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Voorwoord Jaarverslag 2009 
 
Hierbij wordt u aangeboden de verantwoording van onze gemeente 
Deventer over het jaar 2009. Met het jaarverslag en de jaarrekening 2009 
leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en geven inzicht in 
datgene dat is gerealiseerd en tegen welke prijs.  
 
Wij zijn van mening dat het ons gelukt is met dit jaarverslag en jaarrekening 
de raad, onze burgers en de instellingen in de gemeente net als vorig jaar 
goed te informeren. Niet alleen is aandacht besteed aan datgene dat is 
gerealiseerd, maar ook is aandacht besteed aan datgene dat wij op basis 
van de begroting voornemens waren te realiseren maar niet in alle gevallen 
doorgang kon vinden. Voor deze inhoudelijke informatie verwijzen wij graag 
naar hoofdstuk 1, “Samenvatting”, hoofdstuk 3 
“Programmaverantwoording”, hoofdstuk 4 de paragrafen “bedrijfsvoering”, 
“onderhoud kapitaalgoederen”, “investeringen” en de bijlage “overzicht over 
te hevelen budgetten van 2009 naar 2010 per programma”. In het 
algemeen kan worden gesteld dat een groot deel van de prestaties conform 
de begroting is gerealiseerd (75%). Van de prestaties die niet geheel in 
2009 zijn gerealiseerd is/wordt circa 35% in het eerste halfjaar van 2010 
alsnog gerealiseerd en wordt nog eens circa 35% in het tweede halfjaar 
gerealiseerd.     
 
Met veel genoegen bieden wij u het jaarverslag 2009 aan. 
 
Leeswijzer 
 
Evenals in de bestuursrapportages van 2009 is ook in dit jaarverslag 
gebruik gemaakt van de zogeheten signaleringslichten. Wel is ten opzichte 
van de genoemde rapportages een kleur toegevoegd aan het pallet. De 
volgende signaleringslichten zijn in dit jaarverslag gehanteerd en hebben 
de volgende betekenis: 
 
 De prestatie is gerealiseerd. 
  

De prestatie zoals opgenomen in de oorspronkelijke begroting is 
niet gerealiseerd in 2009, maar dit is al in een eerdere 
(bestuurs)rapportage gemeld aan de raad en eventueel is de 
prestatie bijgesteld. 

 
De prestatie is niet gerealiseerd in 2009 en dit is nog niet in een 
eerdere bestuursrapportage gemeld aan de raad. 
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COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS  
PER 31 DECEMBER 2009  

SAMENSTELLING EN PORTEFEUILLEVERDELING  

Burgemeester  dhr. A.P. Heidema   
Portefeuille: Algemeen Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid, Communicatiebeleid, Coördinator Grotestedenbeleid, Coördinator Wijkaanpak, 

Internationaal Beleid, Personeel & organisatie, Toekomstvisie Deventer 2030, Wijkwethouder Deventer Buiten: Diepenveen, 
Schalkhaar, Lettele, Okkenbroek en Bathmen. 

 
Wethouder  dhr. G. Hiemstra (CDA)  
Portefeuille: Financiën, Plattelandsontwikkeling, ICT, Publieke Dienstverlening, Facilitaire Zaken, Sport, Wijkwethouder wijk 3: Rivierenwijk / 

Bergweide / Deltabuurt / Raambuurt / Knutteldorp / Buitengracht / Pothoofd / Hoornwerk. 
  
Wethouder  dhr. G.A.J. Berkelder (GroenLinks)  
Portefeuille: Beheer Openbare Ruimte, Verkeer en Vervoer, Milieu, Kunst en Cultuur, Wijkwethouder wijk 4: Zandweerd-Noord / Keizerslanden. 
 
Wethouder dhr. M.P. Swart  (VVD) 
Portefeuille:  Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvestingsbeleid, Herstructurering, Onderwijs, Jeugd- en Kinderbeleid, Wijkwethouder wijk 2: Zandweerd-

Zuid / Voorstad. 
 
Wethouder  mw. M.J.G. de Jager-Stegeman  (Algemeen Deventer Belang)  
Portefeuille: Wet maatschappelijke ondersteuning, Werk en Inkomen, Opvang en Zorg, Samenlevingsopbouw, Huisvesting, Wijkwethouder wijk 5: 

Colmschate/Vijfhoek. 
 

Wethouder dhr. M.J. Ahne  (D66) 
Portefeuille: Economische Zaken, Grondbeleid en Vastgoedontwikkeling, Toerisme en Recreatie, Binnenstadsaangelegenheden, Wijkwethouder 

wijk 1: Binnenstad en De Hoven.  
 
Gemeentesecretaris dhr. A.L.C.S. Lantain  
Adjunct-secretaris mw. B.M.Y van der Linden 
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ORGANISATIE 
 

De organisatie wordt gekenmerkt door een eenhedenmodel en kent 5 
eenheden (inclusief de Brandweer) en daarnaast de teams 
ConcernControl, Communicatie en Bestuurs- en Directieondersteuning. Bij 
de gemeente zijn per eind 2009 812 fte werkzaam.  
Centraal uitgangspunt is de besturingsfilosofie van „integraal management‟. 
Dat wil zeggen dat een leidinggevende in alle opzichten verantwoordelijk is 
voor de bedrijfsvoering van zijn of haar eenheid binnen de gemaakte 
afspraken en kaders. Sturingsmogelijkheid en inzichtelijkheid van 
kosten(opbouw) is daarbij een noodzakelijke voorwaarde.  
 
Op de volgende pagina is op schematische wijze de gemeentelijke 
organisatie weergegeven. 
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Organisatieschema Ambtelijke Organisatie per 31 december 2009 

 
 

Gemeenteraad 

College van B&W 

Gemeentesecretaris 
A.L.C.S. Lantain  

Griffie 
A.G.M. Dashorst 

Concerncontrol 
F.M. Galesloot 

Bestuurs- en 
directieondersteuning 
B.M.Y van der Linden 

Eenheid  
Bedrijfsvoering 

R. Wielinga 

Eenheid  
Ruimte & Samenleving 

J. Arentsen 

Eenheid 
Strategische Ontwikkeling 

F.J. van Houwelingen 

Eenheid  
StadThuis 

M.A. Kossen 

Brandweer 
M.J. Thijssen 

Communicatie 
C.Scheffer 
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KERNGEGEVENS 

A. SOCIALE STRUCTUUR   31 DECEMBER 2008  31 DECEMBER 2009 

Aantal inwoners 97.904  98.541  
Leeftijdsgroep 

 0-4 6.080  5.974 

 5-19 17.616  17.752 

 20-64 60.185 60.553  

 65 jaar en ouder 14.023 14.262 
 

B. FYSIEKE STRUCTUUR 

Oppervlakte gemeente (in km
2
) 134,4 134,4 

Aantal woningen 41.511 41.801 
Woningdichtheid per km

2
 309 311 

C. PERSONELE GEGEVENS 

Aantal medewerkers 927 960 
Aantal fte‟s (werkelijke bezetting) 763 812 
Aantal fte‟s (begroot) 847 848   
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D.   FINANCIELE STRUCTUUR           31 DECEMBER 2008                     31 DECEMBER 2009 

(in miljoenen euro‟s) 

Lasten/ baten 360 393 
Incl. batig saldo 9 4 
   
Vaste activa:   
Boekwaarde materiële / immateriële activa 166 169 
Boekwaarde financiële vaste activa 32 41 
Reserves    135

1
 1311 

Voorzieningen 18
2
 222 

  
Vaste schuld (opgenomen langlopende geldleningen) 127 133 
 
Woonlasten (gemiddeld per huishouden)3 652 666 

  
 

 

 
  

                                                           
1 Totaal overeenkomstig de staat van reserves. Zie boekwerk Jaarrekening 2009 
2 Totaal overeenkomstig de staat van voorzieningen. Zie boekwerk Jaarrekening 2009 
3 Uitgangspunten voor dit gegeven zijn: 

 een gemiddelde woningwaarde in Deventer van € 195.000 in 2008 en € 210.000 in 2009 (bron: Statistisch jaarboek 2008 en Statistisch jaarboek 2009).  

 bij de afvalstoffenheffing is het basistarief gebruikt; dus exclusief tariefdifferentiatie. 
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Algemeen. 
 
Het jaar 2009 was een tumultueus jaar voor de raad van de gemeente 
Deventer. Het dossier Huis van Deventer zorgde voor veel beroering, en 
leidde tot tweemaal toe tot een collegecrisis. In de vergadering van de 
raad van 1 juli 2009 werden nieuwe wethouders gekozen. Wethouders van 
de PvdA maakten geen deel meer uit van het college, zij werden 
vervangen door wethouders van D66 en Algemeen Deventer Belang. Al  
deze gebeurtenissen hadden ook invloed op het normale functioneren van 
de raad. Er werden vergaderingen afgelast, extra vergaderingen 
gehouden, besluitvorming over dossiers uitgesteld. Kortom weinig rust. In 
de 2

e
 helft van het jaar moesten als gevolg van gebeurtenissen in de 

eerste helft van het jaar extra politieke markten worden gehouden om 
doorstroming in de agenda te houden. 
 

Werkwijze raad. 
 
Geconstateerd kan worden dat veel onderwerpen, net als voorgaande 
jaren, inhoudelijk in de politieke markt werden afgehandeld, en daardoor 
vaak als hamerstuk voor de vergadering van de raad konden worden 
geagendeerd.Daarnaast werd een groot aantal voorstellen van het college 
- zonder behandeling in de politieke markt -  rechtstreeks als hamerstuk op 
de agenda van de raad geplaatst. Bijzonder was dat de eerste 
collegecrisis zich afspeelde in de politieke markt. In de politieke markt van 
11 februari 2009 dienden de wethouders tijdens de behandeling van het 
Huis van Deventer hun ontslag in.  
Als debatstukken in de raad kwamen de volgende voorstellen aan de orde 
(niet uitputtend): Huis van Deventer; Toekomstvisie Deventer 2030; het 
coalitieakkoord; uitstapprogramma‟s voor prostituees; woonvisie 2008+; 
ontwikkelingscompetitie Park Zandweerd; verschillende LOG-visies; 
voortgang accommodatiebeleid; sportnota Deventer Vitaal 2009-2012; 
horecabeleidsplan; sluitende aanpak zwerfjongeren; NV Dos Overkapping 
De Scheg; motie over helder taalgebruik in gemeentelijke beleidsstukken; 
visie Voorstad Oost; Afvalplan Deventer 2009-2014. 
 
In 2009 is ook de werkwijze van de raad geëvalueerd. De resultaten van 
de evaluatie, uitgevoerd door bureau Consort werden gepresenteerd aan 
de raad op 25 november. Het is de bedoeling dat de resultaten worden 
verwerkt in een testament van de oude raad naar de nieuwe raad.  

Presidium 

 
Het presidium, bestaande uit de voorzitter van de raad, de plv. voorzitter 
van de raad, de sessievoorzitters, ondersteund door de griffier, vergaderde 
tweewekelijks. Vergaderingen werden ook regelmatig bijgewoond door 
mevrouw Mook van de SP en mevrouw Sipman van D66 (sinds de 
benoeming van de heer Ahne tot wethouder). Als gevolg van de 
verwikkelingen rondom het Huis van Deventer koos de heer Koot er voor 
om tijdelijk geen deel meer uit te maken van het presidium. De werkdruk 
voor het presidium was hoog, door extra vergaderingen van de politieke 
markt Deventer moesten meer vergaderingen worden voorbereid, en 
daarnaast werd door het vertrek van de heer Ahne en het terug treden als 
fractievoorzitter van de heer Jansen het beroep op de voorzitters groot. 
 
Op de agenda van het presidium staan een aantal vaste agendapunten als 
voorbereiding politieke markt, terugblik op de afgelopen politieke markt. 
Andere onderwerpen waar het presidium zich over heeft gebogen waren: 
evaluatie werkwijze raad; werkgeverschap voor de griffie; agendering van 
de raad; vergaderschema 2010; behandelwijze bespreekvoorstellen; 
logistieke aangelegenheden raad. 
 

Wisselingen binnen de raad. 
 
De collegewisseling leidden ook tot wisselingen in de raad. M.J.Ahne en 
M.J.G. de Jager – Stegeman werden tot wethouder gekozen, en werden 
opgevolgd door M.Viveen-van den Bosch, respectievelijk H.N. Oguray. 
Een andere wisseling ontstond door het vertrek van M. Dijkshoorn, zij werd 
opgevolgd door M.J.L.A. Zweers. Hoewel niet in een wisseling in de raad is 
vermeldenswaardig dat in de vergadering van 11 maart 2009 de heer M. 
Swart werd benoemd en beëdigd als opvolger van wethouder I.R. Adema, 
die in 2009 is benoemd als burgemeester in Veghel.  
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Samenstelling raad per 31 december 2009 
 
ZETELVERDELING 
 
PvdA 10 
GroenLinks  6 
CDA 5 
Algemeen Plattelands Belang (APB) 5 
VVD 4 
Algemeen Deventer Belang  (ADB) 2 
D66 2 
SP 1 
ChristenUnie 1 
Fractie Regina Lutje Hulsik 1 
                                                                     --- 
                                                                    37 
 
SAMENSTELLING 
 
dhr. A.P. Heidema   voorzitter 
dhr. A.G.M. Dashorst griffier  

Raadsleden 

 
PvdA 
dhr. J. Goejer fractievoorzitter 
mw. G. Brouwer-Knol 
dhr. R.S. de Geest 
dhr. M.H. Nijboer 
mw. W.J.M. van der Ouderaa 
dhr. J.P.H.M. Pierey 
mw. A. Spa plv. voorzitter raad 
dhr. Y. Yabas 
dhr. C. Yildirim 
mw. M.J.L.A. Zweers 
 
 
 
 

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. J. Oggel  fractievoorzitter 
dhr. H.G. Jansen 
mw. J. Lamberts-Grotenhuis 
dhr. M.J.M. Oosterwegel 
dhr. M. Yazici 
 
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. T.R. Poppens  fractievoorzitter 
dhr. B. Rolloos 
dhr. J.C.M. Schaap 
mw. B.J.Th. Westerbeek-Spin 
 
Algemeen Deventer Belang 
dhr. A. Emens   fractievoorzitter 
dhr. H.N. Oguray 
 
D66 
mw. I. Sipman-Jansen   fractievoorzitter 
mw. M. Viveen-Van den Bosch  
 
SP 
mw. E.S. Mook-Matualatupauw   fractievoorzitter  
 



Jaarverslag 2009 – gemeente Deventer  Pagina 18 
 

ChristenUnie 
dhr. W. de Jong   fractievoorzitter 
 
Regina Lutje Hulsik  
mw. R. Lutje Hulsik    fractievoorzitter 
 

Griffie 
 
Voor een korte terugblik op de gerealiseerde activiteiten uit het griffieplan 
2009 wordt verwezen naar bijlage 1.  
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Verantwoording 
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Hoofdstuk 1 – Samenvatting 
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1.1 Hoofdlijnen realisering beleidsontwikkelingen 

 
Algemeen 

 
Het jaar 2009 was het vijfde jaar van de uitvoering van het 
collegeprogramma 2005 – 2010. Daarnaast was 2009 het laatste jaar van 
de GSB III. In onderstaande samenvatting wordt daar op onderdelen kort 
naar verwezen. Daarnaast wordt ingegaan op de hoofdlijnen van de 
gemeentebrede resultaten. In deze samenvatting is aangesloten bij de 
indeling van de huidige programma‟s. Voor een uitvoeriger verslag per 
programma wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van dit jaarverslag. 

 
Programma 1a – Bestuur en Strategie 

 
Het jaar 2009 is (anders dan bij de oorspronkelijke begroting was voorzien) 
gekenmerkt door de economische crisis. Deze heeft op alle beleidsvelden 
meer of minder zijn sporen nagelaten. De gemeente heeft samen met 
bedrijfsleven en andere strategische partners in Deventer de handschoen 
opgepakt. In april 2009 is de Economische Kopgroep ingesteld waarin de 
eenheid Strategische Ontwikkeling namens de gemeente samen met 
DKW, MKB, Saxion, Rabobank, woningbouwcorporaties, Solis, UWV en 
Platform Techniek gepoogd hebben maatregelen te treffen om het effect 
van de economische crisis te verzachten. 
 
Deventer pakt steeds meer door op de veranderende rol van de overheid, 
waarin de gemeente meer verantwoordelijkheden krijgt om sociaal 
maatschappelijke problemen vanuit lokale invalshoeken te benaderen en 
samen met partners in de stad en op het platteland tot oplossingen te 
komen. Het rijk heeft in 2009 de gemeentelijke autonomie en regierol 
(eerste overheid) verder versterkt, de samenwerking tussen overheid en 
externe partners gestimuleerd en door decentralisatie, deregulering, 
ontschotting en budgetoverhevelingen hiervoor de randvoorwaarden 
gecreëerd.  
 
De rol van de gemeente is verder verschoven in de richting van bepalen 
naar sturen, regisseren en faciliteren. Dat vroeg om goed inspelen op de 
„kracht van stad en platteland‟. Vertrouwen en samenwerking zijn hierbij 

sleutelbegrippen. Strategische partnerschappen op stedelijk, regionaal, 
provinciaal, landelijk, Europees en internationaal niveau zijn toegejuicht. 
De gemeente wordt steeds meer de lokale toegangspoort voor 
medeoverheden. Zonder een consistente toekomstvaste investering in de 
digitale overheid is een kwalitatief sterke overheid niet realiseerbaar. 
Strategische visies en uitvoeringskaders voor gemeentelijke regie, 
vermindering regeldruk en subsidieverwerving gaven hieraan in 2009 
verdere uitwerking en richting. Ook de provincie is in 2009 voor Deventer 
een belangrijke partner gebleken in deze. De provincie Overijssel 
beschikte over ruime investeringsmogelijkheden die meerjarig voor de 
uitbreiding van de boegbeeldprojecten werden ingezet. 
 
Verwachting is dat de voorziene aanpak –in navolging van Wwb en Wmo- 
de gemeente Deventer op de middellange en lange termijn meer 
beleidsvrijheid zal bieden, maar mogelijk ook de nodige hoofdbrekens ten 
aanzien van het financiële kader zal geven. Daarom moest rekening 
worden gehouden met een mogelijke behoefte aan tussentijdse 
actualisering van de strategische beleid- en investeringsdoelen die op 
basis van het collegeprogramma Deventer 2005 – 2010 zijn opgesteld. 
Van belang was dat beleidsplanning voor investeringen, 
boegbeeldprojecten en subsidieverwerving meebewoog met de 
strategische langere termijn ontwikkelingen bij medeoverheden, zodat de 
gemeente beter kon inspelen op kansen en bedreigingen die zich vaak 
onverwacht op kortere termijn voordeden. Hierbij moest ook rekening 
worden gehouden met de benodigde cofinanciering. De verkoop van de 
Essent-aandelen en de hieruit zowel voor de gemeente als voor de 
provincie vrijkomende middelen hebben een extra impuls gegeven tot het 
opstellen van de investeringsagenda “Investeren in Overijssel”.  De 
boegbeelden vervulden bij de keuzen van projecten een leidende rol. 
 
Omdat ruimtelijke planning, vastgoedontwikkeling en realisatie van grote 
projecten steeds complexer wordt met in toenemende mate interventies 
van marktpartijen, heeft de raad in 2009 een vastgoeddebat gevoerd. Het 
doel hiervan was de bij deze ontwikkelingen betrokken 
beleidsontwikkelingen in beeld te hebben en vooral de onderlinge 
samenhang scherp te krijgen.  
 
Het einde van het jaar is gemarkeerd door de voorbereidingen van het 
bezuinigingsproces toen duidelijk werd dat de financiele kortingen van de 
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Rijksoverheid grote effecten op de meerjarenbegroting van de gemeente 
zullen hebben. De raad heeft op 4 november 2009 bij raadsbrede motie 
gevraagd om zo veel mogelijk verdien- en bezuinigingsmogelijkheden in 
beeld te brengen. Onder de titel “een kwestie van kiezen” is dit proces 
voortvarend ter hand genomen. 
 
In voorbereiding op de voorjaarsnota 2009 is in 2009 wederom een 
analyse gemaakt van externe strategische lange termijn ontwikkelingen bij 
rijk, provincie Overijssel en internationaal. Deze analyse was een vervolg 
op eerdere verkenningen die in 2007 en 2008 zijn uitgevoerd in het kader 
van het coalitieakkoord en het provinciale statenakkoord.   
 
De analyse die is opgesteld in het kader van de strategische agenda op 
basis van kansen en bedreigingen bij rijk, provincie, regio, Europa, 
internationaal bood een perspectief op weg naar een toekomstvisie en een 
strategische lange termijn agenda voor Deventer. De verkenning is tevens 
aangewend in het kader van het voorbereidingsproces van de 
voorjaarsnota 2010 en omvatte overwegingen om externe strategische 
lange termijn ontwikkelingen al dan niet te vertalen in de 
programmabegroting. Soms ging het hier om nieuw beleid, meestal betrof 
het beleidsintensiveringen ten behoeve van reeds in gang gezette 
activiteiten en projecten. Het was aan bestuur en directie om duidelijk aan 
te geven welke menskracht en middelen zij wensten in te zetten voor 
kansen en bedreigingen om de gemeente Deventer voor te bereiden op de 
strategische ontwikkelingen bij mede-overheden. Deze kansen betroffen in 
2009 in het bijzonder de inzet van de Essent gelden. 
 
