen voor deze twee
prioriteitswijken (ministerie VROM)
liggen vast in de in april 2005
ondertekende uitvoeringsovereenkomsten met de
corporaties. Belangrijk daarin is dat
er een nieuwe rolverdeling is
afgesproken en dat de regie en
uitvoering van de gebiedsvernieuwing (zowel fysiek als
sociaal) door de corporaties ter
hand wordt genomen. De
gemeente beperkt zich tot
kaderstelling aan de voorkant en
toetsing achteraf. Het proces wordt
begeleid door gemeentelijk
accountmanagement.
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27 april - Uitvoeringsovereenkomst
In bijzijn van minister Sybilla Dekker zetten
de gemeente Deventer en woningbouwcorporaties Rentré Wonen, Woonunie en
Hanzewonen vorige week maandag de
handtekening onder een uitvoeringsovereenkomst voor de Rivierenwijk en
Keizerslanden.
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In 2005 is gewerkt aan de te stellen gemeentelijke kaders, aan het
Handhavingsproject Rivierenwijk, aan de afstemming ontwikkeling Amstellaan en
de herstructurering. De totstandkoming van het vernieuwingsplan
Landsherenkwartier is begeleid. Er was een doorstart van de herstructurering
Tuindorp-Zuid. En er zijn voorbereidingen getroffen voor de herontwikkeling van
het centrumgebied Keizerslanden (inclusief winkelcentrum).
De gemeentelijke coördinatiefunctie voor de herstructureringsprojecten
“Hoornwerk”, “Beestenmarkt”, “Driebergenbuurt (fase 2)” en
“Rembrandtkade/Bothstraat (fase1)” is ingevuld.

Programma 8 Economie en vastgoedontwikkeling
Kroniek 2005

23 maart – Kennismaking Bathmen
Wethouder Bert Doornebos heeft vorige
week kennisgemaakt met het bedrijfsleven
in Bathmen. In cafe-restaurant Boode in
Bathmen kregen de aanwezigen een
introductie over de plannen van de
gemeente en konden zij vragen stellen.
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De voortgang van de ontwikkeling
van de bedrijfsterreinen blijft achter:
met betrekking tot de locatie
Linderveld is door de uitspraken van
de voorzitter van de Raad van State,
(schorsing in 2005, vernietiging
begin 2006) forse vertraging
opgelopen. Het bestemmingsplan
A1 werd niet in procedure gebracht
in verband met ontwikkelingen
rondom nieuwe eisen voor de
luchtkwaliteit. Het voorontwerp van
de structuurvisie met betrekking tot
het Regionaal Bedrijventerrein
Stedendriehoek heeft in 2005 ter
visie gelegen.
Meer voortgang is er t.a.v. de
woningbouwlocaties. Het plan “de
Vijfhoek” nadert zijn voltooiing.
Diverse plannen op het terrein van
de ontwikkeling van
woningbouwlocaties (o.a. Eikendal,
Park Zandweerd, Wijtenhorst /
Douwelerweide) zijn (verder) ter
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hand genomen. Dit geldt eveneens de inzet voor het realiseren van GSBdoelstellingen op het terrein van de breedbandaansluitingen.
Eind 2005 heeft de Raad een principebesluit genomen over de nieuwbouw en
financiering van het nieuwe stadskantoor en de bibliotheek waarmee de
voormalige schouwburglocatie een invulling zal krijgen.
In 2005 is verder gewerkt aan de verbetering van het vestigings- en
ondernemersklimaat. Het initiatief broedkamers voor creatieve bedrijvigheid is in
de steigers gezet. Verder is actief geparticipeerd in het parkmanagement en het
binnenstadsmanagement. In dit laatste kader is bijvoorbeeld de pleinenvisie
gerealiseerd. In het kader van de versterking van de wijkfunctie van de
winkelcentra Keizerslanden en Colmschate is een onderzoek uitgevoerd naar de
potentie van het wijkcentrum Keizerslanden. Met de ondernemers
(winkeliersverenigingen) werd overleg gevoerd.

Programma 9 Werk en inkomen
In het kader van het project “Werk loont”, gericht op het zo snel mogelijk
uitkeringsonafhankelijk worden, zijn ultimo 2005 ca. 1.000 cliënten opgenomen in
het project, dat is 41% van het totaal aantal cliënten. In het licht van de geplande
afbouw van de ID-banen is in 2005 het geprognostiseerde aantal van 70
gerealiseerd, hiervan zijn 30 banen omgezet naar regulier werk.
In het kader van handhaving is een sluitende aanpak gerealiseerd, gericht op het
voorkomen van verzuim door cliënten, waarvoor trajecten gericht op werk zijn
ingezet. Hierbij is sprake van nauwe samenwerking tussen gemeente,
ketenpartners en reïntegratiebedrijven.
Op het terrein van de uitvoering Bbz is met de gemeente Apeldoorn het project
GROS gecontinueerd. In een goed en gelijkwaardig partnerschap worden
diensten verleend aan zelfstandigen in de twee gemeenten, alsmede in
verscheidene aangesloten gemeenten.
De deelname aan het Overijssels Bureau Fraudebestrijding is volledig
operationeel geworden, met succes hebben de vijf grote steden samengewerkt
op het terrein van de fraudebestrijding.