Deventer ontwikkelt zich in het komende decennium naar verwachting tot 
een kennis- en dienstensamenleving, waarin mensen steeds meer leven 
en werken in netwerken die snel kunnen wisselen. Daartoe zijn nieuwe 
arrangementen nodig die beantwoorden aan de dynamiek van deze en de 
komende tijd. Mensen mobiliseren, verbinden, ondersteunen en toerusten 
zijn kernbegrippen daarbij voor de overheid. Kerncompetenties die hierbij 
horen zijn: gemeenschapszin, verdraagzaamheid, ondernemingslust, 
creativiteit en doorzettingsvermogen. Kwaliteiten die wij in Deventer 
koesteren en waar we trots op zijn. In 2008/2009 is daarom de 
handschoen opgepakt en gewerkt aan het ontwikkelen van de 
Strategische Toekomstagenda en Toekomstvisie Deventer 2030:  

„Deventer innovatief, duurzaam, en sociaal: strategisch handelen vanuit 
eigen kracht”.  
 
De mogelijkheid deed zich tevens voor om in het kader van de bestrijding 
van de economische crisis een Deventer offensief te starten op sociaal-
economisch gebied. Er werden kansen onderkend op de gebieden 
energie, waterbeheer, techniek, ict, onderwijs en zorg. Met deze sectoren 
is te werken aan innovatie, werkgelegenheid en „social return on 
investment‟.  De gemeente kreeg meer ruimte van rijk en provincie(s) om 
deze thema‟s lokaal te verbinden en samen met partners te investeren in 
duurzame en veilige wijken met multifunctionele voorzieningen die het 
combineren van werk en  privé beter mogelijk maken en inwoners van 
Deventer kansen geven op ontplooiing dicht bij huis. De gemeente 
investeerde daarom in strategische visieontwikkeling op tal van terreinen, 
waaronder majeure dossiers zoals Deventer Noord -Oost en Voorstad 
Oost.  
In 2009 zijn een achttal meerjarige strategische visies opgeleverd die  
naast verkenningen, de contouren en kaders voor de (middel)lange termijn 
bevatten en daarmee tevens mede richtingbepalend kunnen zijn voor 
toekomstige investeringsafwegingen. Gezamenlijk vormden zij ook mede 
bouwstenen voor de Strategische Toekomstagenda en Toekomstvisie 
2030 „Deventer innovatief, duurzaam en sociaal: strategisch handelen 
vanuit eigen kracht  en de strategische toekomstagenda die in 2009 tot 
stand is gekomen. 
 
Tot slot werd in 2009 de regie gevoerd over de volgende complexe 
gemeentebrede strategische programma‟s: (1)grote stedenbeleid (2) 
plattelandsbeleid/gebiedsprogramma (3) regionaal beleid Stedendriehoek, 
(4) ICT in de samenleving, (5) charter en actieplan Rivierenwijk Prachtwijk, 
(6)strategisch innovatiebeleid, (7) boegbeelden cq essentgelden 

 
Programma 1b – Publieke dienstverlening 

 
In 2009 zijn er verdere stappen gezet in de ontwikkeling om te komen tot 
een volwassen Deventer Klantcontactcentrum (KCC). De meest 
herkenbare daarvan is het per 1 april 2009 opgerichte team telefonie welk 
is gesitueerd binnen het cluster publiekszaken. Doelstelling van dit team is 
om uiteindelijk 80% van de vragen direct te kunnen beantwoorden zonder 
door te verbinden. Ter ondersteuning is in 2009 een nieuwe producten- en 
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dienstencatalogus geïmplementeerd welke als belangrijke informatiebron 
dient voor de burger en daarnaast de medewerkers om de klant antwoord 
te kunnen geven op zijn/haar vraag. 
 
Het aantal digitale producten is in 2009 gestegen naar 80 en daarmee is 
de begrotingsprestatie gerealiseerd. Om uniformiteit te krijgen in 
klantbehandeling worden digitale formulieren ook baliegeschikt gemaakt 
zodat de medewerkers aan de frontoffice deze ook kunnen gebruiken. 
 
Een andere digitale mijlpaal is dat de website van de gemeente Deventer 
in 2009 in de overheidsmonitor is gestegen naar de 8

e
 plaats. Was een top 

10 notering nog een ambitie voor 2010 in het collegeprogramma, in 2009 
is deze positie reeds behaald en is zelfs in de tussenstand van januari 
2010 de website gestegen naar de 6

e
 plaats!  

 
Aanverwant aan het KCC is het dienstverleningsconcept van de gemeente 
Deventer. Wanneer op het terrein van fysieke leefomgeving de klant niet 
direct kan worden geholpen vanwege complexiteit van de aanvraag wordt 
een klantadviseur of, bij zeer complexe of bestuurlijk gevoelige aanvragen, 
een klantregisseur aan de aanvrager verbonden.  De klantadviseur c.q. 
klantregisseur heeft de regie op het proces en ziet toe op een voor de klant 
efficiënte afdoening van zijn / haar vraag en de klant heeft gedurende dit 
aanvraagproces een duidelijk herkenbare contactpersoon bij de gemeente. 
In 2009 is nut en noodzaak van deze functie steeds duidelijker boven 
komen drijven en wordt zowel intern als door klanten positief gewaardeerd. 
 
Met betrekking tot de GBA is in 2009 veel tijd gestoken in het voldoen van 
de verplichtingen welke de GBA audit vraagt van gemeenten. Eind 2009 is 
er bericht ontvangen dat de gemeente Deventer is geslaagd voor deze 
audit. 
 
Het in 2009 ingezette interventieplan Burgers & Bedrijven centraal heeft 
eind 2009 geresulteerd in het vaststellen van 8 doelstellingen door de 
directie die eind 2012 gerealiseerd moeten zijn. Een hogere 
klanttevredenheid van burgers en bedrijven moet dan het loon zijn van de 
inspanningen. De focus van deze doelstellingen zit vooral op het digitale 
vlak. Overigens is er bewust voor gekozen  om niet alle inspanningen op 
het gebied van gemeentelijke dienstverlening onder te brengen in het 
programma Burgers & Bedrijven centraal; veel lopende initiatieven en 

andere zaken die worden uitgevoerd in de staande organisatie blijven hun 
eigenstandige doorgang vinden en ondersteunen de waardering van 
Burgers & Bedrijven centraal. 
 
In 2009 is gewerkt aan de standaardisering van de verrekening van 
communicatieactiviteiten, die de verschillende programma‟s en producten 
betreffen. Voor 2009 en 2010 is eind 2009 besloten om de extra 
benodigde capaciteit op basis van inzet te verrekenen met de 
verschillende eenheden tegen een standaard tarief. Eind november is een 
prognose gemaakt voor deze verrekening. Met ingang van 2010 valt het 
team communicatie direct onder de verantwoordelijkheid van de 
gemeentesecretaris. Begin 2010 wordt door de eenheid Bedrijfsvoering 
een nieuw voorstel uitgewerkt voor de verrekening vanaf 2011. 
 
Programma 2 – Openbare orde en Veiligheid 
 
In 2009 liep de termijn af van het meerjaren veiligheidsbeleid zoals dat 
vast ligt in “ambities voor een veilige stad”. In het najaar is door de raad de 
opvolger “Veiligheid in uitvoering 2010-2014” vastgesteld, waarmee de 
belangrijkste uitgangspunten voor de komende 4 jaren zijn vastgelegd.  
 
Met gepaste tevredenheid wordt teruggekeken op de afgelopen 4 jaren en 
2009 in het bijzonder. De objectieve cijfers van criminaliteit zijn op alle 
terreinen fors afgenomen en ook de  gevoelens van onveiligheid zijn sterk 
verminderd. De tevredenheid bij de inwoners over het veiligheidsbeleid 
scoort een 7,3 hetgeen precies overeenkomt met de doelstelling. Voor de 
komende jaren ligt de nadruk op een versterking van de gemeentelijke 
regierol. Dit moet onder meer tot uitdrukking worden gebracht via, een 
versterking van onze informatiepositie, een heldere communicatiestrategie 
en betere overlegstructuren in de wijken. Omwille van de continuïteit in de 
uitvoering is ervoor gekozen niet veel veranderingen aan te brengen in de 
belangrijkste prioriteiten. Speerpunt voor de komende jaren is de 
bestrijding van verschillende vormen van overlast. De aanpak van extreme 
woonoverlast is in het najaar unaniem door de raad vastgesteld en zal in 
2010 worden uitgevoerd. De aanpak van overlast door kamerverhuur in 
Voorstad-Oost is geëvalueerd en heeft ertoe bijgedragen dat in 2009 
besloten is de regeling ook van toepassing te verklaren in de Rivierenwijk 
en Voorstad-Centrum. Ook de komst van het veiligheidshuis, welk tot taak 
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heeft de samenhang en binding tussen de strafrechtelijke aanpak en de 
zorgketen te verbeteren, mocht rekenen op veel steun.  
 
In 2009 is verder een kadernotitie inzake evenementen vastgesteld. Er is 
sprake van een forse toename van het aantal evenementen maar daarmee 
nemen ook de omvang en de risico‟s toe. In 2010 ligt de nadruk, als 
uitvloeisel van deze kadernota, op het vergroten van de veiligheid rond 
evenementen. Ook op het gebied van integrale handhaving hebben we in 
2009 goede slagen gemaakt. Op basis van een risicoanalyse is inzichtelijk 
gemaakt waar we de grootste veiligheidsrisico‟s lopen. Deze analyse is 
maatgevend geweest voor het handhavingprogramma 2010. Een 
programma waarin duidelijke keuzes zijn aangegeven wat we wel en niet 
kunnen waarmaken. Met dit programma voldoen we aan de eisen die de 
provincie als toezichthouder stelt.  
 
Voor het overige hebben we in 2009 verder vorm en inhoud gegeven aan 
diverse beleidsnotities die eerder zijn vastgesteld. Te denken valt aan de 
aanpak van Hooligans in beeld, een aanpak die nu al zijn vruchten lijkt af 
te werken. Maar ook de toepassing van de wet BIBOB, de aanpak van 
veelplegers en de bestrijding van uitgaansgeweld hebben we in 2009 
verder tot ontwikkeling gebracht. In het eerste kwartaal van 2009 hebben 
we het huisverbod ingevoerd. De eerste ervaringen lijken positief. Een 
eerste evaluatie staat voor begin 2010 gepland. De GSB afspraken zijn 
gerealiseerd. Voor wat betreft Team toezicht betrof dat het aantal 
processen-verbaal en bekendheid van toezicht. Een actieve 
publiekscampagne heeft er toe geleid dat bij de meting in december bleek 
dat 81% van de Deventernaren toezicht kent. De doelstelling was 75%.  
 

Programma 3 - Openbare ruimte 

 
De openbare ruimte is in 2009 ook weer 2 maal gemonitoord op de 
aspecten schoon en heel om te beoordelen of de afgesproken output 
(sober of basis) wordt behaald. Het middel is de afgelopen jaren effectief 
gebleken om gedurende het jaar te kunnen bijsturen. De monitoring 
openbare ruimte (MOR) biedt voldoende managementinformatie om bij te 
sturen.  
 
Los van de burgerparticipatie in concrete projecten, is het afgelopen jaar 
ook voor de 2

e
 keer de algemene waardering van de openbare ruimte door 

burgers geënquêteerd.  Doel hiervan is als gemeente meer inzicht te 
krijgen in wat de burger zelf belangrijk vindt in de openbare ruimte om op 
basis hiervan onze middelen effectief te kunnen inzetten.  
 
In 2009 is ook het gegevensbeheer van de gemeente gereed gemaakt 
voor de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrond Netten (WION of 
Grondroerdersregeling). Deze wet bepaalt dat iedere eigenaar van een 
netwerk verplicht is de ligging van haar netwerken in kaart te hebben en 
verplicht is haar informatie digitaal beschikbaar te stellen aan het kadaster. 
Hiermee lopen we voorop in Nederland. 
 
Het afgelopen jaar heeft zich mede gekenmerkt door uitvoering van enkele 
grotere projecten. Het Noorderplein en de Ossenweerdstraat zijn 
gereconstrueerd, waarbij de materialisering van de Ossenweerdstraat is 
gewijzigd naar een asfaltbestrating hetgeen de leefbaarheid positief 
beïnvloed. Dit heeft wel geleid tot verdere vertraging bij de herinrichting 
Boxbergerweg bij de Driebergenbuurt.  
De reconstructie van de Singel en de herinrichting van Buitennoordenberg 
zijn begin 2009 afgerond.  
De reconstructie van de Veenweg met als doel de geluidsbelasting mede 
te verminderen is in 2009 gestart. Daarnaast is de uitvoering van de 
buurtspeelplannen in 2009 afgerond. 
 
Eveneens is eind 2009 gestart met de renovatie van de Prins Bernardsluis. 
De aanbesteding is vanaf eind 2008 fors vertraagd als gevolg van een te 
hoge inschrijving, waarna een onderhandelingsproces is gestart dat eind 
2009 is afgerond. Het herstel van de Wellekade en de afmeervoorziening 
Pothoofdkade  zijn in voorbereiding om in 2010 te worden uitgevoerd. 
Hiervoor zijn in 2009 EFRO-subsidies beschikt. In het kader van de 
verdeling van de Essent-gelden zijn ook de renovatie van de Prins 
Bernardsluis fase 2 en het vervangen van de Hanzebruggen als projecten 
opgenomen. 
 
Afgezien van de grotere projecten zijn alle reguliere activiteiten van 
reinigen tot en met het maaien van gazons uitgevoerd met behulp van 
onze verbonden partijen, te weten Cambio, Circulus en het Deventer 
Groenbedrijf. Gedurende het jaar bleek wel de financiële situatie van 
Cambio zorgen te baren.  
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Een deel van de inzet voor reiniging financierden zij uit hun eigen 
vermogen om de lage instroom vanuit de sociale kant te compenseren. In 
2009 bleek dat Cambio dit niet vol kon houden. In 2009 zijn wel diverse 
reinigingsprojecten opgestart binnen de kaders van de subsidies van 
Senter Novem. Doelstelling is te komen tot een effectievere bestrijding van 
zwerfafval. 
 
In 2009 hebben we ook meebetaald aan de vervanging van de 
gloeilampen in de feestverlichting van de binnenstad door led-lampen. 
 
Beleidsmatig is het nieuwe speelbeleidsplan in concept gereed. Daarnaast 
zijn voor de Rivierenwijk de stedelijke kwaliteitskaders gemaakt. 
 
De afstemming met andere programma‟s is eveneens verbeterd. Zo is er 
voor het eerst een integrale programmering van het MJOP en MIND 
gemaakt. Hiermee wordt bewerkstelligd dat we als gemeente meer 
gebiedsgericht programmeren, waarbij alle facetten in de openbare ruimte 
worden meegnomen (verkeerskunde, onderhoud, groen, openbare 
verlichting en riolering).  
 
Daarnaast is de beheergroep verder geprofessionaliseerd. Dit zorgt voor 
betere inbreng van beheer in de projecten van andere programma‟s.  
 

Programma 4 - Bereikbaarheid 
 
In 2009 is binnen programma bereikbaarheid hard gewerkt aan het 
afmaken van de beleidskaders. Zo is in 2009 het nieuwe fietsbeleidsplan 
voor inspraak vrijgegeven. Voor het eerst heeft Deventer ook een 
verkeersveiligheidbeleidsplan opgesteld. Deze zal nog voor bestuurlijke 
besluitvorming worden voorgelegd. 
 
Ook op het gebied van enkele strategische opgaven heeft programma 
bereikbaarheid haar bijdrage geleverd. De ontwikkelingen rondom de A1, 
het programma hoogfrequent spoor en de visie binnenstad zuid zijn 
nauwgezet gevolgd. Inhoudelijk zijn adviezen gegeven in deze dossiers. 
Daarnaast hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden rondom de 
parkeeropgave binnenstad.  
 

Onder de verantwoordelijkheid van programma bereikbaarheid zijn in 2009 
enkele grote infrastructurele projecten in voorbereiding en in uitvoering.  
 
De fietsbrug over de N348 is op een innovatieve wijze aanbesteed met 
een vast prijs op basis van design en construct. Hiermee ligt de 
verantwoordelijkheid voor afstemming tussen ontwerp en uitvoering bij de 
marktpartij. De verdubbeling van de Siemelinksweg heeft begin 2009 
vertraging opgelopen als gevolg van het doorvoeren van enkele 
scopewijzigingen vanuit 2008.  
 
Nieuwe grote infrastructurele opgaven zitten in de pijplijn. Zo is eind 2009 
het bestuursconvenant met de provincie Overijssel gereed gekomen over 
de stationsomgeving, waaronder uitbreiding fietsenstallingcapaciteit en de 
herinrichting van het busplein. Daarnaast zijn subsidies toegekend voor 
een langzaamverkeertunnel Rivierenwijk, waarvoor in 2009 is gewerkt aan 
de voorbereiding van de locatiekeuze. De locatie heeft een nauwe relatie 
met het sportpark Rielerenk, masterplan Rielerenk en de herstructurering 
Rivierenwijk. Ook is gestart met de definitiefase van de ondertunneling 
Oostriklaan. 
 
Naast de grote infrastructurele opgaven zijn enkele langlopende dossiers 
eind 2009 voor politieke besluitvorming voorgelegd, zoals 30 km/u 
inrichting Schalkhaar (Oerdijk, Kon. Wilhelminalaan), autoluw Bergkwartier, 
discussie Zandbelterbrug (routering vrachtverkeer buitengebied), de half-
geld regeling voor de ondergrondse fietsenstalling en het Parkeerroute 
Informatiesysteem. 
 
Afgelopen jaar is wederom duidelijk geworden dat de meningen over 
bereikbaarheid in het algemeen en in projecten en bovengenoemde 
dossiers in het bijzonder sterk verschillen. De toenemende behoefte aan 
mobiliteit, het streven naar een hogere mate van verkeersveiligheid en het 
streven naar een beperking van de aantasting van de leefbaarheid van de 
woon- en leefomgeving van mensen zijn vaak tegenstrijdig. De 
maatschappelijke trend is op dit moment zodanig dat deze tegenstellingen 
steeds scherper worden aangezet.  
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Programma 5 - Milieu 
 
Voor het programma milieu stond 2009 in het teken van het vertalen van 
de mondiale en nationale ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid 
naar gemeentelijke activiteiten die bijdragen aan vermindering van (de 
gevolgen van) de klimaatverandering. Medio 2009 hebben B&W en raad 
de Visie Duurzaam Deventer vastgesteld. Daarin zijn stevige ambities op 
het gebied van energie, ecologie en afval, de gemeentelijke speerpunten 
voor de komende jaren, opgenomen. 
 
Op het gebied van bodemsanering en geluidsanering zijn de in 2004 met 
VROM afgesproken GSB-prestaties gehaald binnen het beschikbare 
budget. 
 
Afgeronde projecten hebben bijgedragen aan verbetering van de 
leefomgevingkwaliteit en het milieu in Deventer. Grote projecten waren 
geluidsanering Holterweg, geluidsanering Hoge Hondstraat, plaatsing 
eerste Nanov-scherm bij Bathmen, Afval Apart, concessieverlening 
openbaar busvervoer. 
 
Daarnaast zijn er veel projecten gestart of aanbesteed waarvan de 
afronding in 2010 plaatsvindt, zoals bodemsanering Lange 
Bisschopstraat/Broederenstraat, bodemsanering Boxbergergerweg, 
bodemsanering T&D-terrein, geluidsanering Veenweg, verlenging afrit 
Zutphenseweg, meten luchtkwaliteit langs de Handelskade. 
 
Er is een aantal slepende zaken afgerond, waarvan bodemsanering 
Rijsterborgherweg en het tegengaan van het toepassen van verontreinigde 
grond in de plas Linderveld het belangrijkste zijn. 
 
Gebiedsontwikkelingen beginnen te lopen. Het doel is in alle gevallen 
versterking van de landschappelijke, agrarische en ecologische kwaliteit 
van het gebied. Specifiek gaat het om de Gooiermars, Frieswijk-
Oostermaet,landgoederenzone tussen Olst en Deventer en de Teugse en 
Veenoordkolk. 
 
Er heeft adequaat toezicht, handhaving en vergunningverlening 
plaatsgevonden. De algemene insteek was steeds om escalatie van 
tegenstrijdige belangen zoveel mogelijk te voorkomen door actieve 

communicatie met ondernemers en burgers. Illegale zaken werden 
opgelost door constructief overleg tussen team Toezicht, politie IJsselland 
en bedrijven. Bij bodemsaneringen hebben de gemeentelijk toezichthouder 
adequaat gereageerd op onverwachte omstandigheden tijdens de 
sanering. Voor bedrijven die ondanks de crisis op korte termijn wilden 
uitbreiden is  de benodigde milieuvergunning maximaal snel verleend. 
Knellende situaties bij bedrijven op grond van verscherpte eisen externe 
veiligheid, vigerende milieuvergunning en bestemmingsplan zijn door 
goede inhoudelijke analyse en constructieve opstelling opgelost zonder 
kosten voor bedrijf en gemeente. 
 
Op het gebied van duurzaamheid gingen we “van praten naar doen”. Veel 
ontwikkelingen zijn in gang gezet die  in 2010 hun beslag zullen krijgen, 
zoals het project zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, spinoff van 
werk klimaatmakelaar, plaatsen windmolens op Bergweide, verbetering 
binnenmilieu en energieprestaties op scholen, project DEUGD (duurzame 
energie uit geconcentreerde afvalwaterstromen), realisatie tankstation 
biodiesel, onderzoek naar tanken van aardgas, waterstof en elektriciteit, en 
er is een aanzet gegeven voor de vorming van het Deventer Duurzame 
Energiebedrijf; 
 
Provincie en rijk stellen veel geld ter beschikking voor duurzaamheid. De 
gemeente heeft van de provincie € 580.000 gekregen voor 
energieverbetering woningen en € 286.000 van het rijk voor uitvoeren 
Lokaal Klimaatbeleid. 
 
Op meerdere gebieden zijn ontwikkelingen in gang gezet die bepalend zijn 
voor de komende vijf jaar. Dit betreft ondermeer de Visie op de 
Ondergrond, Ecologie op de kaart (ondermeer door sterk optreden van 
stadsecoloog in NCRV-programma), Afvalplan 2009-2014 (met daarin 
projecten ondergrondse containers, optimalisatie milieustraat, 
kunststofinzameling en communicatie Afval 2030), overdracht van taken 
van de gemeente naar Circulus, Deventer Milieuatlas als model voor 
landelijke Atlas Leefomgeving, voortbestaan kinderboerderij bij de Ulebelt 
tot en met 2011 gewaarborgd, complexe bodemoperatie FOCUS, 
voortvloeiend uit convenant bodem tussen rijk, IPO en VNG, leidt in 2010 
tot overzicht van alle spoedeisende gevallen van bodemverontreiniging in 
de gemeente Deventer en het besluit Bodemkwaliteit is geïmplementeerd 
als één van de eerste gemeenten in Nederland. 
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Programma 6 - Ruimtelijke ontwikkeling 
 
De belangrijkste doelstelling binnen dit programma is het realiseren, 
versterken en bewaken van een goede ruimtelijke kwaliteit in onze 
gemeente, en het bieden van een solide planologisch kader voor de 
inrichting van de ruimte. Een ruimte waarin het goed wonen, werken en 
verblijven is. Deze aandacht geldt zowel onze fraaie binnenstad, de 
omliggende stedelijke gebieden en dorpen als ook in het bijzonder het 
landelijk gebied. Dit kwaliteitsdenken is sinds enkele jaren stevig 
verankerd in de Nota Ruimte en inmiddels ook in de provinciale 
Omgevingsvisie. 
 
2009 was het eerste volle jaar onder de nieuwe Wet op de ruimtelijke 
ordening. Daardoor was het veel minder eenvoudig mogelijk om 
vrijstellingsprocedures te voeren, wat leidde tot een stroom aan kleine 
bestemmingsplannen. Dit samen met het op volle stoom liggende 
actualiseringprogramma betekende dat de raad veel bestemmingsplannen 
te behandelen kreeg. Inmiddels is de Crisis en herstelwet aangenomen, 
die het weer eenvoudiger zal maken om op maat gesneden 
projectbesluiten te nemen, zonder een aantal complexe en tijdrovende 
randvoorwaarden. Deventer was één van die gemeenten die er in 
geslaagd zijn om tijdig de bestemmingsplannen digitaal aan te bieden. 
Een ander aspect uit de nieuwe Wro is de Grondexploitatiewet. Dat biedt 
de gemeente meer handvatten om bepaalde kosten te verhalen, en maakt 
dat zelfs verplicht. 
 
Verreweg het overgrote deel van de begrote output is gerealiseerd. Enkele 
opvallende elementen daaruit kunnen kort genoemd worden. 
 
Allereerst is daar het inrichtingsplan Ruimte voor de Rivier. Als sluitstuk 
van een interactief ontwerp- en ontwikkelproces waarbij vele partijen waren 
betrokken kon het College het inrichtingsplan vaststellen en ter 
goedkeuring aan de Staatssecretaris aanbieden. Daarmee kon de fase 
van planvorming, waarvoor de gemeente en de provincie zich als 
verantwoordelijke overheden hadden opgeworpen succesvol binnen de 
planning en het budget worden afgerond. 
 
In 2009 is er hard gewerkt aan een aantal locatie- en 
gebiedsontwikkelingen, in overleg met verschillende ontwikkelaars en 

initiatiefnemers. Een aantal prominente gebieden zijn dan het 
centrumgebied Borgele, de herontwikkeling van de voormalige St. 
Jozeflocatie, het voormalige T en D terrein en het gebied rondom de 
hogeschool Saxion. Mede als gevolg van de economische crisis zijn dat 
complexe discussies. 
 
In de vorm van enkele visies is de basis gelegd voor de toekomstige 
inrichting van Deventer. Te denken valt aan het Masterplan Rielerenk-
Douwelerkolk, het masterplan voor het Zandweteringpark, de visies op de 
Landbouwontwikkelingsgebieden bij Lettele en Bathmen en natuurlijk het 
Landschapontwikkelingsplan. Dat laatste plan biedt een van de 
belangrijkste bouwstenen voor het bestemmingsplan Buitengebied, dat 
onder leiding van Deventer samen met de gemeenten Raalte en Olst-
Wijhe wordt opgesteld. Het concept van een voorontwerp is gereed, maar 
kon net niet meer in 2009 aan het College ter vaststelling worden 
aangeboden. Dat had te maken met het feit dat er helaas afscheid 
genomen moest worden van het adviesbureau dat na een Europese 
aanbestedingsprocedure in 2006 was ingehuurd. Verder werden de kaders 
voor het uitvoeren van de Rood voor Rood regeling en de vrijkomende 
agrarische bedrijfsgebouwen geactualiseerd en aangescherpt. 
Er zijn ook wat zaken te melden die niet geheel overeenkomstig de 
verwachting konden worden gerealiseerd. Te noemen valt de actualisering 
van het Welstands- en Reclamebeleid. Als gevolg van herprioritering van 
capaciteit kon de opgezette planning niet worden gehaald. Momenteel kent 
dit project een doorstart. Verder kon als gevolg van budgettaire problemen 
binnen het programma  het maken van Wijkvisies (als basis voor een te 
actualiseren bestemmingsplan) niet worden gerealiseerd. Evenzo moest 
de juridische control op de geleverde producten worden teruggedraaid.  
Dat laatste brengt risico‟s met zich mee. 
 
Opnieuw moest de invoering van de Wabo worden uitgesteld, ditmaal tot 1 
juli 2010. Ofschoon Deventer op koers lag, en de organisatie er klaar voor 
was, betekent dit dat er ook in 2010 nog activiteiten moeten worden 
uitgevoerd om wat zaken verder uit te werken en te verfijnen. 
 
Tot slot moet worden opgemerkt dat de inkomsten binnen het programma 
in de vorm van de leges voor planologische vrijstellingen en met name de 
bouwvergunningen ernstig achter zijn gebleven ten opzichte van vorige 
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jaren. Dit is een gevolg van het uitblijven van vergunningaanvragen in het 
algemeen maar met name de meer omvangrijke bouwplannen.  
 
Programma 7 - Wonen en Herstructurering 
 
Als uitwerking van de Woonvisie 2008+ (vastgesteld door de raad in maart 
2009) is in 2009 samen met de drie Deventer wooncorporaties gewerkt 
aan prestatieafspraken. Hierin zijn afspraken gemaakt over de concrete 
uitvoering van de Woonvisie, bijvoorbeeld met betrekking tot 
duurzaamheid, toegankelijkheid van woningen en acties die ondernomen 
zullen worden ter verbetering van de leefbaarheid in de wijken (ook niet-
herstructureringswijken). 
 
Ook hebben de gemeente en de provincie Overijssel samen 
Prestatieafspraken met betrekking tot wonen gemaakt. Hierin zegt de 
provincie middelen toe om de gemeenschappelijke doelen bijvoorbeeld op 
het gebied van woon-service-zones of duurzaamheid te realiseren.  
 
Als gevolg van de economische crisis is veel vertraging en stagnatie 
ontstaan bij verschillende bouwprojecten. Zowel het rijk als de provincie 
heeft een stimuleringsregeling in het leven geroepen om  de 
woningbouwproductie te stimuleren. De gemeente Deventer heeft uit deze 
regelingen in totaal € 2.144.00 weten te putten.  
 
De monitoring van de woningbouwproductie nieuwe stijl die in 2008 is 
ingezet, heeft in 2009 een vervolg gekregen. De ambitie is om naast een 
registratie meer analyserend en sturend te kunnen optreden. 
 
Met Rentree is in de jaren 2007 en 2008 toegewerkt naar een overdracht 
van de eigendommen van woonwagens en –standplaatsen van de 
gemeente naar Rentree. In de loop van 2009 is duidelijk geworden dat de 
overdracht van de woonwagens en – standplaatsen aan Rentree niet 
doorgaat en dat investeringen nodig zijn om achterstallig onderhoud weg 
te werken. Daarvoor is een onderhoudsplan opgesteld en is voortvarend 
gestart met de uitvoering daarvan. 
 
Het stedenbouwkundig plan voor de Rivierenwijk waar de verdiepte 
Amstellaan een onderdeel van uitmaakt is vastgesteld en door de 
gemeente getoetst. Over de uitvoering hiervan is een 

intentieovereenkomst getekend en een realisatieovereenkomst opgesteld. 
Eind 2008 is Rentree begonnen met een herbezinning waardoor deze 
realisatieovereenkomst nog niet ondertekend kon worden. Medio 2009 is 
duidelijk geworden dat Rentree niet zondermeer tot uitvoering (en dus 
ondertekening) kan overgaan. Rentree heeft zich eind 2009 op het 
standpunt gesteld dat zij geen rol wil spelen of risico wil dragen bij een 
verdieping van de Amstellaan. In een gezamenlijke brief aan het ministerie 
van WWI geven gemeente en Rentree echter aan van mening te zijn dat 
een verdieping van de Amstellaan nog steeds de optimale oplossing is 
voor het functioneren van de Rivierenwijk als geheel. Er is afgesproken dat 
WWI en de gemeente de eerste maanden van 2010 nagaan of de 
verdiepte Amstellaan gerealiseerd kan worden met een grotere 
betrokkenheid van anderen. Hoewel de voorkeur van alle partijen daarmee 
nadrukkelijk bij een verdieping blijft liggen, zullen Rentree en de gemeente 
de eerste maanden van 2010 ook een verkenning doen of een alternatief 
plan, recht kan doen aan de fysieke en maatschappelijke uitgangspunten 
van het project Rivierenwijk. 
 
In Keizerslanden zijn in 2009 flink wat bouwprojecten opgestart: fase 1A 
van het Landsherenkwartier, Tuindorp- Zuid, Wijkvoorzieningencentrum. 
Ook is gestart met de sloop ter plaatse van fase 1B/1C van het 
Landsherenkwartier. Op deze locaties is bovendien een 125 jaar oude eik 
verplaatst om de plannen te kunnen realiseren. Verder is er op het gebied 
van planvorming het volgende gebeurd: het ontwerp voor de openbare 
ruimte in Oranjekwartier is gereed, het Vernieuwignsplan Keizerslanden 
Centrum is vastgesteld, het Verkeersplan is vastgesteld en het masterplan 
voor het winkelcentrum Keizerslanden is afgerond. Gemeente en 
Woonbedrijf Ieder1 hebben de uitvoeringsafspraken voor de periode  
2010 – 2015 ondertekend. 
 
Naast de fysieke aanpak is in Rivierenwijk en Keizerslanden hard gewerkt 
aan de uitvoering van de sociaal-economische programma‟s. In de 
Rivierenwijk heeft eind 2008 een 1-meting plaatsgevonden waarvan in 
2009 de verantwoording naar de raad en het ministerie zijn gegaan. De 
onderdelen scholing, activering en werk en het toewerken naar de beste 
school van Deventer hebben een flinke impuls gekregen. De realisatie van 
het wijkvoorzieningencentrum is wederom vertraagd waardoor de fysieke 
samenvoeging van de scholen en diensten op zich laat wachten. 
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In Keizerslanden vond eind 2009 de 1-meting plaats, de resultaten hiervan 
zijn begin 2010 bekend.  
De aansturing van het project zelfredzaamheid is herijkt en sluit daarmee 
beter aan bij de behoeften van bewoners. Het Werkplein Keizerslanden is 
in gebruik genomen, de werkplaats kan beginnende ondernemers helpen 
bij de opstart van een eigen bedrijf. Hiernaast heeft New Arts een studio 
geopend aan het Werkplein Keizerslanden. New Arts Studio geeft ruimte 
aan jongeren voor ontwikkeling van cultureel ondernemerschap. De bouw 
van- en het overleg tussen gebruikers voor het wijkvoorzieningencentrum 
zijn gestart.  
 
Voor Voorstad Oost is een visie gemaakt en in 2009 vastgesteld. Hierin 
zijn de fysieke en sociaal-economische opgave met elkaar verbonden. Het 
Uitvoeringsprogramma is in 2009 opgesteld en wordt begin 2010 ter 
vaststelling aangeboden. Lopende projecten en activiteiten in de wijk gaan 
gewoon door. Ondertussen worden er voorbereidingen getroffen om direct 
na vaststelling nieuwe activiteiten en projecten te starten. 
 
In het kader van NV Wonen boven Winkels is in 2009 een start gemaakt 
met de derde fase Hof van Adwaitha. Beide aandeelhouders hebben 
conform het financieel plan een nieuwe kapitaalstorting gedaan.  
De Rekenkamercommissie van de gemeente Deventer heeft in 2009 een 
onderzoek afgerond naar Wonen boven Winkels in Deventer.  
 
Programma 8 - Economie en Vastgoedontwikkeling 
 
De ongunstige economische tijd is ook  aan de Deventer economie niet 
ongemerkt voorbij gegaan.  
De werkgelegenheid  is in 2009 afgenomen. De Deventer economie is 
afhankelijkheid van regionale consumentenuitgaven en 
bedrijfsinvesteringen. In de tweede helft van 2008 bleven de consumptieve 
bestedingen op peil.  In de tweede helft van 2009  laat de wereldhandel 
een voorzichtig herstel zien, terwijl de consumenten en ondernemers de 
hand stevig op de knip houden. Alle sectoren van de economie worden 
hierdoor getroffen. Of de gevolgen daarvan doorzetten en op welke wijze 
dit gevolgen heeft voor de Deventer economie, zal zich grotendeels vanaf 
2010 pas manifesteren.  
De gevolgen van de crisis zijn inmiddels goed merkbaar in diverse 
sectoren. Zo staat de agrarische sector sterk onder druk als gevolg van de 

lage voedselprijzen. Ook in de kantorensector zijn de gevolgen van de 
crisis in 2009 zichtbaar geworden.  Er werd weinig verkocht en veel minder 
verhandeld dan in voorgaande jaren. Alleen op de hoek van de Hanzeweg 
Zutphenselaan is sprake van nieuwbouw. Andere plannen zijn tijdelijk 
geparkeerd in afwachting van betere tijden.  
Ook de woningbouw wordt direct getroffen door de crisis waardoor de 
herstructurering van de rivierenwijk en nieuwbouw op park Zandweerd 
vertraging oplopen.  
 
Bij vergelijking met diverse landelijke indicatoren (bron: economische en 
sociale thermometer no. 9) zijn de effecten in Deventer sterker 
waarneembaar. Zo daalde het aantal startende ondernemers met ruim 40 
%, is het aantal personen dat werkzoekend is met ruim 30% gestegen en 
het aantal personen dat met werkloosheid wordt bedreigd verdubbeld. 
Alleen op de indicator „aantal vacatures bij UWV‟ lijkt Deventer gunstiger te 
scoren dan het landelijke beeld.  Een ander gunstig beeld is de stijging van 
het aantal toeristen. 
 
Om een vinger aan de pols te houden van de economie heeft Deventer 
een kopgroep samengesteld met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. 
In overleg zijn diverse activiteiten in gang gezet om de pijn te verzachten.  
  
De schaarste aan bedrijventerrein duurt voort en alle hoop is gericht op 
snelle realisatie van het bedrijvenpark A1 nu het bestemmingsplan is 
vastgesteld. 
 
Na de afronding van de herstructureringsopgave van Bergweide is in 2009 
de revitalisering- en herstructureringopgave voor de resterende 
bedrijventerreinen in beeld gebracht middels twee scans. Met name in het 
zuidelijk deel van het Havenkwartier (haveneiland en langs de Hanzeweg) 
en ten westen van de Zutphense laan (voormalig Essentterrein) is nog 
ruimtewinst te behalen.  
De herstructureringsopgave wordt in regionaal verband afgestemd. De 
leegstand voor het Runshopping Centrum de Snipperling duurt voort. 
Partijen zien wel goede kansen maar wachten met investeren op het 
nieuwe detailhandelsbeleid. Het beleidstraject is 2009 afgerond. Begin 
2010 behandelen B&W en de gemeenteraad het nieuwe 
detailhandelsbeleid. In de horecasector zien we kansrijke investeringen. 
Het nieuwe beleid daarvoor is medio 2009 vastgesteld.  Op regionaal 
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niveau is de samenwerking met de andere steden in de regio 
stedendriehoek aangehaald. Op de arbeidsmarktbeleid zijn grote 
veranderingen zichtbaar ten opzichte van 2008. Enerzijds is sprake van 
krapte. Anderzijds is sprake van een groeiend aantal werkzoekenden. In 
het bijzonder de schoolverlaters worden hard getroffen. Zeker de 
vroegtijdig schoolverlaters waren al kwetsbaar en zijn bij een minder sterke 
economie extra kwetsbaar. 
 
Voor de inhoudelijke toelichting op de vastgoedprojecten en de gevormde 
verliesvoorzieningen wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.  
 
Programma 9 – Werk en Inkomen 
 
In 2009 is het gemiddeld aantal cliënten licht gedaald ten opzichte van 
2008. In 2008 was sprake van een dalende lijn bij het aantal cliënten , in 
2009 is echter sprake van een stijgende lijn. Debet hieraan zijn de 
verslechterde economische omstandigheden, waardoor meer mensen een 
beroep op een uitkering doen. De toename van het aantal aanvragen voor 
de verschillende minimaregelingen met ruim 20 % (van 4.534 naar 5.544) 
is ook een signaal van deze verslechterde omstandigheden. Door de 
teams W&I is ingezet op zoveel mogelijk uitstroom naar de arbeidsmarkt.  
 
Datum 2008 

Deventer 
2008 
landelijk 

2009 
Deventer 

2009 
landelijk 

Gemiddeld aantal cliënten 1.703 266.500 1.684 271.000 

- beginstand 1 januari 1.810 274.000 1.595 259.000 

- eindstand 31 december 1.595 259.000 1.773 283.000 

Mutatie in % -12% - 5% +11% + 9% 

Aanvragen minimaregelingen 4.534  5.544  

Uitstroom naar de arbeidsmarkt Pm  643  

- startbanen Pm  88  

- dienstverband Sallcon Pm  170  

- overig (regulier, verhuizingen, 
etc.) 

Pm  385  

Eind 2009 is het samenwerkingsproject van start gegaan tussen UWV, 
gemeente en Sallcon, dat is gericht op het creëren van een integrale 
werkintake en het opzetten van een integrale werkgeversbenadering. 
 
In 2009 heeft de raad ingestemd met deelname aan het regionale 
actieplan jeugdwerkloosheid, waarbij in Stedendriehoekverband door 
UWV/gemeente/Sallcon gericht gewerkt wordt aan de aanpak van de 
acute problematiek inzake werkloosheid onder jongeren.  
 
Door extra inzet van tijdelijke en structurele middelen en een aanpassing 
in de werkwijze is de wachttijd bij het BAD teruggebracht tot maximaal 2 tot 
4 weken. In 2009 zijn 690 aanvragen schuldhulpverlening in behandeling 
genomen. Het aantal personen in het - voor de nazorg zo belangrijke - 
budgetbeheer nam met 10% toe tot 509. In 2009 zijn door het BAD 2 
werkconferenties met partijen in de stad georganiseerd om de 
samenwerking te verbeteren. Met onder andere de corporaties worden nu 
afspraken gemaakt over een convenant ter voorkoming van 
woninguitzetting. 
 
Er is sprake van een aanzienlijke stijging in het gebruik van de 
kinderopvang. Daarnaast is er een sterke stijging in het beroep op 
vergoedingen voor kinderopvang op sociaal-medische indicatie. In 2010 
zullen voorstellen worden gedaan om de hiermee gemoeide kosten binnen 
een beheersbaar maximum te houden. 
 