Deventer in het kort
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Het tweejaarlijks klanttevredenheidsonderzoek m.b.t. de uitvoering van de taken
door de sector Sociale Voorzieningen leverde een hoger percentage tevreden
cliënten als uitkomst op. Wachttijden werden verkort, 80% van de cliënten gaf
aan de uitkering altijd op tijd te krijgen (toename 10%), de onbekendheid met de
bijzondere bijstand daalde van ruim 40% naar minder dan 30%.
Kroniek 2005

20 juli - Doe mee met Rechtop!
Rechtop! geeft u de mogelijkheid om
mee te doen met sport en cultuur, ook
als u een laag inkomen hebt. De
gemeente neemt een flink deel van de
kosten voor haar rekening.

Deventer in het kort
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Onder de naam “Rechtop!” werd een
nieuw en activerend aanbod voor minima
ontwikkeld, gericht op het wegnemen van
financiële drempels voor deelname aan
sport, cultuur en informatie. In 2005 was
nog sprake van onderbesteding, omdat
het instrument nog niet volledig
ontwikkeld is.
Budgetbeheer als
schuldhulpverleningsinstrument bij
problematische schulden nam met bijna
20% toe in 2005. Per 31 december
maakten 421 personen en huishoudens
gebruik van dit instrument. Het aantal
huishoudens dat een aanvraag voor
schuldhulpverlening indiende, steeg met
14% ten opzichte van 2004. In 2005 is
het schuldhulpverleningsproces ISO
gecertificeerd.
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Programma 10 Opvang en Zorg
Betreffende de dak- en thuislozen en
verslaafden werden (tijdelijk)
passende voorzieningen geboden,
gericht op het herstel van de zelfredzaamheid. Na de start van de
integrale voorziening in november
2004 waarbij dagopvang werd
gerealiseerd, werd in februari 2005
nachtopvang gerealiseerd. Voor de
dagopvang werden 60 pasjes
verstrekt, voor de nachtopvang
werden 15 bedden gerealiseerd. Een
nieuw convenant met de convenantpartners werd in juli 2005 getekend.
Tevens werden diverse activiteiten en
projecten ontwikkeld waaronder de
invoering van het “cleanteam” en het
onderzoek naar “Regizorg”.
M.b.t. de gezondheidsaspecten van
de Deventer bevolking zijn stappen
gezet om te komen tot gezondere
leefwijzen, het komen tot een grotere
mate van zelfredzaamheid en actieve
deelname aan de Deventer
samenleving en een bereikbare
eerstelijns gezondheidszorg. Hierbij
werd gebruik gemaakt van de
ondersteuning door de partners GGD
en Thuiszorg/Carinova.

Kroniek 2005

7 december –Cleanteam krijgt vervolg
De provincie Overijssel stelt
honderdduizend euro beschikbaar om het
veegteam van verslaafden dat de
binnenstad schoon houdt, uit te breiden.
Het veegteam blijkt goed te werken.
Wethouder Jos Fleskes is verheugd over
de toekenning van subsidie voor een
tweede veegploeg.

In 2005 hebben Europese aanbestedingen plaatsgevonden voor hulpmiddelen
t.b.v. de uitvoering WVG en het collectief vervoer (CVV).
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Programma 11 Jeugd en onderwijs
Ten behoeve van het verkrijgen van een sluitende onderwijsketen voor jongeren
tot 23 jaar zijn de onderwijsachterstanden en effecten van het beleid door
monitoring in beeld gebracht. Het werken aan een sluitende keten blijft een
continu proces.
Kroniek 2005

De ontwikkeling en uitvoering van
pilots betreffende brede scholen
heeft geresulteerd in de overgang
van brede scholen van pilot naar
definitieve status (vier scholen).
Het zorgen voor goede
onderwijshuisvesting heeft in 2005
geleid tot de nieuwbouw van het Etty
Hillesum Lyceum aan de Holterweg
en in de voorbereiding van het
opstellen van een nieuw (concept)
integraal huisvestingsplan.

7 september – Introductiedagen
Vorige week maandag en dinsdag stond de
binnenstad van Deventer weer in het teken
van de HBO introductiedagen. Diverse
opleidingen presenteerden zich en de
studenten liepen opvallend door de stad. De
fotograaf maakte bijgaand sfeerplaatje.