Per 1 oktober is de Wet Investeren in Jongeren (W.I.J.) van kracht 
geworden. Elke jongere die zich meldt krijgt een sluitend traject 
aangeboden. In het laatste kwartaal van 2009 hebben zich hiervoor bijna 
200 jongeren aangemeld. Grosso modo gaat van deze groep 60% op een 
traject richting werk en wordt 40% doorverwezen naar RMC/leerplicht met 
het doel een traject richting startkwalificatie in te zetten. Met een deel van 
deze laatste groep doet zich het probleem voor dat jongeren door 
gedragsproblemen (tijdelijk) niet of minder leerbaar blijken te zijn. Aan een 
aanpak voor deze problematiek wordt gewerkt. 
  
Tour d‟aanbieders 
In de visie op re-integratie 2009-2014 staat o.a. beschreven dat de 
gemeente Deventer toe wil naar een Regierol. In deze visie is een 4-tal 
partnerpartijen benoemd dat zich richt op de klanten die toegeleid worden 
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naar werk, activering of zorg. Deze door de gemeente gecontracteerde 
partnerpartijen zijn: 

 UWV Werkbedrijf  
 Sallcon  
 Cambio   
 Regizorg  

 
In dezelfde visie op re-integratie staan ook de „niche-partijen‟ genoemd. Dit 
zijn partijen die worden ingeschakeld wanneer specifieke re-
integratiedienstverlening gewenst is en wanneer de dienstverlening van 
bovengenoemde partijen niet aansluit op deze behoefte. Om deze partijen 
te kunnen contracteren is besloten een openbare aanbesteding te houden 
waar partijen die geïnteresseerd zijn deze rol te vervullen geselecteerd 
kunnen worden op basis van juiste prijs en kwaliteit (economisch meest 
voordelige aanbieder). 
 
Separaat hadden consulenten behoefte om meer inzicht te krijgen in de 
dienstverlening van de re-integratiedienstverleners. Vanuit deze behoefte 
en de wens niche-partijen te kunnen contracteren is het project Tour 
d‟aanbieders ontstaan. 
 
Om te kunnen voorzien in de behoefte van de consulenten werd in juli 
2009 een middag georganiseerd waarin consulenten en re-
integratiepartijen op ludieke wijze met elkaar konden kennismaken. Zo 
kwamen consulenten middels een „speed-date‟ sessie met meerdere 
partijen in gesprek over hun organisatie en knelpunten en successen t.a.v. 
re-integratie van klanten binnen de Wet Werk en Bijstand.  Tijdens deze 
bijeenkomst genaamd „Tour d‟aanbieders‟ werd ook aangegeven dat de 
gemeente voornemens was partijen te contracteren middels een openbare 
aanbesteding. 
 
Het separate aanbestedingstraject is na een periode waarin werd 
nagedacht over de bepaling van de inhoudelijke eisen en wensen van start 
gegaan in november 2009. Op 25 november 2009 werd de aanbesteding 
gepubliceerd op aanbestedingskalender.nl. 
 
De verwachting is dat er per 1 maart 2010 maximaal 15 partijen de rol van 
niche-partij zullen gaan vervullen waarbij de gemeente inzet op 

versteviging van de regierol en het monitoren van voortgang middels de 
klantwaardeberekening. 
 
Medio augustus 2009 is de projectmanager van de Taskforce gestart met 
de uitvoering van de opdracht van de Taskforce economische crisis. De 
doelstelling van de Taskforce is simpel: 
“Het creëren van baanopeningen voor personen met een Wwb-uitkering of 
een Wsw-indicatie, waarin zij, vanwege een teruglopende arbeidsmarkt 
door de financieel-economische crisis,  hun arbeids- en 
werknemersvaardigheden kunnen opbouwen c.q. onderhouden.” 
 
Als taakstelling was hierbij geformuleerd dat op 1 september 2009 30 
baanopeningen waren gecreëerd voor Sallcon werknemers en 20 
baanopeningen voor Wwb-uitkeringsgerechtigden. Dat vervolgens per 1 
november 2009 nog eens 20 baanopeningen waren gecreëerd voor 
Sallcon werknemers en 30 baanopeningen voor Wwb-
uitkeringsrechtigden. In totaal moesten er 124 baanopeningen worden 
gecreëerd. 
In onderstaande tabel zijn de concrete resultaten van de Taskforce 
beschreven op de vastgestelde kritieke data: 
 
Datum Concrete baan 

openingen 
Waarvan 
gerealiseerd 
totaal 

Vanuit 
Sallcon 

Vanuit 
Wwb 

Vanuit 
overig 

01-09-2009 26 9 9   

01-11-2009 126 20 15 4 1 

01-01-2010 145 35 30 4 1 

 
Programma 10 – Opvang en Zorg 
 
Al een aantal jaren is sprake van een verplichte overstap van GGD Gelre 
IJssel naar GGD IJssel Vecht om de volksgezondheidsregio congruent te 
laten zijn met de veiligheidsregio.  In 2009 is door het ministerie van VWS 
aangegeven dat de gemeente Deventer per 1 januari 2011 de overstap 
gemaakt moet hebben. Hiertoe is wetgeving in de maak. In 2009 zijn 
diverse werkgroepen gestart om de consequenties van de overgang in 
kaart te brengen. Op het gebied van de volksgezondheid is verder in 2009 
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een start gemaakt met een alcohol matigingscampagne onder jongeren en 
de discussie gestart over de integrale jeugdgezondheidszorg: een 
organisatie voor 0-19 jarigen (waar nu sprake is van 2 organisaties: een 
voor 0-4 jarigen en een voor 4-19 jarigen).  
 
Het Wmo-beleidsplan 2008-2011 is op  26 maart 2008 vastgesteld. In dit 
beleidsplan zijn de doelstellingen voor 2008-2011 en de activiteiten voor 
2008 globaal beschreven. Van jaar tot jaar zal worden bekeken welke 
activiteiten moeten worden ondernomen om de gewenste doelstellingen te 
bereiken. Deze activiteiten staan beschreven in het uitvoeringsprogramma 
2008-2011, jaarschijf 2009. In 2009 is onder andere gerealiseerd: een 
mantelzorgwoning, klachtenregeling wmo, scootmobieloefenbaan, pgb 
welzijn in een nieuw jasje: het geluksbudget, nieuwe huisvesting voor de 
diverse adviesraden en beleidsregels opgesteld voor subsidie vanuit de 
Wmo (“kleintje wmo”). 
 
Voorts is er in 2009 een nieuwe aanbesteding huishoudelijke verzorging 
afgerond. Zes zorgaanbieders zijn geselecteerd die de huishoudelijke 
verzorging in natura mogen leveren. Doordat de grootste zorgaanbieders 
de zorg konden continueren heeft de nieuwe aanbesteding nagenoeg 
geen effect gehad op de zorg voor de burger. De wetswijziging Wmo 
(landelijke beleidsverandering per 1-1-2010) heeft daarentegen wel de 
nodige onrust in 2009 gebracht. Burgers die zorg van een alfahulp krijgen 
mogen in 2010 niet meer deze zorg via gecontracteerde zorgaanbieders 
krijgen via zorg in natura.  
Deze burgers zijn verplicht straks via een persoonsgebondenbudget (pgb) 
de zorg die door een alfahulp wordt geleverd te continueren. 2009 stond 
dan ook in het teken van de voorbereidingen op de wetswijziging. Namelijk 
om de wijzigingen voor de burger en de alfahulp zo gering mogelijk te laten 
zijn: de “succes koppels” (vertrouwde relatie burger – alfahulp) zo veel als 
mogelijk te behouden. De wetswijzing heeft er mede toe geleid dat de 
verordening Wmo is aangepast. Naast nieuwe tarieven in de verordening 
is onder andere de eigen bijdrage regeling op een aantal punten 
aangepast en is er de mogelijkheid op controle van besteding van het pgb 
ingevoerd.  
 
Naast de aanbesteding huishoudelijke verzorging is tevens in 2009 een 
aanbesteding hulpmiddelen (onder andere rolstoelen en scootmobielen) 
uitgevoerd. Tegelijkertijd is onderzoek uitgevoerd naar de constructie van 

huren versus het kopen door de gemeente van hulpmiddelen. Dit heeft er 
toe geleid dat de gemeente Deventer in 2010 van de geselecteerde 
hulpmiddelenleverancier de hulpmiddelen gaat kopen in plaats van huren. 
Op termijn is hiermee een forse kostendaling te realiseren. 
 
Een tweetal wijzigingen in de AWBZ hebben gevolgen gehad voor de 
gemeente in 2009. De eerste wijziging betrof een overheveling van de 
AWBZ naar de Wmo van de ondersteunende begeleiding op 
psychosociale grondslag. Voor deze wijziging is de gemeente financieel 
gecompenseerd vanuit het rijk. De zorg die vanuit de AWBZ in Deventer 
werd geleverd heeft de gemeente in 2009 gecontinueerd bij dezelfde 
partijen. De tweede wijziging in de AWBZ betrof een forse beperking van 
de begeleiding in de AWBZ (overheidsbezuiniging) waarvoor gemeenten 
slechts in beperkte mate financieel zijn gecompenseerd. In 2009 is 
uitgebreid onderzoek gedaan naar de (mogelijke) gevolgen voor de 
Deventer burgers. De beperkte financiële middelen zijn ingezet voor het 
projet onbeperkt actief, extra inzet huishoudelijke verzorging niveau 2, 
innovatiebudget voor zorginstellingen en het geluksbudget. 
 
Het regionaal kompas, regionaal beleidsstuk, betreffende de 
maatschappelijke opvang (mo), verslavingszorg (vz) en de openbare 
geestelijke gezondheidszorg (oggz) is in 2009 vastgesteld. 
Dit beleidstuk zal het kader vormen voor het te voeren beleid in de 
komende jaren. Overlap met deze doelgroep bestaat er met Regizorg. In 
2009 is het oorspronkelijke bedrijfsplan van regizorg geanalyseerd. Dit 
heeft er toe geleid dat het beleidskader van waaruit regizorg in de mo, vz 
en oggz werkt het regionaal kompas is. En dat de relevante veldpartijen 
ketenarrangementen (ketenzorg trajecten) gaan opschrijven om de zorg 
aangaande de doelgroep beter te stroomlijnen. 
Voor ex gedetineerden is in 2009 een start gemaakt om de nazorg voor 
deze groep betere te stroomlijnen.  
 
Programma 11 - Jeugd en Onderwijs  
 

In verband met het wettelijk toezicht door de gemeenteraad op het 

openbaar onderwijs is in overleg met de Stichting openbaar primair 

onderwijs een toetsingskader opgesteld. Dit toetsingskader is door de 

gemeenteraad in november 2009 vastgesteld. Verder heeft er overleg 
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plaatsgevonden tussen het bestuur van de Stichting en de gemeenteraad 

over het jaarverslag over het schooljaar 2008-2009.  

Het jaarverslag is door de gemeenteraad goedgekeurd. 

 

Het in december 2008 vastgestelde programma onderwijshuisvesting is in 

het jaar 2009 uitgevoerd en de daarin genoemde voorzieningen zijn 

gerealiseerd. Tevens is het programma voor 2010 opgesteld en in 

december vastgesteld door de raad. De nieuwbouw voor de Panta Rhei en 

Ambelt, genaamd De Kroon, is in de zomer van 2009 opgeleverd. De 

activiteiten voortkomend uit het Masterplan onderwijshuisvesting 2008-

2013 zijn uitgevoerd. De bekostiging van De Linde heeft nog niet 

plaatsgevonden omdat de realisatie van het multifunctioneel kindercentrum 

in Schalkhaar langer op zich laat wachten vanwege het terugtrekken van 

een investeerder. De Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs is 

geactualiseerd en door de raad vastgesteld.  

 

In 2009 is er veel aandacht geschonken aan de verbetering van het 

binnenklimaat in de scholen voor het basisonderwijs. Zo zijn er 12 

schoolgebouwen onderzocht door de GGD in het kader van het project 

“Frisse lucht op scholen” en is een aanvraag ingediend bij het rijk voor een 

financiële bijdrage ten behoeve van 13 schoolgebouwen. In het voorjaar 

2010 zal de uitvoering van de verbetering van start gaan.  

 

Het totaal aantal bereikte leerlingen in schakelklassen gedurende  de 

GSB-periode bedroeg 333 leerlingen. Daarmee is de beoogde GBS-

prestatie van 218 ruimschoots gerealiseerd. In de loop van 2009 hebben 

alle peuterspeelzalen een beperkt VVE-programma geïmplementeerd 

waarbij circa 1260 peuters zijn bereikt. Ruim 257 peuters hebben een 

uitgebreid VVE-programma (4 dagdelen) ontvangen. De totale doelgroep 

van driejarige peuters is getest en daarmee zijn de peuters met een lage 

cito peuterstoetsscore in beeld gebracht.  

 

In 2009 is de notitie “Brede School, stand van zaken en visie voor de 

toekomst” vastgesteld door de raad. In deze notitie wordt voorgesteld het 

aantal van acht brede scholen uit te breiden met brede scholen in de 

dorpen Bathmen, Diepenveen en Schalkhaar en tevens vijf brede scholen 

in het voortgezet onderwijs (basis-kader VMBO). Het totaal komt daarmee 

op 16 brede scholen. In 2009 is verdere uitvoering gegeven aan de 

regeling combinatiefuncties waarmee personeel wordt aangetrokken dat 

zorgt voor een samenhangend aanbod van onderwijs, sport en cultuur 

voor kinderen en jongeren. De primaire focus ligt daarbij op de brede 

scholen. In 2009 zijn 9,4 fte gerealiseerd.  

 

Het aanmeldbeleid om te bevorderen dat kinderen in de eigen buurt naar 

school gaan is in 2009 tot uitvoering gebracht. Hiertoe zijn circa 1200 

ouders wier kinderen in 2010 vier jaar oud worden aangeschreven en 

geïnformeerd over de nieuwe aanmeldprocedure. De respons was 85%, 

29 leerlingen konden niet geplaatst worden op de school van eerste keuze 

en er is 1 bezwaarschrift ingediend. De aanpak die Deventer heeft 

gekozen in het kader van de “aanpak van segregatie in het onderwijs” is 

uniek en daarom heeft de gemeente tijdens een landelijke bijeenkomst van 

minister van der Laan en staatssecretaris Dijksma een presentatie mogen 

verzorgen over de aanpak. In 2009 heeft de behandeling plaatsgevonden 

van het bezwaar en beroep van de aanvraag tot het stichten van een 

Islamitische School en de behandeling van de aanvraag tot het stichten 

van een Evangelische School.  

 

In het schooljaar 2008-2009 is het aantal voortijdig schoolverlaters ten 

opzicht van het vorig jaar fors gereduceerd (61%). Met het rijk is 

afgesproken jaarlijks een reductie van 10% te realiseren oplopend tot 40% 

in 2012. De goede samenwerking met de onderwijsinstellingen om te 

komen tot een sluitende  aanpak, het landelijke verzuimloket dat zorgt voor 

goede registratie en melding alsmede de intensieve aanpak middels het 

project Aanval op de Schooluitval in de Rivierenwijk hebben hieraan 

bijgedragen. Tevens is er sprake van een betere vroegtijdige signalering 

door aanwezigheid van het team leerplicht/rmc op school. De nota 

versterking leerplicht is uitgevoerd. Verder is er een uitvoeringskader en 

visie op voortijdige schoolverlaten door de raad vastgesteld.  

 

De ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar en RMC-functionaris is 

aangepast aan nieuwe regelgeving (waaronder de kwalificatieplicht) en 

recente inzichten. Daarbij is tevens aansluiting gezocht met de 

ambtsinstructies in de Stedendriehoek. In 2009 heeft er een regionale 
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aanbesteding plaatsgevonden van het leerlingenvervoer. Tevens is er een 

nieuwe verordening Leerlingenvervoer door de raad vastgesteld.  

 

In 2009 is er een inrichtingplan vastgesteld voor de Centra voor Jeugd en 

Gezin. Tevens is er een samenwerkingsovereenkomst ondertekend op 26 

oktober jl. door veertien betrokken organisaties. Met de ondertekening 

verklaren alle partners dat zij zich inspannen, zodat kinderen in Deventer 

voorspoedig kunnen opgroeien en dat zij hiertoe voldoende aandacht 

krijgen. De fysieke opening van het inlooppunt CJG in Spikvoorde heeft in 

2009 plaatsgevonden en de inlooppunten in Keizerslanden en in de 

Rivierenwijk zijn voorbereid.  

 

Naar aanleiding van de ervaringen die tijdens de pilot-fase zijn opgedaan, 

is de aanpak en planning van het digitaal signaleringssysteem bijgesteld. 

Het Coach netwerk heeft per 2009 VIS2 ingevoerd. De implementatie 

gemeentebreed vindt gefaseerd plaats bij minimaal 10 organisaties in 

2010. 

 

De richtlijnen van het ministerie om te komen tot het aanpassen van de 

verordening peuterspeelzaalwerk en de bijhorende subsidieregeling zijn 

medio 2009 ontvangen. De wet dient echter nog te worden behandeld in 

de kamer. Er is een plan van aanpak opgesteld om de te nemen 

maatregelen voortkomend uit de inwerking getreden Wet OKE uit te gaan 

voeren in 2010. 

 

In 2009 is de notitie “Sluitende aanpak voor zwerfjongeren in Deventer” 

door de raad vastgesteld.  

Er is een projectgroep samengesteld bestaande uit betrokken partners die 

aan de afgesproken aanpak uitvoering geeft. Per december 2009 is met 

twee jongeren het begeleidingstraject gestart met als doel het behalen van 

een startkwalificatie. Er is in 2009 een extra jongerencentrum in wijk 5 

gerealiseerd.  
 
Programma 12 - Samenlevingsopbouw  
 
2009 is een goed jaar geweest voor inburgering en educatie. De prestaties 
op het gebied van inburgering heeft een enorme vlucht genomen. We 
halen weliswaar niet de destijds bij het rijk aangevraagde taakstelling van 

960 inburgeringvoorzieningen (over de periode 2007-2009), maar gaan ver 
over de eigen gemeentelijke taakstelling van 455 per jaar. We stevenen af 
op een aantal van ruim 750 voorzieningen. Het Bestand Potentieel 
Inburgeringsplichtigen is inmiddels volledig benaderd. 
Bij educatie zien we een toename van het aantal educatietrajecten. Het 
overgrote deel van de toename houdt verband met de uitvoering van het 
Aanvalsplan Laaggeletterdheid (zie hieronder). 
 
De uitvoering van het Aanvalsplan Laaggeletterdheid is in 2009 
voortvarend verder ter hand genomen. Dit heeft geleid tot een grote 
toename van het aantal cursisten bij ROC Aventus. De streefaantallen die 
voor 2009 zijn benoemd, zijn gehaald. Voor het eerst in de geschiedenis 
heeft Deventer nu een „eigen‟ groep ambassadeurs. Deze zijn ingezet voor 
groepen en in de media, om laaggeletterden over de drempel te helpen. 
Ook signaleerders spelen hierin een belangrijke rol. In 2009 zijn meer dan 
180 signaleerders op cursus geweest om laaggeletterdheid te herkennen, 
bespreekbaar te maken en te kunnen doorverwijzen naar ROC Aventus. 
De gemeente is in 2009 als enige gemeente genomineerd voor de 
landelijke Alfabetiseringsprijs 2009. 
 
De Uitvoeringsschetsen en bijbehorende bezuinigingen van het 
accommodatiebeleid zijn geheel afgerond. Tevens is er een adviesgroep 
Beheer & Exploitatie opgericht waarin de 3 corporaties, Raster en 
Gemeente zitting hadden.  De uitvoering van de BCF afspraken met 
Raster is in grote lijnen volgens plan verlopen. Met Raster zijn inmiddels 
ook afspraken gemaakt voor de periode 2010. Hierin moest wegens CAO-
effecten een budgettair gat worden overbrugd, wat gedeeltelijk heeft geleid 
tot aanpassing van de gewenste prestatieafspraken en gedeeltelijk tot een 
budgettair compromis. 
 
De adviesnota speeltuinen is in de gemeenteraad gebracht. Mede op basis 
daarvan is in de voorjaarsnota/zomerrapportage en bij de 
collegeonderhandelingen een structureel bedrag beschikbaar gesteld om 
de exploitatie van de speeltuinen te verstevigen en een eenmalig bedrag 
van in totaal € 400.000 voor vervanging van speeltoestellen en voor het 
oplossen van een aantal knelpunten bij de speeltuinen. 
 
Voor elk van de zeven wijken is in de eerste helft van 2009 het 
wijkprogramma of dorpenprogramma voor de periode 2009 t/m 2010 
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opgesteld.  Voor Deventer Buiten, inclusief Bathmen is voor het eerst één 
programma opgesteld. Innovatie door middel van postermethode bleek 
bijzonder effectief voor opkomst en keuzebijeenkomsten. Hoogst aantal 
taakgroepen ooit: 219. Er zijn relatief veel sociale projecten, dat wil zeggen 
projecten gericht op buurtgenoten in plaats van op de openbare ruimte.  
Op verzoek van de Wmo-raad is een overzicht gemaakt van deze 
projecten. De projecten in het kader van de extra bewonersbudgetten van 
het rijk zijn zichtbaar gemaakt. De uitkomst van het Bewonersonderzoek 
2009: Met elkaar, meer resultaat is dat de algemene waardering 
onverminderd hoog is: 75% vindt dat wijkaanpak redelijk tot sterk voldoet 
aan verwachtingen. Er worden op meer terreinen resultaten gezien. 
Doorstroom van deelnemers ten opzichte van de vorige meting is 50%. 
 
De monitor integratiebeleid (2006 – 2008) is verschenen. De resultaten 
van de nota‟s „Variatie biedt Inspiratie‟ en de afspraken met de commissie 
PaVEM (Participatie allochtone vrouwen uit etnische minderheidsgroepen) 
zijn hierin geëvalueerd en verder ten uitvoer gebracht. De lokale denktank 
integratie is herijkt met een nieuw plan van aanpak voor de komende 
jaren. De projecten, die vanuit de lokale participatieagenda (commissie 
PaVEM) zijn voortgekomen, zijn eind 2009 met succes afgerond, zoals 
Amazones, Huis der Taal en Participatieteam. Continuering van Amazones 
in de vorm van 1001 Kracht en Huis der Taal is geborgd voor de komende 
drie jaren. Er zijn Rijksmiddelen binnengehaald en ingezet ter bevordering 
van participatie, integratie en emancipatie.  
 
In 2009 zijn er nieuwe taken bijgekomen zoals het lokaal 
emancipatiebeleid (c.q. emancipatie van homo‟s) en lokaal 
antidiscriminatiebeleid. Er zijn voorbereidingen getroffen om in 2010 in 
Deventer een lokaal meldpunt Anti-discriminatie op te richten. Ook zijn 
projecten voorbereid als de Kleurrijke Mozaïek, Moeders en Zonen, Heft in 
Eigen Hand en Vadercentrum. Deze projecten zijn nodig om extra 
aandacht te geven aan opvoeding, onderwijs en maatschappelijke 
problemen. Naast de concrete projecten is er een stevige structuur (voor 
dialoog, ontmoeting en uitwisseling) gelegd samen met de partners. 
Zelforganisaties en het Platform Allochtone Ouderen zijn begeleid. 
Debatten, symposia en manifestaties hebben bijgedragen tot activering 
van de burgers rondom de samenlevingsvraagstukken. Het Deventer 
model van integratiebeleid staat landelijk op de kaart met de 
Gemeentelijke Integratie Agenda.  

Het Ministerie VROM en heeft dit als goed voorbeeld in de handreiking 
Participatie voor gemeenten opgenomen. 
 
Het project Generaal Pardon is afgerond. Deventer heeft een  groot aantal 
Generaal Pardonners binnen haar gemeentegrenzen gehuisvest. Deze zijn 
inmiddels gestart met hun inburgering. Deventer heeft bijna twee keer de 
taakstelling van gehuisveste Pardonners gerealiseerd. Vanwege die keuze 
zijn er weinig reguliere vergunninghouders gehuisvest dit jaar. Er is voor 
gekozen de huursector even rust te gunnen gezien de extra druk vanuit de 
Pardonregeling. Inmiddels is het tweede half jaar weer gestart met 
huisvesten.  
 
Het beleidskader internationaal beleid is vervat in de nota „Deventer 
Internationaal 2009-2012‟. Samenwerking, wederkerigheid, duurzaamheid 
en een gezamenlijke benadering van burgers, vrijwilligersorganisaties, 
instellingen, bedrijven en overheden zijn  sleutelbegrippen. Een dertigtal 
Deventer maatschappelijke organisaties hebben, deels met subsidie van 
de gemeente,  projecten in ontwikkelingslanden en landen in Midden– en 
Oost Europa uitgevoerd.  De gemeente voerde diverse projecten uit in 
steden en regio‟s in tot de EU toegetreden landen (Sibiu- Roemenië), 
herkomstlanden van Deventenaren met een andere culturele achtergrond 
(Edirne, Luleburgaz, Corlu, Zuid-Oost Anatolië in  Turkije) en 
ontwikkelingslanden / conflictgebieden  (Al Khader / Faradis - 
Palestina/Israël). Deze projecten waren middels een collega-tot-collega 
benadering gericht op het versterken van de gemeentelijke capaciteit. Met 
Genk (België) is in het kader van het Cultureel Verdrag Nederland - 
Vlaanderen gemeentelijke samenwerking rond wijkaanpak en 
uitwisselingen rond best practices aangaande het integratiebeleid 
uitgevoerd. Daarnaast hebben er publieksevenementen in Deventer 
plaatsgevonden (muziekserie Deventer Internationaal, lezingen, debatten 
e.a.). Met al deze activiteiten richt de gemeente onder de noemer 
Deventer Internationaal haar blik letterlijk naar buiten. 
 
In 2009 is gewerkt aan verdere integratie binnen Raster van de 
ouderenactiviteiten die voorheen onder de SOD vielen. Het 
activiteitenaanbod op individueel niveau (Focus) bleef gelijk, de activiteiten 
op groepsniveau waren minder zichtbaar. De persoonsalarmering bleef op 
gelijk niveau als voorgaande jaren. Een groot aantal 
vrijwilligersorganisaties maakt gebruik van het flankerend ouderenbeleid 
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waarvan het budget dit jaar ruim was wegens een vrijvallende reserve. 
Denk hierbij aan soosactiviteiten, meer bewegen voor ouderen, 
belangengroepen, ontmoeting, maaltijdbezorging en dergelijke.  
Er zijn twee innovatieve projecten uitgevoerd, namelijk het Platform 
Allochtone Ouderen en een eenzaamheidsproject.  
Eind 2009 is een onderzoek gestart naar de gevolgen van afbouw 
ouderenbeleid als doelgroepenbeleid richting integrale ontwikkelingen 
(onder andere Wmo). De resultaten worden begin 2010 verwacht.   
 
Afgelopen jaar is een start gemaakt met de voorbereiding en invoering van 
Maatschappelijke Stages. Met de scholen voor voortgezet onderwijs (Etty 
Hillesum Lyseum), de VCD en tal van maatschappelijke 
(vrijwilligers)organisaties is hard gewerkt om de komende jaren voldoende 
stageplaatsen voor leerlingen te gaan realiseren. Verder zijn ook 
afgelopen jaar de vrijwilligersorganisaties ondersteund en zijn projecten 
gestart om het aantal vrijwilligers te vergroten. De verwenpas voor 
vrijwilligers is gelanceerd en bleek een enorm succes. De verzekering voor 
vrijwilligers geldt vanaf juli 2009 voor alle Deventernaren, waardoor risico 
voor aansprakelijkheid tijdens vrijwilligerswerk zijn geminimaliseerd. Ook is 
hard gewerkt om middels een project de integratie van mensen met een 
beperking in hun leefomgeving te verbeteren. 
 
Programma 13 - Kunst en Cultuur 
 
Het niveau van de culturele voorzieningen en de culturele programmering 
in Deventer was voor de provincie aanleiding om Deventer uit te nodigen 
deel te nemen aan het cultuuroverleg van beide provincies en de grote 
steden in Landsdeel Oost. Vanuit dit Landsdeel worden er vierjaarlijks 
afspraken gemaakt met het ministerie over het Kunstenplan van het rijk. 
 
De restauratie van de Lebuïnustoren verliep  onder grote belangstelling 
voorspoedig. Verwachting is dat de oplevering conform planning inde 
tweede helft 2010 zal plaatsvinden. De betrokkenheid bij de 
monumentencollectie in de binnenstad en in het buitengebied is groot. Dat 
blijkt telkens  wanneer in de planvorming  ingrepen worden gedaan in een 
historische omgeving. Dat vraagt om een zorgvuldige afweging van 
belangen. In 2009 is veel aandacht besteed aan de herontwikkeling van 
locaties als de Pothoofdkade, het voormalige Geertruidenziekenhuis, de 
St. Jozeflocatie, en de Smyrnastraat. Dat zorgvuldigheid  en goede inzet 

van alle betrokkenen  tot goede resultaten kan leiden blijkt wel uit het 
voormalige St. Jozefziekenhuis. Dit gebouw staat op de lijst van 100 
naoorlogse rijksmonumenten en is  op bijzondere manier geschikt gemaakt 
voor zijn nieuwe functie. De aanwezigheid van Minister Plasterk bij de 
opening onderstreept de brede waardering voor dit resultaat. 
 
Er is gestart met een onderzoek naar de transformatieruimte van een 
aantal ontwikkellocaties in de binnenstad. Dit onderzoek moet helpen de 
goede keuzes te maken voor behoud en vernieuwing, zodat de 
ontwikkeling van de binnenstad verantwoord  kan plaatsvinden. Mede door 
deze ontwikkelingen is  het opstellen van de beleidsvisie voor  ruimtelijk 
erfgoed doorgeschoven naar 2010. In het kader van de nieuwe 
archeologiewetgeving moeten alle opgravende instanties hun 
werkprocessen vastleggen en een nieuwe opgravingvergunning 
aanvragen. In 2009 heeft de gemeente Deventer een nieuwe vergunning 
aangevraagd die inmiddels is toegekend. De gemeente Deventer mag 
daardoor zelf opgravingen blijven doen.  Hierdoor is de gemeente beter in 
staat de verworven historische informatie voor Deventer te behouden en 
kunnen gemakkelijker verbindingen worden gelegd met andere 
erfgoedcollecties. 
 
De aandacht voor de bedrijfsvoering van de culturele instellingen heeft 
mede als gevolg van de economische crises volop aandacht gevraagd. 
Begin dit jaar heeft de raad het inhoudelijk concept voor Hegius, Film en 
Theater onderschreven.  Het haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd; de 
resultaten worden begin 2010 betrokken bij de discussie over de inrichting 
van de binnenstad.  
Met de beschikbaarstelling van een fors bedrag  uit de opbrengst van de 
verkoop van de Essent aandelen is de realisatie van het nieuwe theater 
een stuk dichterbij gekomen. 
 
De verbouw van de Schouwburg  is voorbereid en vindt plaats in de zomer 
van 2010. Het onderzoeken van de  mogelijkheden voor aanpassingen in 
het gebouw van de Leeuwenkuil is opgestart.  
Het Productiehuis Oost Nederland heeft  vernieuwende producties 
geleverd die  breed gewaardeerd worden met als meest in het oog 
springend het grote succes van Kytemans Hip Hop orkest dit jaar.  
De eerste subsidie uit het nieuwe productiefonds is toegekend aan het 
Theaterschip, voor de productie Aap, Noot, Mies. 
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De brand  in ateliergebouw de Plataan begin dit jaar heeft het werk van 
een tiental kunstenaars in één klap vernietigd. In de loop van het jaar kon 
voor alle kunstenaars vervangende atelierruimte gevonden worden, voor 
een groot deel in het voormalige Geertruidenziekenhuis.  
 
De ontwikkeling van het Havenkwartier is opnieuw opgepakt. Met de keuze 
voor het zogenoemde Vlaamse Model, waarin ruimte is voor een 
mengvorm van wonen en kleinschalige creatieve bedrijvigheid, is er nieuw 
perspectief voor de doorontwikkeling van de broedplaats. Een 
haalbaarheidsonderzoek zal duidelijkheid geven over de rol en de invulling 
van de broedplaats in het toekomstige Havenkwartier.   

 

De ontwikkeling van de lokale omroep  zit, zoals ook voorgenomen in 
het bedrijfsplan, in een stijgende lijn. De bereikte resultaten stemmen 
tot tevredenheid. Zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig zijn de 
ontwikkelingen positief. 

 
De langetermijnvisie Renovabitur is geactualiseerd; het Conserveringsplan 
is in uitvoering.  
Een bijzonder hoogtepunt dit jaar was de restauratie en digitalisering van 
de kostbare Orteliusatlas. 
Het archiefbeleidsplan is opgesteld en komt begin 2010 in besluitvorming. 
Verder is er dit jaar hard gewerkt aan de voorbereiding van het jubileum 
jaar. In 2010 bestaat de Athenaeumbibliotheek 450 jaar. Daarmee is ze de 
oudste bibliotheek in Nederland.  
 
Het Historisch Museum sloot dit jaar aan bij de actualiteit  met de 
tentoonstelling „‟IJssel meer of minder‟‟. Deze tentoonstelling over de 
historische betekenis en de schoonheid van de IJssel  gaat tegelijk in  op 
de actuele onderwerpen over water en ruimtelijke ontwikkeling die 
samenkomen in het project Ruimte voor de Rivier.  
 
De Deventer erfgoed organisaties, professioneel en vrijwillig, hebben het 
afgelopen jaar met elkaar gekeken hoe de presentatie van het Deventer 
Erfgoed in de volle breedte aantrekkelijker kan worden gepresenteerd. Dit  
heeft geleid tot een breed gedragen voorstel voor een gezamenlijk 
businessplan, dat wordt opgesteld door de directeuren van VVV, Deventer 
Musea en Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek.  

 
Bij het Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek (SAB) heeft digitalisering 
van informatie plaatsgevonden. Zo zijn in 2009 de literaire archieven van 
Burgersdijk, Korteling, Rispens, Van Slee en Van Vloten gedigitaliseerd; 
deze archieven staan nu digitaal in het  “Geheugen van Nederland”. En op 
de website van het SAB kan iedereen diverse topstukken uit de collectie 
digitaal doorbladeren. Binnenkort komt het Deventer Dagblad 1869-1945 
digitaal op de site beschikbaar. 
De bibliotheek is  na de crisis enkele jaren geleden een gezonde 
organisatie die op vele fronten een trekkersrol vervult. Dit kreeg onder 
andere zijn uitwerking in de nieuwe wijkwinkel Keizerslanden aan de Graaf 
Florishof. De aantallen bezoekers, pashouders en uitleningen wijken 
gunstig af van de landelijke trend. De besluitvorming over de nieuwbouw 
van zowel stadskantoor als bibliotheek heeft stevige gevolgen voor het 
tempo van bibliotheek ontwikkeling in Deventer. Ter voorbereiding op de 
discussie over deze plannen heeft het bestuur van de bibliotheek een 
nieuw programma van eisen aangeboden aan het college. 
 
De Openbare bibliotheek heeft met het Overijsselse bibliotheek netwerk 
een belangrijke positie verworven als het gaat om bibliotheek vernieuwing 
en digitale dienstverlening. Met de provincie Overijssel, de openbare 
bibliotheek  en het Overijssels netwerk worden inspanningen geleverd om 
een van de nieuw te vormen landelijke innovatiecentra voor 
bibliotheekvernieuwing in Deventer te vestigen.  
De Tweede Kamer heeft bij motie gepleit voor een Deventer vestiging. 
 
Programma 14 - Sport  
 
In mei 2009 is de sportnota Deventer Vitaal 2009 – 2012 vastgesteld. De 
doelstellingen van het gemeentelijk sportbeleid zoals beschreven in de 
sportnota zijn als volgt: 
1. Het vergroten van de sportdeelname, met als accenten: 

- nadruk op jeugd, allochtonen, ouderen en mensen met een 
beperking; 

- bevorderen gezonde leefstijl. 
2. kwaliteit van de sportbeoefening vergroten, met als accenten: 

- breedtesport en prestatieve sport boven topsport; 
- vergroten van samenwerkend vermogen; 

3. kwaliteit van de sportinfrastructuur versterken met als accenten: 
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- basisvoorzieningenniveau; 
- uitgebalanceerd aanbod; 
- multifunctionaliteit en clustervorming; 
- aandacht voor alle kernen 

 
In 2009 heeft de raad definitief ingestemd met de plannen van het 
Sportbedrijf Deventer (sinds september 2009 de nieuwe naam van de NV 
DOS) tot overkapping van ijsbaan De Scheg.  
Een voorbereidingskrediet is inmiddels verstrekt en alles is er op gericht 
om eind 2010 de ijsbaan overkapt te hebben. Enerzijds voorkomt dit een 
verdere leegloop richting de overdekte ijshal in Enschede en anderzijds 
biedt het mogelijkheden om de ijsbaan breder in te zetten.  
 
De vervangende nieuwbouw van sporthal Zandweerd op locatie Willem de 
Zwijgerlaan (combinatie met scholen Panta Rhei en Ambelt) is in 2009 
officieel geopend. De sporthal De Kroon is in eigendom overgedragen aan 
Sportbedrijf Deventer.    
 
In de periode van 2006 t/m 2009 ontvangt de gemeente € 100.000 per jaar 
voor twee Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) projecten. In 2009 heeft het 
Sport Service Centrum (onderdeel van het Sportbedrijf Deventer) voor het 
laatste jaar deze  werkzaamheden ter hand genomen en uitvoering 
gegeven aan diverse projecten (“Kinderen in de Sport “en “Tegengaan 
overgewicht kinderen”). 
 
Daarnaast zijn er in 2009 circa 9.000 jeugdleden gesubsidieerd, en zijn 14 
opleidingen ten behoeve van het versterken van het sportkader 
gesubsidieerd.   
 
De opwaardering van Sportpark Borgele is voltooid. De verhuizing van 
rugbyvereniging Pickwick Players naar sportpark Keizerslanden is 
succesvol verlopen. De plek en het clubhuis dat de Pickwick Players op 
sportpark Rielerenk achterlaten gaat ingevuld worden door voetbal 
vereniging Turkse Kracht. Zij zijn inmiddels gestart met de nieuwbouw van 
kleedkamers. Ook de renovatie van de atletiekbaan op sportpark 
Keizerslanden is vrijwel afgerond.  
 

Eind 2009 heeft de gemeente Deventer zich officieel kandidaat gesteld 
voor de organisatie van de Special Olympics 2012. Een tweejaarlijks 
nationaal sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. 
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1.2 Uitgaven en inkomsten 

 
In 2009 heeft de gemeente een bedrag van € 333,5 miljoen uitgegeven  
aan de verschillende werkzaamheden (programma‟s 1 tot en met 14). In 
onderstaande grafiek is weergegeven hoeveel de uitgaven per programma 
bedragen. 

 
Uitgaven 2009 per programma 1 t/m 14 

Bedragen in miljoen euro 

 
 

 
 
De uitgaven zijn gedekt door inkomsten, waarbij de gemeente meerdere 
bronnen van inkomsten kent. De belangrijkste zijn de algemene 
dekkingsmiddelen waaronder de algemene uitkering (bijdrage van het rijk) 
en de onroerende zaakbelasting, inkomsten direct gerelateerd aan de 
programma‟s (bijvoorbeeld bijdragen van het rijk ten behoeve van het doen 
van bijstandsuitkeringen of verkoopopbrengsten van gronden) en de 
overige heffingen die inwoners (particulieren en bedrijven) betalen voor de 
diverse taken zoals afvalstoffenheffing, rioolrechten, maar ook bijvoorbeeld 

leges voor reisdocumenten. De volgende diagrammen geven de 
inkomsten uit de verschillende bronnen schematisch weer. Het totaal aan 
inkomsten in 2009 bedraagt € 210,9 miljoen via de programma‟s 1 tot en 
met 14 en € 181,9 aan algemene dekkingsmiddelen. In totaal € 392,8 
miljoen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

€ 103,1 
Algemene 
uitkering

€ 17,7 OZB

€ 27,8 Lokale 
heffingen

€ 72,9 
Puttingen uit 

reserves

€ 64,7 
Programma 

Werk en 
Inkomen

€ 29,2 
Programma 

Economie en 
Vastgoed-

ontwikkeling

€ 10,5 
Programma 

Jeugd en 
Onderwijs

€ 14,2 
Programma 

Milieu

Overige 
inkomsten €

52,7

Inkomsten 2009
bedragen in miljoen euro
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Het totaal aan lokale heffingen en onroerende zaakbelasting bedraagt 
derhalve € 45,5 miljoen. Naast de onroerende zaakbelasting bestaan deze 
heffingen uit de volgende heffingen: 
 
 

 

€ 17,7 OZB

€ 3,7 
Parkeerbelasting

€ 7,0 
Rioolrechten

€ 12,0 
Afvalstoffen-

heffing

€ 2,0 Bouwleges

€ 1,9 Overige 
leges € 1,2 Overig

Heffingen 2009
bedragen in miljoen euro
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Hoofdstuk 2 - Financieel verslag



 

 42 

Hoofdstuk 2 - Financieel verslag 
 
2.1 Inleiding  
 
De functie van de jaarrekening is het getrouw weergeven van de feiten 
en een analyse daarvan uit het voorbije jaar, zodat de gemeenteraad 
de rekening kan vaststellen. Dit leidt tot decharge van het dagelijks 
bestuur, het college van burgemeester en wethouders. De 
jaarrekening bestaat uit diverse documenten. De balans als onderdeel 
van de jaarrekening geeft inzicht in de financiële positie aan het einde 
van een bepaalde periode als uitkomst van dat financiële beheer en 
beleid. De rekening van baten en lasten (resultaat) als onderdeel van 
de jaarrekening geeft inzicht in de financiële baten en lasten over een 
bepaalde periode als uitkomst van dat financiële beheer en beleid. In 
eerste instantie wordt hierbij het resultaat (saldo programma‟s 1 tot en 
met 14 plus algemene dekkingsmiddelen) bepaald en vervolgens zal 
een bestemming via reserves worden gegeven aan dit resultaat. De 
uitgaven ten laste van voorzieningen lopen niet via de exploitatie. Een 
uitzondering hierop is de dotatie aan de voorziening. Dit loopt via de 
exploitatie van de programma‟s.  
 