Op het terrein van het realiseren van
een goede aansluiting van onderwijs
en arbeidsmarkt zijn goede
vorderingen gemaakt. Een nieuw
systeem voor een sluitende
registratie inzake de leerplicht is
ingevoerd en er is aan 106
voortijdige schoolverlaters een actief
aanbod gedaan om te komen tot het
behalen van een “startkwalificatie”.

Het leerlingenvervoer voor de geïndiceerde leerlingen heeft plaatsgevonden
conform de gestelde kwaliteitseisen met daarbij doorvoering van volumebeperkende maatregelen. Europese aanbesteding van het vervoer heeft
plaatsgevonden.
Er zijn plannen opgesteld voor het realiseren van jongerenaccommodaties. Voor
het verminderen van overlast door de jeugd zijn 6 jeugdnetwerken gerealiseerd.
Een plan van aanpak voor de harde kern van overlast veroorzakende jongeren is
opgesteld. En er is gewerkt met trajectbegeleiding om jongeren terug te geleiden
naar school.
Deventer in het kort
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Aan de programma’s ter voorkoming en vermindering van taal- en
onderwijsachterstanden op het terrein van de voor- en vroegschoolse educatie
(VVE), hebben 363 peuters en kleuters deelgenomen.
De stuurgroep Hoger Onderwijs in de Regio Stedendriehoek heeft in mei 2005
het Masterplan Hoger Onderwijs in de Regio Stedendriehoek vastgesteld. De
doelstelling hiervan is een stijging van het aantal HBO studenten van nu 5.500
naar 8.500 in 2010. Hiervoor is een consortium gevormd (Hogescholen Saxion en
HAN, ROC Aventus, gemeenten Apeldoorn en Deventer). De uitvoering van het
Masterplan is in het najaar 2005 gestart.
In 2005 zijn met financiële en morele steun van de gemeente voorbereidingen
getroffen voor het oprichten van de “Academia Vitae”, in 2006 zal dit een vervolg
krijgen.
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Programma 12 Samenlevingsopbouw
De voortgangsnota ouderenbeleid is
vastgesteld. Daarnaast is, voor de
verdere ontwikkeling van het beleid, de
Visie Wonen, Zorg en Welzijn in
Deventer vastgesteld. Eén van de
doelstellingen binnen het ouderenbeleid
is de aanpak van de psychologische
problematiek. Om hiermee ervaring op
te doen is de pilot in Landsherenkwartier gestart. Naast deze pilot is een
initiatief gericht op samenwerking
tussen allochtone en autochtone
ouderen in de Rivierenwijk van start
gegaan. Eveneens is er kans gezien
nog twee extra ontmoetingsplekken te
realiseren. In het collegeprogramma
was al € 20.000 uitgetrokken voor
continuering van de ontmoetingsplek in
de binnenstad.

Kroniek 2005

16 februari - ‘De achterkant van het
gelijk’ in de Elegast
Bewoners van wijk 4 debatteerden
zaterdag in het kader van Wijkaanpak
over Samenleven in de wijk.
Burgemeester James van Lidth de
Jeude was gespreksleider en
wethouder Gerrit Berkelder nam
zitting in het debat.

Ten behoeve van de wijkaanpak heeft
in oktober 2005 bestuurlijk overleg
plaatsgevonden met wijkteams en
bewoners waarin stedelijke thema’s zijn
afgerond met toezeggingen over ruimte
voor de jeugd, wijziging van
hondenpoepbeleid en (proef-) projecten
rond parkeren. Uit imago-onderzoek is gebleken dat de wijkaanpak hoog scoort
onder de Deventer bevolking. Evaluatie van de wijkaanpak is in 2005 opgepakt.

Op het terrein van inburgering en educatie kon een “koppeling” aangebracht
worden tussen inburgering en reïntegratie. Deze duale trajecten zijn gezamenlijk
aanbesteed.
Op het terrein van internationaal beleid kon het beleidskader “Deventer
Internationaal” vastgesteld worden. Ca. 40 projecten zijn in 2005 doorlopen
waarbij maatschappelijke instellingen, o.a. scholen, en bedrijven betrokken zijn
geweest (ca. 6.000 deelnemers). In het kader van aansluiting bij Europa zijn drie
programma’s “versterking lokale democratie” ontwikkeld, die zich in een
afrondingsfase bevinden.
Deventer in het kort
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Programma 13 Kunst en cultuur
Kroniek 2005

15 juni - Jongensdromen
‘Jongensdromen in Meccano’ in het
Speelgoedmuseum aan de Brink.