In het bedrijfsleven wordt bij het opmaken van de verlies- en 
winstrekening het exploitatieresultaat bepaald. Dit resultaat kan al dan 
niet via aparte besluitvorming vervolgens aan de reserves worden 
toegevoegd (als er een overschot was) of onttrokken (als er een tekort 
was). Gemeenten stellen voor het begrotingsjaar een begroting vast, 
waarbij tevens wordt bepaald of er gespaard (toevoeging aan 
reserves) of ontspaard (onttrekking aan reserves) gaat worden. Het is 
gebruikelijk dat een gemeentebegroting een saldo van om en nabij de 
nul heeft. Men geeft van alle verwachte baten aan wat men ermee wil, 
reden hiervoor is dat gemeenten inkomensbestedende huishoudingen 
zijn; de diensten en voorzieningen voor burgers staan voorop. Ten 
einde financiële problemen te voorkomen dient de begroting uiteraard 
sluitend te zijn. De jaarrekening dient op dezelfde wijze te zijn 
opgebouwd. Met andere woorden: op het moment dat de raad bij de 
begroting bepaalt dat er een toevoeging, onttrekking, respectievelijk 
het instellen van een reserve moet plaatsvinden, dan moet dat op 
analoge wijze in de jaarrekening worden verantwoord. Het overzicht 
van baten en lasten is daardoor inclusief alle toevoegingen en 

onttrekkingen aan de reserves en het saldo gaat in principe ook bij de 
rekening richting de nul. De reden van een mutatie in een reserve kan 
een gevolg zijn van:  
 
a. Mutaties op basis van geraamde mutaties in de begroting 2008. Op 
basis van eerder genomen raadsbesluiten zijn in de exploitatie van de 
rekening met betrekking tot specifieke uitgaven puttingen uit reserves 
geboekt of zijn algemene reserves ingezet voor het egaliseren van 
geraamde begrotingsverschillen.  
 
b. Egaliserende boekingen die in de exploitatie van de rekening zijn 
verwerkt. Er is een aantal reserves die door de raad zijn ingesteld met 
de bedoeling de diverse voor- en nadelen in de rekening, vergeleken 
met de begroting, te egaliseren. Enkele voorbeelden zijn de reserve 
Uitkeringen en algemene Reserve grondexploitaties.  
 
De mutaties in reserves zijn geen baten of lasten. Het is inzichtelijk het 
resultaat vóór de mutaties aan de reserves te kennen. Daarnaast is 
het voor het budgetrecht van de raad essentieel dat de toevoegingen 
en onttrekkingen aan de reserves reeds bij de begroting kunnen 
plaatsvinden. Transparantie is daarbij een randvoorwaarde. In het 
BBV is daarom voorgeschreven dat zowel bij de begroting als bij de 
rekening eerst een overzicht wordt gegeven van de baten en de 
lasten, waarna het resultaat voor bestemming wordt bepaald, daarna 
wordt het resultaat bestemd, dat wil zeggen wordt aan reserves 
toegevoegd of onttrokken, tot slot wordt het resultaat na bestemming 
bepaald.
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2.2 Verkorte Balansweergave 
Voor inzicht in de financiële positie van de gemeente geven wij het volgende verkorte overzicht van de balans per 31 december 2009 weer. 
 
ACTIVA (bedragen x € 1.000) 2009 2008 PASSIVA 2009 2008 

Vaste activa            Eigen vermogen   

Immateriële vaste activa 541 722 Algemene reserve 13.733 16.452 

Materiële vaste activa 169.014 165.350 Bestemmingsreserves 128.372 118.970 

Financiële vaste activa 41.420 31.945 Resultaat rekening 4.182 8.230 

Totaal vaste activa 210.975 198.017 Totaal eigen vermogen  (1) 146.287 143.652 

Vlottende activa   Voorzieningen     (2) 22.424 18.113 

Voorraden 97.729 98.339 Vaste schulden  (3) 133.171 126.665 

Vorderingen 32.111 37.938    

Liquide middelen 1.463 13.721    

Overlopende activa 8.771 7.564    

Totaal vlottende activa 140.074 157.562 Totaal vaste financieringsmiddelen (1+2+3) 301.822 288.430 

   Vlottende passiva   

   Kortlopende schulden 9.278 19.189 

   Overlopende passiva 39.889 47.960 

   Totaal vlottende passiva 49.167 67.149 

Totaal generaal 351.049 355.579 Totaal generaal 351.049 355.579 
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2.3 Overzicht bruto-nettoresultaat  
 
De jaarrekening heeft een voordelige uitkomst. Het totaal netto 
resultaat uit de reguliere begroting komt uit op circa € 0,9 miljoen 
voordelig. Daarnaast is er een eenmalig voordeel Algemene Uitkering 
van € 0,8 miljoen. In totaal bedraagt het netto resultaat derhalve € 1,7 
miljoen voordelig.  
In de balans bedraagt het rekeningsresultaat na resultaatbestemming 
via reserves € 4,2 miljoen voordelig. Zie voor een toelichting hierop 
paragraaf 2.4. In de begroting 2009 (na Najaarsrapportage 2009) was 
een voordelige rekeninguitkomst ad € 0,1 miljoen geraamd. Door het 
resultaat ad € 4,2 miljoen aan te passen met de over te hevelen 
budgetten (€ 2,5 miljoen) ontstaat een resultaat van € 1,7 miljoen 
voordelig. Dit bedrag zal worden gestort in de saldireserve en zal 
vervolgens bij de besluitvorming inzake de Voorjaarsnota 2010 worden 
betrokken.  
 
Over te hevelen bedragen  
Het betreft de overhevelingen van de lasten en baten met betrekking 
tot de exploitatie die in 2009 niet in de jaarrekening zijn opgenomen, 
maar wel op de programma‟s zijn geraamd, deze moeten soms in 
verband met het voldoen aan raads- en/of B&W-besluiten nog in een 
volgend jaar worden besteed of worden ontvangen. Het betreffen geen 
ramingen waar al verplichtingen voor zijn aangegaan. Het bedraagt 
per saldo € 2,5 miljoen (zie bijlage). Veelal zullen reeds in het 1e 
halfjaar volgend op dit boekjaar de desbetreffende uitgaven/inkomsten 
tot werkelijke betalingen komen. De bedragen zullen via de 
resultaatbestemming in een reserve “overlopende uitgaven” terecht 
komen.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Een samenvattend overzicht van het bruto- en netto-rekeningresultaat 
2009 geeft het volgende beeld; 
 
Omschrijving 
(bedragen x € 1.000,-) 

Rekening  2008 Begroting 2009 
na wijziging 

Rekening 
2009 
 

Ia. Bruto-resultaat  
  

7.540 V 10.966 V 2.635 V 

II. Resultaatbestemming via reserves:  
a. saldo van stortingen en puttingen in/uit 
reserves 
b. toevoeging  rente aan reserves 
c. afronding 

 
3.855 V 

 
3.160 N 

5 N 

 
7.401 N 

 
3.565 N 

- 

 
4.759 V 

 
3.212 N 

- 
 
III. Rekeningsresultaat na resultaatbestemming 
via reserves 
 

 
8.230 V 

 
0 

 
4.182 V 

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

 
2.387 N 
4.055 N 

 
- 
- 

 
2.489 N 

- 
    

V.  Resultaat  1.788 V 0 1. 693 V 
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2.4 Toelichting  
 
I. Brutoresultaat 2009    
 
Het brutoresultaat is een saldo van de programma‟s 1 tot en met 15. In de programmarekening wordt per programma een analyse gegeven van de diverse 
verschillen. Veel van deze verschillen worden geëgaliseerd via een mutatie in een daarvoor geoormerkte reserve.  
 
II. Resultaatbestemming via reserves 
 
Reserves: 
Dit betreft het programma resultaatbestemming. In de begroting 2009 werd uitgegaan van een per saldo storting van € 7,4 miljoen. In de rekening 2009 is echter 
een bedrag geput ad €  4,8 miljoen. Dit is een voordelig verschil van € 12,2 miljoen. Dit heeft met name te maken met het treffen van verliesvoorzieningen voor 
grondexploitaties. Ook zijn op de diverse programma‟s met betrekking tot reserves lagere uitgaven zijn gedaan.  
  
Voor een toelichting op deze verschillen wordt verwezen naar programma resultaatbestemming, bijlage 5 in het boekwerk jaarrekening 2009.   
 
Rente over reserves: 
Het bedrag met betrekking tot de toevoeging van rente aan reserves is in de rekening vergeleken met de begroting € 353.000 lager. Dit kan worden verklaard 
vanwege het feit dat de werkelijke beginstand van de reserves waaraan rente wordt toegevoegd lager was dan waarmee in de begroting rekening werd 
gehouden.    
 
III. Rekeningsresultaat na resultaatbestemming via reserves 
 
Dit betreft het rekeningsresultaat zoals deze in de balans voorkomt.   
 
IV. Over te hevelen budgetten 
 
Voor een overzicht van de in het jaar 2009 aangegeven over te hevelen budgetten wordt verwezen naar bijlage 2 van het jaarverslag. 
 
V. Analyse bruto/netto rekeningsuitkomst 2009 
 
Het verschil tussen het brutoresultaat in de begroting en de rekening 2009 bedraagt € 8,3 miljoen nadelig. Het nettoresultaat 2009 na mutaties in reserves is  
€ 4,2 miljoen voordelig. Deze verschillen worden in onderstaand overzicht op hoofdlijnen als volgt worden geanalyseerd. Voor een gedetailleerdere toelichting 
per programma wordt verwezen naar de diverse programma‟s zoals opgenomen in hoofdstuk 3. 
Met betrekking tot de stortingen/puttingen reserves wordt verwezen naar het boekwerk jaarrekening bijlage 5.  
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Analyse verschil Programma Bruto Mutatie Netto Overheveling Resultaat

begroting 2009 en rekening 2009 resultaat in reserve resultaat

(bedragen x € 1.000) na reserves

1 Programmering en strategie 1a 134                 V -96                N 38                    V -                        38                 V

2 Regie gem.brede strat. Progr. 1a 278                 V -223             N 55                    V -42                        N 13                 V

3 Burgerzaken 1b -                  -199             N -199                 N -                        -199              N

4 Communicatie 1b -122               N -40                N -162                 N -15                        N -177              N

5 Belastingen 1b 120                 V -                120                  V -                        120               V

6 Juridische Zaken 1b 94                   V -                94                    V 94                 V

7 Veiligheid 2 -96                  N -                -96                   N -96                N

8 Stadstoezicht 2 131                 V -                 131                  V 131               V

9 Basisbrandweerzorg 2 -89                  N -55                N -144                 N -144              N

10 Preventie 2 -90                  N -                -90                   N -90                N

11 Regio en rampenbestrijding 2 100                 V -1                  N 99                    V 99                 V

12 Straten wegen en pleinen 2 -63                  N -63                   N -63                N

13 Markten 3 -53                  N -53                   N -53                N

14 Groen, natuur en recreatie 3 -344               N -28                N -372                 N -372              N

15 Riolering/waterhuishouding 3 -236               N 237               V 1                       V 1                    V

16 Civiele kunstwerken 3 188                 V -137             N 51                    V 51                 V

17 Betaald parkeren 4 147                 V -146             N 1                       V 1                    V

18 Verkeers- en vervoerbeleid 4 1.884             V -1.838          N 46                    V 46                 V

19 Verkeerslogistiek 4 -98                  N -                -98                   N -98                N

20 Huishoudelijk afval 5 484                 V -483             N 1                       V 1                    V

21 Milieu 5 258                 V -360             N -102                 N -102              N

22 Bodem 5 63                   V 63                    V 63                 V

23 Bouw- en woningtoezicht 6 -252               N 73                 V -179                 N -25                        N -204              N

24 Volkshuisvesting 7 244                 V -98                N 146                  V -116                     N 30                 V

25 Herstructurering 7 1.760             V -1.760          N -                   -                

26 Grondexploitaties 8 -11.602          N 11.602         V -                   -                        -                

27 Onroerend goed buiten expl. 8 -11.453          N 11.453         V -                   -                

28 Inkomen 9 44                   V -571             N -527                 N -                        -527              N

29 Armoedebestrijding 9 492                 V -574             N -82                   N -                        -82                N

30 Reïntegratie 9 368                 V 37                 V 405                  V -15                        N 390               V

31 Opvang en zorg 10 -52                  N -52                   N -52                N

32 Volksgezondheid 10 120                 V -24                N 96                    V -49                        N 47                 V

33 WMO individuele verstr 10 698                 V -677             N 21                    V -                        21                 V

34 WMO overig/gehandicapten 10 246                 V -273             N -27                   N -27                N

35 Openbaar primair onderwijs 11 -194               N 520               V 326                  V 326               V
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Analyse verschil Programma Bruto Mutatie Netto Overheveling Resultaat

begroting 2009 en rekening 2009 resultaat in reserve resultaat

(bedragen x € 1.000) na reserves

36 Huisvesting onderwijs 11 637                 V -638             N -1                     N -                        -1                  N

37 Lokaal onderwijsbeleid 11 362                 V -13                N 349                  V -50                        N 299               V

38 Leerlingzaken 11 221                 V -20                N 201                  V 201               V

39 Kinderbeleid 11 95                   V -                95                    V 95                 V

40 Jeugdbeleid 11 81                   V -17                N 64                    V 64                 V

41 Inburgering en educatie 12 220                 V -                 220                  V -46                        N 174               V

42 Buurtwerk 12 240                 V -238             N 2                       V -80                        N -78                N

43 Wijkaanpak 12 770                 V -659             N 111                  V -236                     N -125              N

44 Minderhedenbeleid 12 -86                  N -21                N -107                 N -30                        N -137              N

45 Internationaal beleid 12 48                   V -123             N -75                   N -                        -75                N

46 Inburgering uitvoering 12 271                 V -9                  N 262                  V -                        262               V

47 Monumentenzorg 13 -990               N 883               V -107                 N -                        -107              N

48 Cultuur 13 -72                  N 5                   V -67                   N -67                N

49 Stadsarchief/bibliotheken 13 -82                  N -                -82                   N -                        -82                N

50 Musea 13 -9                    N -39                N -48                   N -48                N

51 Bibliotheekwerk 13 329                 V -271             N 58                    V 58                 V

52 Sportbeleid 14 -43                  N -                -43                   N -43                N

53 Buitensport 14 174                 V -264             N -90                   N -90                N

54 Calculatieverschillen RS 15 394                 V -154             N 240                  V 240               V

55 Calculatieverschil STH 15 530                 V 40                 V 570                  V -56                        N 514               V

56 Calculatieverschillen BV 15 1.832             V -379             N 1.453               V -250                     N 1.203            V

57 Reserves en voorzieningen 15 3                     V -167             N -164                 N -164              N

58 Financiering 15 1.702             V -1.698          N 4                       V 4                    V

59 Onroerend zaakbelastingen 15 132                 V 132                  V 132               V

60 Algemene uitkering 15 1.854             V 1.854               V -1.032                  N 822               V

61 Algemene lasten en baten 15 -530               N 223               V -307                 N -431                     N -738              N

62 Diverse resultaten producten Div. 476                 V -266             N 210                  V -16                        N 194               V

Totaal -8.332            N 12.514         V 4.182               V -2.489                  N 1.693            V
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Toelichting van de grote afwijkingen resultaat (laatste kolom); 
 
3. Het nadeel is veroorzaakt door hogere apparaatslasten (naturalisatie en GBA, waaronder een audit). 
4. Een nadeel door hogere apparaatslasten projectcommunicatie, hogere inhuurkosten en een niet gerealiseerde bezuiniging op frontoffice. 
8. Het voordeel betreft vooral lagere apparaatslasten als gevolg van beperkt(e) aanbod/instroom D-jobs. 
9. Een nadeel  door hogere apparaatslasten, waaronder FLO, en achterblijvende baten bijdragen derden. 
14. Het nadeel is vooral een gevolg van € 190.000 hogere apparaatslasten personeel (gedetacheerd bij DGB), € 130.000 kosten bestrijding ziekten en 

plagen en € 100.000 extra-lasten zorgplicht bomen. 
21. Het nadeel is een gevolg van € 50.000 hogere apparaats- en overige lasten en € 50.000 lagere overige baten. 
23. Het nadeel is voor rond € 140.000 een gevolg van lagere baten bouwleges ten opzichte van de bijgestelde raming. 
28. Nadeel als gevolg van hogere apparaatslasten (inhuur op vacatureruimte en voor invoering van de reintegratievisie en de uitvoering van 

empowerment. Deze extra kosten worden voor een groot deel gecompenseerd binnen het werkdeel van product re-integratie. 
29. Het nadeel is een gevolg van € 90.000 hogere verzekeringskosten en € 48.000 hogere lasten minimaregelingen (beide autonoom en moeilijk 

beinvloedbaar), € 49.000 hogere apparaatslasten, € 41.000 voordeel op project preventieve schuldhulpverlening en € 51.000 voordeel 
meeropbrengsten schuldbemiddeling en financieel beheer WSNP. 

30. Het voordeel is te splitsen in € 117.000 nadeel op kinderopvang, € 470.000 voordeel ten gunste van de dekking apparaatslasten product Inkomen en 
een voordeel van € 52.000 afrekening een oude regeling UIAV. 

35. Het voordeel is voor € 110.000 een gevolg van de afrekening openbaar onderwijs 2008; de afwikkeling van de verzelfstandiging openbaar onderwijs, 
inclusief afwikkeling balansposten, geeft een voordeel van € 216.000. 

37. Voordeel als gevolg van € 130.000 lagere subsidielasten voor voor-/vroegschoolse educatie en schakelklassen en € 92.000 lagere lasten 
combifuncties onderwijs, sport en cultuur; enkele overige afwijkingen genereren een voordeel van totaal € 77.000. 

38. Het voordeel bedraagt € 200.000. Dit wordt met name verklaard door een voordeel op het leerlingenvervoer. 
41. Een voordeel door diverse kleinere afwijkingen en een onderbesteding van € 84.000 op het budget lokale scholingsmiddelen. 
43. Het nadeel van € 125.000 is het gevolg van hogere apparaatslasten, waaronder wegens inhuur van derden. 
44. Een nadeel als gevolg van vooral hogere apparaatslasten. 
46. Het voordeel van € 262.000 heeft volledig betrekking op de afwikkeling van de regeling Generaal Pardon. 
47. Een nadeel als gevolg van hogere apparaatslasten. 
49. Het nadeel van € 82.000 wordt voor € 140.000 veroorzaakt door de afrekening met Saxion over de jaren 2001 tot en met 2008 van 

automatiseringskosten (€ 187.000 nadeel) en huur (€ 47.000 voordeel). 
54. Een voordeel uit kostenplaatsen. Door niet-geboekte decompensatie van € 320.000 bedraagt het uiteindelijke nadeel € 80.000. 
55. Het voordeel is behaald op vrijgevallen stelposten ten behoeve van apparaatlasten, taakstellingen en kapitaallasten. 
56. Voor de toelichting wordt verwezen naar paragraaf bedrijfsvoering. 
57.  Betreft BTW werkdeel Wwb. 
58. Zie voor een toelichting paragraaf treasury. 
59. De meeropbrengst is ontstaan door het niet toekennen van bezwaren. 
60. Herberekening Algemene uitkering op basis van decembercirculaire 2009. Betreft aanpassingen verdeelmaatstaven. 
61. Betreft het saldo van diverse gestalde uitgaaf- en inkomststelposten die niet zijn afgewikkeld en een decompensatie op de gemeentebrede loonsom 

welke op de programma's 1 t/m 14 tot evenhoge voordelen tot uiting komen (per saldo neutraal). 
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2.5 Structurele doorwerkingen 
 
De diverse voor- en nadelen bij de rekening 2009 zijn veelal eenmalig van 
aard of al verwerkt in de begroting 2010. De niet neutrale mutaties welke 
ten laste/ten gunste van de algemene middelen komen zullen worden 
meegenomen in de Voorjaarsnota 2010. Dit betreft  de volgende 
structurele doorwerkingen: 
 

 Leerlingenvervoer € 150.000 voordelig;  

 Bijdrage Veiligheidsregio IJsselland in verband met doorschuif-
BTW € 50.000 voordelig;  

 Rente vermogensreserve € 300.000 nadelig.  
 
Daarnaast moet bij de Voorjaarsnota ook worden besloten hoe om te gaan 
met de budgetoverschrijdingen: kosten ziekten en plagen Openbaar groen, 
apparaatlasten Milieu en apparaatlasten Monumentenzorg. 
 
2.6 Reserves  
  
Per 1-1-2009 bedroeg het saldo van de reserves € 144 miljoen. In de 
rekening 2009 is dit gedaald naar € 142 miljoen(exclusief nog te 
bestemmen resultaat). Grote mutaties in het eigen vermogen zijn: de 
verkoop van de aandelen Essent  € 24 miljoen (toename € 7 miljoen 
vermogensreserve en € 17 miljoen reserve Gemeentebrede investeringen 
en de afboeking/verliesvoorziening met betrekking tot grondexploitaties € 
22,1 miljoen(afname: reserve Gemeentebrede investeringen € 7,7 miljoen, 
algemene Reserve grondexploitaties € 5,4 miljoen, Vermogensreserve € 6 
miljoen en reserve Onroerende zaken € 3 miljoen). Daarnaast waren er 
nog diverse andere mutaties in het eigen vermogen.   
De stand van de reserves op 31-12-2009 kan over de verschillende 
categorieën als volgt worden verdeeld (voor een meerjarig overzicht wordt 
verwezen naar bijlage 2 Overzicht reserves): 
 

 reserves met bestemd weerstandmotief:        € 13,7 miljoen 

 bestemmingsreserves  met bestedingfunctie        € 46,3 miljoen 

 bestemmingsreserve met egaliserende functie       € 41,6 miljoen 

 bestemmingsreserves met rentebeslag           € 18,5 miljoen 

 financieel technische bestemmingsreserves       € 22,1 miljoen 
 

 
 
De daling van € 2 miljoen is op hoofdlijnen als volgt over de diverse 
reserves te verdelen:  
reserves 
(bedragen x € 1. miljoen) 

Toename  Afname 

A. Reserves met bestemd weerstandmotief: 
 
1. algemene reserve Grondexploitaties 
 
B. Bestemmingsreserves met bestedingfunctie 
 
2, reserve Eenmalige problematiek 
 
3. reserve Gemeentebrede investeringen 
 
4. reserve Herstructurering 
 
Bestemmingsreserve met Egalisatiefunctie 
 
5. reserve Re-integratie 
 
6. reserve Wmo algemeen 
 
7. reserve Onroerende zaken 
 
8. reserve Overlopende uitgaven 
 
9. reserve BTW compensatiefonds 
 
10.Saldireserve 
 
C. bestemmingsreserves met rente beslag 
 
13. Saldireserve 
 
D. Financieel technische reserves 
 
14. bijdrage kapitaallasten R en S 

 
 
 
 
 
 
3.5 
 
 
 
3.2 
 
 
 
2.8 
 
1.6 
 
 
 
1.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 

 
 
2.4 
 
 
 
 
 
1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8 
 
 
 
3.2 
 
5.6 
 
 
 
3.0 

 
E. Diversen 
 

  
2.0 

Saldo 18.1 20.1 
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2.7 Renteresultaat 
 
Het renteresultaat voor 2009, oftewel het verschil tussen de doorbelaste 
rente aan activa en de werkelijke rentekosten, bedraagt € 3,8 miljoen 
voordelig. Bij de primitieve begroting was rekening gehouden met een 
batig renteresultaat van € 2 miljoen. In de zomerrapportage en 
najaarsrapportage is deze raming naar boven bijgesteld tot per saldo € 2,3 
miljoen. Het werkelijk renteresultaat is derhalve zo‟n € 1,5 miljoen hoger.    
De belangrijke oorzaak voor dit gunstige renteresultaat is de lagere 
rentetoevoeging aan de eigen financieringsmiddelen (€ 1,3 miljoen).  
Het batig saldo van € 3,8 miljoen is ten gunste gebracht van de 
egalisatiereserve rente.   
 
Opstelling rentelasten (in € miljoen) Begroting 2009 Rekening 2009 Verschil 

Rentelasten    
 Rente korte financieringsmiddelen -0,02 -0,03 - 0,05 
 Rente langlopende geldleningen 6,16 6,06  - 0,10 
 Rente eigen financieringsmiddelen 5,67 4,40 - 1,27 
 Rentebijdrage exploitatie 0,67 0,67   0,00 
 Overig  0,03 0,04   0,01 

 12,51 11,20 - 1,31 
Renteopbrengsten    
 Doorberekening aan vaste activa 14,81 15,00   0,19 
 In verband met kapitaalbeslag    

 14,81 15,00 0,09 

Renteresultaat 2,30 3,80 1,50 

 
Dit renteresultaat is gestort in de Egalisatiereserve rente. Voor verdere 
informatie over de treasury wordt verwezen naar de paragraaf treasury 
behorende bij de rekening 2009.
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Hoofdstuk 3 - Programmaverantwoording 
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Programma  : 1a Bestuur en strategie 

 

Portefeuillehouder : A.P. Heidema 

     G. Hiemstra 

     M.J. Ahne 

     M.P. Swart 

     G. Berkelder 

     M.J.G. de Jager - Stegeman 

Eenheid  : Strategische Ontwikkeling en BDO 

 

Korte omschrijving van het programma 

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

Wat hebben wij bereikt? 

 
Bereikte maatschappelijke effecten 
 
In de begroting 2009 is aangegeven dat de maatschappelijke effecten van het programma bestuur en strategie 1) snelle, effectieve en voor iedereen 
duidelijke besluitvorming en 2) betrokkenheid en invloed bij gemeentelijk(e) beleid en projecten) gemeten worden via een klantenpanel besluitvorming en een 
klantenpanel burgerparticipatie waarbij met name getoetst wordt op de toepassing van de participatieladder bij B&W en raadsbesluiten. 
 
De twee bestuurswisselingen in 2009 hebben een objectieve nulmeting en effectmeting niet goed mogelijk gemaakt. Derhalve is de (voor het meten van 
effecten noodzakelijke) nulmeting doorgeschoven naar 2010 en zal in 2011 eerst tot effectmeting kunnen leiden. 
 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 
Ten behoeve van de strategische agenda en langere termijn visies en uitvoeringskaders: 
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 Economisch Businessplan (2002). 

 Convenant met woningbouwcorporaties (2002). 

 Stadvisie Deventer, naar een nieuw evenwicht (2004). 

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

 Sociale Structuurvisie, de sociale kracht van Deventer (2004). 

 Regionale Structuurvisie (juni 2007). 

 Regionale Economische Visie ( 2008). 

 Visiedocument „„Denken, Durven, Doen‟ in Uitvoering‟ (2006). 

 Convenant vermindering en vereenvoudiging regelgeving (2006/2007). 

 Uitvoeringskader vermindering regeldruk (maart 2008). 

 Voorstellen commissie werkwijze met betrekking tot de agendavoering van de raad. 

 Deventer Noordoost Richtingendocument (juni 2007), projectplan (januari 2008), stand van zaken (februari 2008). 

 Voorstad Oost richtingendocument en knelpunten analyse (april 2008). 

 Startnotitie kader voor subsidieverwerving (december 2007).  

 Bestuursakkoorden en beleidsprogramma‟s kabinet, provincie(s), VNG en de op basis hiervan gemaakte verkenningen en strategische 
bestuursafspraken. 

 (Regio) visies, verkenningen, convenanten, moties, startnotities (onder andere structuurvisie, economische visie, A1, EFRO, dienstverlening 
ondernemers, Masterplan hoger onderwijs, Toekomstvisie, Deventer Noordoost, Voorstad Oost, Hoger onderwijs, Schooluitval, Boegbeelden (convenant 
provincie Overijssel 25 april 2008). 

 
Ten behoeve van gemeentebrede strategische programma‟s: 

 Grote stedenbeleid: Convenant GSB III (2005), Charter en Actieplan Rivierenwijk Prachtwijk. 

 Plattelandsbeleid: Actieplan Platteland 2007-2008 (juli 2007), Structuurplan Deventer 2025 (april 2004), Structuurvisie Bathmen (juni 2008), 
Ontwikkelingskaders wonen en werken in het buitengebied (2006), Reconstructieplan Salland (2006), Gebiedsprogramma Salland 2007-2013 (2006). 

 Regionaal beleid Stedendriehoek: Regionale structuurvisie bundelinggebied Stedendriehoek 2030 (juni 2007), Nota sociale perspectieven stedendriehoek 
(2005), Manifest grondbeleid (2005), Regionaal Uitvoeringsprogramma Stedendriehoek (2006), strategische agenda met regio/stedelijk netwerk, 
discussienota voorontwerp regionale structuurvisie niet bundelinggebied (augustus 2008); Regiocontract, PKB Ruimte voor de Rivier, Uitvoering diverse 
rijksnota‟s (Nota Ruimte, Nota Mobiliteit, Pieken in de Delta).   

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

 Het Convenant Boegbeelden (Provincie Overijssel, 25 april 2008); tevens basis voor het strategisch innovatie programma. 
 
Actuele beleidscontext 
 
Blik op de toekomst: “ Deventer innovatief, duurzaam en sociaal: strategisch handelen vanuit eigen kracht!” 
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Ook Deventer zal zich naar verwachting in de komende jaren verder ontwikkelen als een kennis- en dienstensamenleving, waarin mensen steeds meer leven 
en werken in netwerken die snel kunnen wisselen. Daartoe zijn nieuwe arrangementen nodig die beantwoorden aan de dynamiek van deze en de komende 
tijd. Mensen mobiliseren, verbinden, ondersteunen en toerusten zijn kernbegrippen daarbij voor de overheid. Kerncompetenties die hierbij horen zijn: 
gemeenschapszin, verdraagzaamheid, ondernemingslust, creativiteit en doorzettingsvermogen. Kwaliteiten die wij in Deventer koesteren en waar we trots op 
zijn.  
 
Daarom hebben we de handschoen opgepakt en wordt in 2009 verder gewerkt aan de strategische toekomstvisie 2030: „Deventer innovatief, duurzaam en 
sociaal: strategisch handelen vanuit eigen kracht!‟. Reeds in 2008 in gang gezette voorbereidingen voor een staat van Deventer en langere termijn 
verkenningen, visievorming en kaderstelling op diverse beleidsterreinen zullen in 2009 mede richting geven aan de strategische toekomstvisie en strategische 
toekomst agenda van de gemeente Deventer. 
 
Een en ander staat tevens in het licht van regeerakkoord, provinciaal akkoord en bestuursakkoord (VNG), waarin ingezet wordt op een duurzame 
toekomstagenda, waartoe gestuurd wordt op basis van vertrouwen. De rol van gemeente als eerste aanspreekpunt van de overheid voor burgers wordt 
erkend en er zijn hoge verwachtingen van de uitvoering van de voornemens op gemeentelijk niveau. Diverse taken en bevoegdheden van het rijk worden in 
de komende jaren gedecentraliseerd naar de gemeente. Hiertoe wordt uitgegaan van ruimte voor differentiatie en lokaal maatwerk waartoe de Gemeentewet 
zal moeten worden aangepast.  
 
Het jaar 2009 is (anders dan bij de oorspronkelijke begroting voorzien) gekenmerkt door de economische crisis. Deze heeft op alle beleidsvelden meer of 
minder zijn sporen nagelaten. De gemeente heeft samen met bedrijfsleven en andere strategische partners in Deventer de handschoen opgepakt. In april 
2009 is de economische kopgroep ingesteld waarin gemeente, DKW, MKB, Saxion, Rabobank, woningbouwcorporaties, Solis, UWV en Platform Techniek 
gepoogd hebben maatregelen te treffen om het effect van de economische crisis te verzachten. 
 
Deventer is aan het doorpakken op deze veranderende rol van de overheid, waarin de gemeente meer verantwoordelijkheden krijgt om sociaal 
maatschappelijke problemen vanuit lokale invalshoeken te benaderen en samen met partners in de stad en op het platteland tot oplossingen te komen. Het 
rijk versterkt de gemeentelijke autonomie en regierol (eerste overheid), stimuleert samenwerking tussen overheid en externe partners en creëert door 
decentralisatie, deregulering, ontschotting en budgetoverhevelingen hiervoor de randvoorwaarden.  
 
De rol van de gemeente verschuift verder in de richting van bepalen naar sturen, regisseren en faciliteren. Dat vraagt om goed inspelen op de „kracht van stad 
en platteland‟. Vertrouwen en samenwerking zijn hierbij sleutelbegrippen. Strategische partnerschappen op stedelijk, regionaal, provinciaal, landelijk, 
Europees en internaal niveau worden toegejuicht. De gemeente wordt steeds meer de lokale toegangspoort voor medeoverheden. Zonder een consistente 
toekomstvaste investering in de digitale overheid is een kwalitatief sterke overheid niet realiseerbaar. Strategische visievorming en uitvoeringskaders voor 
gemeentelijke regie, vermindering regeldruk en subsidieverwerving geven hieraan in 2009 verdere uitwerking en richting. Ook de provincie is een belangrijke 
partner voor Deventer in deze. De provincie Overijssel beschikt over ruime investeringsmogelijkheden die meerjarig in boegbeeldprojecten worden ingezet. 
 
Verwachting is dat de voorziene aanpak - in navolging van Wwb en Wmo - de gemeente Deventer op de middellange en lange termijn meer beleidsvrijheid zal 
bieden, maar mogelijk ook de nodige hoofdbrekens ten aanzien van het financiële kader zal geven. Daarom moet rekening worden gehouden met een 
mogelijke behoefte aan tussentijdse actualisering van de strategische beleid- en investeringsdoelen die op basis van het collegeprogramma Deventer 2005 – 
2010 zijn opgesteld. Van belang is dat beleidsplanning voor investeringen, boegbeeldprojecten en subsidieverwerving meebeweegt met de strategische 
langere termijn ontwikkelingen bij medeoverheden, zodat de gemeente beter kan inspelen op kansen en bedreigingen die zich vaak onverwacht op kortere 
termijn voordoen. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de benodigde cofinanciering. De verkoop van de Essent aandelen en de hieruit zowel voor 
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de gemeente als voor de provincie vrijkomende middelen hebben een extra impuls gegeven tot het opstellen van de investeringsagenda “Investeren in 
Overijssel”. De boegbeelden vervullen bij de keuzen van projecten een leidende rol. 
 
Omdat ruimtelijke planning, vastgoedontwikkeling en realisatie van grote projecten steeds complexer wordt met in toenemende mate interventies van 
marktpartijen, heeft de raad in 2009 een vastgoeddebat gevoerd. Het doel hiervan was de bij deze ontwikkelingen betrokken beleidsontwikkelingen in beeld te 
hebben en vooral de onderlinge samenhang scherp te krijgen.  
 
Tenslotte is het einde van het jaar gemarkeerd door de voorbereidingen van het bezuinigingsproces toen duidelijk werd dat de financiële kortingen van de 
rijksoverheid grote effecten op de meerjarenbegroting van de gemeente zullen hebben. De raad heeft op 4 november 2009 bij raadsbrede motie gevraagd om 
zo veel mogelijk verdien- en bezuinigingsmogelijkheden in beeld te brengen. Onder de titel “een kwestie van kiezen” is dit proces voortvarend ter hand 
genomen. 
 

Wat deden wij daarvoor in 2009? 

 
Onderwerp 

(productnummer) 
Prestatie in 2009 Realisatie 

prestatie in 
2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting  

 
Raad (product 350) De bevolking van de gemeente Deventer vertegenwoordigd bij het 

besturen van de gemeente Deventer.  
Het product raad valt -als gevolg van het duale stelsel- buiten de 
besluitvorming door het college van burgemeester en wethouders. 

   

Burgemeester en 
wethouders (product 355) 

Op transparante wijze de bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
van het bestuur van de gemeente Deventer uitgeoefend, sinds maart 
2002 in het duale stelsel. 

   

Strategische Agenda 
(product 100) 

Strategische swot-analyse kansen en bedreigingen regio, provincie, 
rijk, Europa, internationaal uitgevoerd. 
Kennis- en onderzoeksagenda Deventer opgesteld. 

   

Strategische visies, 
uitvoeringskaders, 
kennisateliers (product 
100) 
 
Deze prestaties komen tot 
stand onder regie en 
verantwoordelijkheid van 
programma 1a (bestuur 
en strategie) in 
afstemming met de 
andere programma‟s met 
een blik op de toekomst: 

Deventer veranderend bestuur, 
Toekomstvisie 2030: Deventer innovatief, duurzaam en sociaal en 
staat van Deventer opgesteld en strategische toekomst agenda 
uitgewerkt. 
 
Korte strategische visie/uitvoeringskader gemeentelijke regie „besturen 
zonder schotten‟ opgesteld en acties jaargang 2009 in gang gezet. 
 
Strategische visie/uitvoeringskader deregulering acties jaargang 2009 
toegepast en voortgangsrapportage opgesteld.  
 
Meerjarenvisie uitvoeringskader subsidieverwerving opgesteld en 
toepassing in gang gezet. 
 

   
 
 
 
 
Is als separate prestatie vervallen en opgegaan in 
toekomstvisie en strategische toekomstagenda Deventer 
2030. 
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Onderwerp 
(productnummer) 

Prestatie in 2009 Realisatie 
prestatie in 

2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting  

 “Deventer innovatief, 
duurzaam en sociaal: 
strategisch handelen 
vanuit eigen kracht”   
volgens de indeling: 

- Deventer 
veranderend 
bestuur 

- Deventer leefbaar 
wonen 

- Deventer sociaal 
leren en werken 

- Deventer kennis en 
innovatie 

- Deventer kunst en 
cultuur 

- Deventer verkleurt 
- Deventer sportief 
- Deventer veilig 

 
Voor een volledig beeld 
zijn de prestaties die 
vanwege een inhoudelijke 
relatie in een ander 
programma zijn 
geïntegreerd in 
programma 1a cursief 
thematisch verwerkt 
onder vermelding van het 
programma waar de 
prestaties met een 
verwijzing: ** naar 
programma 1a, product 
100 zijn opgenomen. 

Deventer leefbaar wonen. 
Plan van aanpak en integrale visie Voorstad-Oost opgesteld. 
 
Visie Deventer Noordoost (referentie programma 6).  
 
 
Boegbeeld „Poort van Salland-West (=Hanzetrace) ‟ (referentie 
programma 4).  
 
Visie/uitvoeringskader A1 zone (referentie programma 4). 
 
Deventer sociaal leren en werken. 
Sociaaleconomisch offensief in de wijken (referentie  programma 7). 
 
Schooluitval/ schoolverlaters offensief/BOP Academie (referentie 
programma 11). 
 
Maatschappelijke participatie (referentie programma 9). 
 
Centra Jeugd en Gezin (referentie programma 11). 
 
Deventer kennis- en innovatiestad. 
Korte strategische economische visie/ 
 uitvoeringskader Deventer opgesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
Studie en swot-analyse hoger onderwijs uitgevoerd en integrale 
visie/uitvoeringskader hoger onderwijs opgesteld. 
 
 
Regionaal economische beleid (referentie programma 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 2009 in inspraak gebracht. In januari 2010 door de raad 
vastgesteld. 
 
In de memo aan de raad met betrekking tot de 
maatregelen economische crisis is in november 2009 
gerapporteerd “De gemeente Deventer stelt in 2010 een 
strategische economische visie op die rekening houdt met 
zowel de actuele situatie als de gevolgen op langere 
termijn. Hierin treedt de gemeente nadrukkelijk naar 
buiten.” Hieraan voorafgaand is in 2009 de economische 
verkenning geactualiseerd. 
 
Het college van B&W heeft besloten de besluitvorming 
over dit onderwerp te verschuiven tot na de 
gemeenteraadsverkiezingen. De studie zelf is afgerond. 

Strategische partners, 
samenwerking, 
coalitievorming (product 
100) 

Strategische partnerschappen en/of coalities in de gemeente 
Deventer, de regio‟s Stedendriehoek en Salland, VNG, provincie(s), 
G27, GSB, rijk, Europa en internationaal verworven en/of verder 
uitgebouwd. 
 
Strategische politiek bestuurlijke adviezen voor B&W en 
portefeuillehouders ter zake opgesteld voor gemeentelijke inzet in 
bestuurlijk overleg met het oog op bestuurlijke afspraken en uitvoering 
beleidsprogramma‟s en subsidieregelingen kabinet, provincie(s), 
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Onderwerp 
(productnummer) 

Prestatie in 2009 Realisatie 
prestatie in 

2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting  

Europa en andere via de daarvoor geijkte bestuurlijke overlegorganen 
(onder andere S3H, G27, GSB, VNG). 

Regie Stedelijke 
programmering, lobby en 
subsidieverwerving 
(product 100) 
 

De strategische agenda naar stedelijke programmering, 
investeringsplanning, lobby en subsidieverwerving vertaald en 
adviezen over lange termijn beleidskeuzen in het kader van de P&C 
cyclus uitgevoerd. 
 
Jaarlijkse stedelijke programmering voor wonen, werken en 
voorzieningen geactualiseerd. 
 
Vastgoedrapportage opgesteld. 
 
Op investeringsagenda geënte agenda voor lobby en 
subsidieverwerving opgesteld geactualiseerd (onder andere 
Boegbeelden, ILG, POP, EFRO en andere.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Onderzoek, statistiek en 
verkenningen - (product 
102) 

Onderzoeksprogramma 2009 van de gemeente Deventer opgesteld en 
uitgevoerd. 
 