In oktober besloot de Raad te starten
met de ontwerpfase voor nieuwe
huisvesting voor de openbare
bibliotheek en het ambtelijk apparaat.
De realisatie is daarmee een
belangrijke stap dichterbij gekomen. In
de loop van 2005 is door het bestuur
van de openbare bibliotheek en de
gemeente hard gewerkt aan analyses
van de ontstane financiële problematiek
bij de bibliotheek, alsook aan de
mogelijke oplossingsrichtingen. In de
huidige bibliotheek werden in 2005
888.000 uitleningen geregistreerd, een
stijging t.o.v. 2004 met ruim 4%.
Het aantal bezoekers van de musea
(streven 65.000 en 10.000 via internet)
is in 2005 voor 85% gehaald. De
bedrijfsvoering bij de culturele
instellingen is een punt van zorg. Een
aanpak werd voorbereid.

Het beheer van 52 ateliers is overgedragen aan Rentreé Wonen en het plan
“Broedplaatsen Havenkwartier” is ontwikkeld.
Door fusie en verzelfstandiging ontstond in 2005 op het terrein van
cultuureducatie de nieuwe instelling “De Leeuwenkuil”. Het aanbod van
cultuureducatie in Bathmen zal ook door deze instelling worden verzorgd, tevens
zijn tussen deze instelling en de amateurkunstverenigingen afspraken gemaakt
over educatie en ondersteuning.
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Programma 14 Sport
Door het verlenen van
accommodatie in de Scheg voor
gymnastiekonderwijs voor het
voortgezet onderwijs kon de
gemeente aan haar verplichting
voldoen om te komen tot voldoende
gymnastieklokalen. De financiële
situatie bij de Scheg was in 2005
een permanent punt van aandacht.
In 2005 heeft verdere voorbereiding
plaatsgevonden om te komen tot
een nieuw sportpark te Schalkhaar,
de eerste fase, realisatie van de
honk- en softbalaccommodatie vond
plaats.
In 2005 zijn tevens inspanningen
geleverd ten behoeve van de
vernieuwing van het zwembad
’t Loo.
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24 augustus – Tennisbanen
TC Colmschate heeft nieuwe kunstgrasbanen. Wethouder Bert Doornebos heeft de
nieuwe banen op 21 augustus officieel
geopend. Daarnaast had de vereniging een
aantal feestelijke activiteiten op het
programma staan, waaronder een
demonstratie van de wereldberoemde
tennissers Jacco Eltingh en Paul Haarhuis.
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De balans
Dit is een verkort overzicht van de balans per 31 december 2005. De bedragen in
2004 zijn inclusief die van de gemeente Bathmen. Een nadere toelichting op deze
diverse balansposten is te lezen in de jaarrekening 2005.
(bedragen x € 1.000)
ACTIVA

2005

2004 PASSIVA

Vaste activa

2005

2004

6.235

3.245

105.992

94.007

Eigen vermogen

Immateriële vaste
activa
Materiële vaste activa

321

382 Algemene reserve

141.536

146.280 Bestemmingsreserves

Financiële vaste
activa
Totaal vaste activa

Resultaat rekening
38.333
184.996 Totaal eigen vermogen (1)

4.218

5.448

44.410
186.267

116.445

102.700

Voorzieningen (2)

31.528

29.788

123.739

123.876

416

400

272.128

256.763

Kortlopende schulden

20.406

46.460

Overlopende passiva

6.996

6.444

27.402

52.904

299.530

309.667

Vlottende activa
Voorraden

66.347

73.517 Vaste schulden (3)

Vorderingen

23.972

Liquide middelen

12.838

34.508 Door derden belegde
reserves (4)
6.411

Overlopende activa

10.106

10.235

113.263

124.671

Totaal vlottende
activa

Totaal vaste financierings
middelen (1+2+3+4)
Vlottende passiva

Totaal vlottende passiva

Totaal generaal

299.530

309.667 Totaal generaal
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Accountantsverklaring
Wij hebben de beknopte informatie zoals opgenomen in het document “Deventer
in het kort – Samenvatting financieel jaarverslag 2005 Gemeente Deventer“ van
de gemeente Deventer te Deventer gecontroleerd. De in dit document
opgenomen beknopte financiële informatie is ontleend aan de door ons,
overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot
controleopdrachten, gecontroleerde jaarrekening 2005 van de gemeente
Deventer.
Op 17 mei 2006 hebben wij ten aanzien van het getrouw beeld een
goedkeurende accountantsverklaring verstrekt bij de jaarrekening, die is
opgesteld onder verantwoordelijkheid van het College van de gemeente. Tevens
zijn wij van oordeel dat de in de jaarrekening opgenomen baten en lasten
alsmede de balansmutaties tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de
begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder
gemeentelijke verordeningen.
Ten behoeve van een uitgebreider inzicht in de financiële positie en de resultaten
van de gemeente en de reikwijdte van onze controle dient de beknopte financiële
informatie te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening en de
daarbij door ons verstrekte verklaring d.d. 17 mei 2006.
Zwolle, 14 juni 2006
Deloitte Accountants B.V.
Drs. J. de Rooy RA
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