Beleidsprestaties en beleidseffecten gemonitord, informatie ontsloten 
en adviezen ter zake uitgevoerd (onder andere monitor kwaliteit 
publieke dienstverlening, monitor grote stedenbeleid). 
 
Maatschappelijke ontwikkelingen en trends ten behoeve van 
strategische visies en verkenningen gesignaleerd (zie product 100). 

 
 
 
 
 
 
 

  

Regie Grote stedenbeleid 
(product 104) 
 

Acties gemeentebrede uitvoering convenant GSB III jaargang 2009 tot 
uitvoering gebracht. 
 
 
Account voor rijk, provincie en G27 uitgevoerd.  
 
 
GSB paragraaf begroting 2009 en 2010 opgesteld. 
 
 
GSB paragraaf rekening 2008 en 2009 opgesteld. 
 
 
GSB monitor 2009 opgesteld. 
 
 
Ex-ante toets convenant 2010 uitgevoerd. 
 

 
 
 
 

  

Regie Plattelandsbeleid 
/Gebiedsprogramma 
2009-2013 (product 104) 

Gemeentebreed Actieplan Platteland 2009-2010 opgesteld en 
convenant met provincie over Gebiedsprogramma 2009-2013 
getekend. 
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Onderwerp 
(productnummer) 

Prestatie in 2009 Realisatie 
prestatie in 

2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting  

Acties in casu (deel)projecten gemeentebrede uitvoering 
Gebiedsprogramma 2009 - 2013; jaargang 2009 gestart/en of tot 
uitvoering gebracht. 
 
 
Account G 27, rijk en provincie uitgevoerd. 
 
 
Nulmeting monitor 2009 opgesteld. 
 
 
Ex-ante toets convenant 2010 uitgevoerd. 
 

Regie Regionaal beleid 
Stedendriehoek (product 
104)  

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

   

Regie ICT in de 
samenleving 
(product 104)  

Acties uitvoeringsprogramma ICT in de samenleving jaargang 2009 op 
de terreinen onderwijs, mobiliteit, duurzaamheid, zorg, cultuur/media, 
participatie, veiligheid, economie/ MKB, 
innovatielounge/versnellingskamer gestart en/of tot uitvoering 
gebracht. 
 
Zo geavanceerd mogelijke telecom infrastructuur in zowel stad als 
platteland (glasvezel in combinatie met draadloos) tot stand gebracht. 
 
 
Account voor marktpartijen uitgevoerd. 
 
 
Landelijk secretariaat Stedenlink en Breedned uitgevoerd. 
 
Toekomstvisie Deventer innovatief, duurzaam en sociaal mede via 
digitale snelweg tot stand gebracht. 
 

   

Regie Charter en 
Actieplan Rivierenwijk 
Prachtwijk (product 104) 

Acties jaargang 2009 Wijkactieplan Rivierenwijk Prachtwijk gestart 
en/of tot uitvoering gebracht. 
 
Account voor Rijk, provincie en G27 uitgevoerd. 
 
Prachtwijk monitor 2009 opgesteld. 
 
Experimenten thermometer opgesteld         
 

   

Regie Strategisch 
Innovatiebeleid (product 
104) 

Strategisch gemeentebreed uitvoeringsprogramma Deventer innovatief 
opgesteld. 
 

 
  

 Gerealiseerd. Dit betreft het vaststellen van de regionale 
economische visie. Het regionale uitvoeringsprogramma is 
vervolgens door de regio stedendriehoek vastgesteld en 
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Onderwerp 
(productnummer) 

Prestatie in 2009 Realisatie 
prestatie in 

2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting  

Acties in casu (deel)projecten gemeentebrede uitvoering jaargang 
2009 gestart en/of tot uitvoering gebracht. 

wordt nu uitgevoerd. Tevens omvatten de hier genoemde 
activiteiten de regie op het boegbeeld economische 
innovatie.  

Regie Boegbeelden 
(product 104) 

Strategisch gemeentebreed uitvoeringsprogramma boegbeelden 
opgesteld. 
 
 
Acties in casu (deel)projecten gemeentebrede uitvoering boegbeelden 
2009 gestart/en of tot uitvoering gebracht. 
 
Account G 27, rijk en provincie uitgevoerd. 
 
 
Nulmeting monitor 2009 opgesteld. 
 
 
Ex-ante toets convenant 2010 uitgevoerd. 
 

   

 

Wat heeft het gekost? 

 
(bedragen x € 1.000) 

 

 2009 2009 2009 2009 
Exploitatie 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 9.697 15.003 15.185 182 
Baten 466 744 1.284 540 

Saldo -9.231 -14.259 -13.901 358 
 
Toelichting op verschil  

 
Lasten Bedrag Toelichting 

Compensatie -78 (De)compensatie salarissen 
Overhevelingen -265 De volgende vier budgetoverhevelingen naar 2010 zijn in de rekeninguitkomsten verwerkt: 

- Dit betreft het budget voor maatregelen ter verzachting van de effecten van de economische crisis. In 2009 is 
hierop in totaal  € 404 uitgegeven aan maatregelen zoals op 1 juli 2009 door de raad is aangegeven. In november 
2009 is inde vorm van een tussentijdse rapportage verslag van de voortgang gedaan. Het restant is overgeheveld 
naar 2010. Naast besteding van kosten die in 2010 worden betaald, resteert een budget van € 55 dat wordt 
ingezet om in 2010 mogelijke knelpunten bij evenementen op te vangen. 

- Besteding van het wijkenbudget rivierenwijk uit 2008 € 70. Dit bedrag wordt ingezet bij de realisatie van de 
fietstunnel onder het spoor, maar kan pas besteed worden bij feitelijke realisatie van de tunnel.  
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- Beschikbaar bedrag voor boegbeeld economische innovatie uit 2008 € 92. Door de latere opstart in regionaal 
verband van de uitvoering van de regionale economische visie, is de bijdrage van de gemeente Deventer nog niet 
besteed. In 2010 zal bezien worden of dit daadwerkelijk in regionaal verband plaats zal vinden ofwel lokaal 
besteed zal worden (conform besluitvorming uitvoeringsprogramma regionale economische visie). 

- Representatiebudget B&W € 7. 
 

Prestatieafwijking 525 De prestaties zijn in 2009 nagenoeg geheel gerealiseerd. De hogere kosten hebben te maken met overeenkomstig hogere 
inkomsten uit subsidies (Hart voor Deventer, Breedband buitengebied), hogere omzet aan voor derden verrichte 
onderzoeken en verkenningen alsmede vergoeding voor dienstverlening in het kader van ICT in de samenleving. Zie ook 
de toelichting onder de baten hierna. 
 

  De hogere lasten van de raad van € 56 zijn onder andere veroorzaakt door hogere nabetaling raadsleden, loonkosten 
Griffie en Rekenkamer. 
 

  Ten aanzien van de het budget voor maatregelen ter verzachting van de effecten van de economische crisis kan het 
volgende gemeld worden. In 2009 is hierop in totaal € 404 uitgegeven aan maatregelen zoals op 1 juli 2009 door de raad is 
aangegeven. In november 2009 is inde vorm van een tussentijdse rapportage verslag van de voortgang gedaan. Het 
restant is overgeheveld naar 2010 (zie toelichting hierboven). 
Specificatie als volgt: 

- Uitgifte van 90 vouchers voor opleiding en coaching van ondernemers (€ 200) 
- Bijdrage aan 35 MKB ondernemers voor de aanschaf van zonnecellen (€ 50) 
- Uitvoeren van een subsidiescan voor ondernemers (€ 50) 
- Uitgifte van E-vouchers om Deventer‟ ondernemers te helpen bij de opzet van webshops (€ 50) 
- Bijdrage aan de opzet van het internetportal www.Deventer.webshop.nl  (€ 15) 
- Bijdrage ZZP netwerk (€ 5) 
- Evenementenfonds. In 2009 is voor € 34 aan bijdragen verstrekt. 

 
De grote afwijking ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door de financiële afwikkeling van de 
wethouderspensioenen in verband met een integrale herrekening op verzoek van de raad medio 2009. Hierin zijn ook de 
gevolgen van de collegewisselingen in 2009 meegenomen. Hiervoor is een voorziening getroffen waarvan de (technische) 
financiële mutaties op dit programma verantwoord worden. 

   
Totaal lasten 182  
 
  

http://www.deventer.webshop.nl/
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Baten Bedrag Toelichting 

   
Prestatieafwijking 540 In 2009 zijn aanmerkelijk meer diensten door derden verricht dan geraamd. Ook zijn nieuwe subsidies toegekend. De 

belangrijkste posten zijn: 
- Subsidies voor Breedband buitengebied alsmede Hart voor Deventer (bijdrage lokale omroep) van in totaal € 264. 
- In het kader van ICT in de samenleving verrichte diensten voor derden, andere gemeenten alsmede de provincie 

Overijssel in het kader van regie op de realisatie van glasvezel in de hele provincie (in totaal € 134) 
- Uitvoering van meer verkenningen en onderzoeken € 81. 

  Als gevolg van de hierboven genoemde herrekening van pensioenen B&W is  € 42 vrijgevallen in verband met lagere 
verplichtingen (oud)wethouderspensioenen. 

Totaal baten 540  
 

 2009 2009 2009 2009 
Resultaatbestemming 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Stortingen in reserves 0 350 353 3 
Puttingen uit reserves 250 5.572 5.256 -316 

Saldo 250 5.222 4.903 -319 
 
Toelichting op verschil 

 
Op de geraamde puttingen uit reserves is een voordeel behaald van € 316. Dit betreft drie puttingen van in totaal € 216 die niet zijn uitgevoerd, omdat de baten naar 2010 
worden overgeheveld te weten: 

- Budget voor maatregelen ter verzachting van de effecten van de economische crisis € 96 
- Wijkenbudget Rivierenwijk ten behoeve van de realisatie fietstunnel onder het spoor € 70 
- Budget boegbeeld economische visie / regionale economische visie € 50. 

Voor het uitvoeringsprogramma ICT in de samenleving vindt voor € 100 de betaling begin 2010 plaats. Hierdoor is de onttrekking uit de reserve lager dan geraamd. 
 

 2009 2009 2009 2009 
Voorzieningen 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Uitgaven 0 0 42 42 
Inkomsten 0 4.448 4.448 0 

Saldo 0 4.448 4.406 -42 
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Programma  : 1b Publieke dienstverlening  

 

Portefeuillehouder : A.P. Heidema 

     G. Hiemstra 

     M.J. Ahne 

Eenheid  :StadThuis  

 
 

Korte omschrijving van het programma 

 
Binnen het programma publieke dienstverlening bevinden zich de producten communicatie, burgerzaken, belastingen en het themaloket bouwen en wonen. 
Alle publieksbaliecontacten komen hierin voor (zogenoemde 1 op 1 dienstverlening) dat wil zeggen van aanvragen van een paspoort tot en met informatie met 
betrekking tot bouwvergunning en aanvraag van een Wmo voorziening. Uitgangspunt bij publieke dienstverlening is dat de gemeente haar producten 
klantvriendelijk aanbiedt, vereenvoudigt waar mogelijk en gebruik maakt van moderne communicatietechnieken in zowel informerende als aanbiedende zin. 
 
 

Wat hebben wij bereikt? 

 
Bereikte maatschappelijke effecten 
 
In de benchmark publiekszaken werd in 2009 het cijfer 7,7 respectievelijk 8,0 gegeven door burgers voor inleving en deskundigheid van medewerkers aan de 
balies van de gemeente. In de benchmark publiekszaken werd een gemiddelde cijfer gegeven over alle deelnemende gemeenten van 7,9 respectievelijk 8,1. 
Het streven was om hier nog 0,1 punt boven te komen. Het aantal digitale producten is uitgebreid van 40 naar 80 in 2009. Het nakomen van afspraken zoals 
maximering van de wachttijden voor burgers welke een afspraak hebben wordt voor 95% gehaald. 
 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 

 Nota termijnafspraken bezwaarschriftenbehandeling (2004), nota tussenrapportage termijnen (april 2005). 

 Managementinformatie 2007 burgerzaken. 

 Meerjarenbeeld vraag naar “Burgerzaken”- producten 2008-2011. 

 Legesverordening. 

 Communicatiebeleidsplan (2000). 

 Klant centraal (RMW) 2002. 

 Ingericht op de burger (Publieke Dienstverlening) 2001. 

 100.000 loketten (Publieke Dienstverlening) 2005. 
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 MO-KET: Maatschappelijke ondersteuning en publieke dienstverlening (2008). 

 Nulmeting kwaliteit publieke dienstverlening (2007). 

 Plan van Aanpak Deventer om van te houden (2009). 
 
Actuele beleidscontext 
 
Op basis van het plan van aanpak Deventer om van te houden is een interventieplan gemaakt onder de noemer Burgers & Bedrijven centraal welke als 
doelstelling heeft om dienstverlening aan Burgers en bedrijven verder te verbeteren. De doelstellingen van dit plan zijn in november 2009 vastgesteld door de 
directie. Na uitvoeren van de nulmeting zal in april 2010 de uitvoering worden opgepakt. 
 

Wat deden wij daarvoor in 2009? 

 
Onderwerp 

(productnummer) 
Prestatie in 2009 Realisatie 

prestatie in 
2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting  

 
Belastingen (304) 
 
Digitale dienstverlening 
 
 
Werkstromen 
 
 
Efficiency 

 
 
Invoering digitale nota‟s voor burgers. 
 
Digitaliseren van beroepszaken 
 
Opleggen 48000 aanslagen rioolrechten 
Opleggen 42000 aanslagen afvalstoffenheffing 
 
Verminderen van de uitvoeringskosten OZB/WOZ. 
 

 
 
 

  

Publieke dienstverlening 
( 305 en 41) 
Werkstromen 
 
 
Digitale dienstverlening 
 
 
 
Decentrale 
dienstverlening 
 
 
 
 
 
Monitoring 

 
 
Het leveren van producten en diensten aan burgers, zoals paspoorten 
(10.000), identiteitskaarten (6.000), rijbewijzen (9.500). Aantal 
verwachte klantcontacten: 82.000.  
 
Uitbreiden van de mogelijkheden om op afspraak diensten en/of 
producten af te nemen van de front-Office publiekszaken. 
 
Operationalisering van producten in mijn Loket welke in 2008 middels 
een aanbesteding zijn ontwikkeld.      
 
Invulling geven aan de dienstverlening dichter bij de burger 
(wijkwinkels, servicepunten) waarbij in 2009 specifiek aandacht zal zijn 
voor vormgeven van dienstverlening in de wijkwinkel Colmschate. 
 
Monitoren van de dienstverlening middels de benchmarking 
publiekszaken en de lokale monitor kwaliteit publieke dienstverlening. 
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Onderwerp 
(productnummer) 

Prestatie in 2009 Realisatie 
prestatie in 
2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting  

  
Organiseren van verkiezingen (2009 Europees parlement). 
 

   

Communicatie (306) 
 
Digitaal 
 
 
 
 
 
 
Werkstromen 

 
Digitale communicatie: De website van de gemeente. Deventer staat in 
de top 50 van de overheidsmonitor. 
 
24 uur per dag actueel gemeentelijk nieuws. 
 
10% groei in websitebezoek en een goed werkende zoekfunctie. 
 
 
Programma/projectcommunicatie: uitvoeren communicatievoorstellen. 
 

 
 
 

  

Juridische zaken ( 310) 
 
Werkstromen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbeteren van juridische 
kwaliteit 

Behandelen van bezwaarschriften: klantgericht (Bel die Burger!) en 
minimaal 70% binnen 14 weken (exclusief WOZ en belasting). 
Implementatie geactualiseerd gemeentelijk inkoop- en 
aanbestedingsbeleid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitvoeren nulmeting juridisch kwaliteitsplan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 64% van de bezwaarschriften is binnen 14 weken 
afgehandeld. Veel energie is gezet op het verder 
verbeteren van de dienstverlening door per 1 april een 
doorstart te maken met Bel de Burger. In de vorm van een 
experiment (de Andere Aanpak) wordt direct na 
binnenkomst  het overleg met de indiener(s) opgezocht om 
na te gaan of een andere vorm van geschillenbeslechting 
mogelijk is. Voorlopig blijkt dat 45% van de 
bezwaarschriften wordt ingetrokken omdat besluiten 
werden toegelicht, een andere oplossing werd gevonden 
of omdat een ander besluit werd genomen. Het experiment 
wordt in 2010 geëvalueerd onder andere op basis van een 
klant tevredenheidonderzoek. Daarnaast heeft de 
invoering van het digitaal dossier bij bezwaarschriften per 
juli 2009 veel extra capaciteit gevergd. 

Budgetoverheveling In totaal wordt € 94.000 aan lasten en € 79.000 aan baten overgeheveld voor: KCC telefonie (€ 39.000 lasten en baten), Mediamix (€ 15.000 lasten en baten), 
vernieuwing intranet (€ 25.000 lasten en baten) en promotiefilm (€ 15.000 lasten). 
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Wat heeft het gekost? 

 
(bedragen x € 1.000) 

 

 2009 2009 2009 2009 
Exploitatie 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 10.334 11.374 11.263 -111 
Baten 2.515 2.703 2.678 -25 

Saldo -7.819 -8.671 -8.585 86 
 
Toelichting op verschil  

 
Lasten Bedrag Toelichting 

(De)compensatie -9 Decompensatie salarissen juridische zaken. 
Overhevelingen - 94 Project KCC telefonie( € 39), mediamix (€ 15), vernieuwing intranet (€ 25), promotiefilm Deventer (€ 15) 
Apparaatslasten 265 Voor € 50 betreft het hogere apparaatslasten op projecten burgerzaken. Daarnaast zijn het overschrijdingen op de reguliere 

budgetten naturalisatie en tijdsbesteding GBA ter hoogte van € 65. Door hoge inhuur op vacatures, projectcommunicatie en 
kosten werving, selectie, opleiding zijn de communicatiekosten overschreden met € 150. 
waarvoor geen dekking aanwezig is. 

Mo-ket (decentrale 
dienstverlening) 

-160 De aanloopkosten voor dit project zijn nog niet bekend. Conform Mo-ket nota Maatschappelijke Ondersteuning en Publieke 
Dienstverlening van 1 juli 2008 zijn deze middelen gereserveerd in de reserve Wmo. 

Externe diensten -63 Minder adviezen derden, lagere proceskosten, lagere vergoeding commissies voor juridische zaken. 
Lagere doorbelasting van 
uit kostenplaats 

-125 Lager uitvallen van salarissen en meer baten vanuit werkzaamheden derden. 

Restant verschil 75 Diversen 
Totaal lasten -111  
 
 
Baten Bedrag Toelichting 

Overhevelingen -79 Project KCC telefonie ( € 39), mediamix (€ 15), vernieuwing intranet (€ 25). 
Diversen 54 Waaronder lijkbezorging (19), leges (28). 
Totaal baten -25  
 
 
 
 

 2009 2009 2009 2009 
Resultaatbestemming 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Stortingen in reserves 0 0 80 80 
Puttingen uit reserves 151 822 663 -159 

Saldo 151 822 583 -239 
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Toelichting op verschil 

 
De mutatie in de reserve van per saldo € 239 wordt voor € 160 verklaard door niet ingezette middelen ten behoeve van aanloopkosten Mo-ket decentrale dienstverlening. Dit 
heeft geresulteerd in een storting van € 80 en een niet uitgevoerde putting van € 80. Deze middelen van per saldo € 160 zitten nu in de reserve Wmo conform MO-ket nota 
Maatschappelijke Ondersteuning en Publieke Dienstverlening van 1 juli 2008. Resteert € 79 aan overhevelingen die achterblijven in de reserve. Project telefonie € 39, project 
mediamix € 15 en intranet € 25. 
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Programma  : 2 Openbare orde en veiligheid 

 

Portefeuillehouder :  A.P. Heidema 

Eenheid  :  Ruimte en Samenleving 

 

Korte omschrijving van het programma 

 
Bijdrage aan ontwikkeling en uitvoering van het beleid op het gebied van openbare orde en veiligheid. Uitvoeren bijzondere wetten en regelgeving met 
betrekking tot openbare orde en publiek domein (APV, Drank- en horecawet, Wet BIBOB, Wet op de kansspelen etcetera). 
Verhoging van de (sociale) veiligheid en de beleving daarvan, door samen met partners binnen de veiligheidsketen een creatief instrumentarium vast te 
stellen en uit te voeren. 
De aanpak is primair dader- of objectgericht en moet bijdragen aan een daling van het aantal delicten op de geprioriteerde thema‟s en een verbetering van het 
veiligheidsgevoel van burgers.  
De kansen die de nieuwe organisatiestructuur biedt voor intensievere samenwerking en afstemming bij vergunningverlening, toezicht en handhaving worden 
optimaal benut, waarbij de nadruk ligt op een gebiedsgeoriënteerde aanpak. 
Verhoging en verbreding participatie bevolking en instellingen bij prioritering en uitvoering veiligheidsbeleid.  
Een actieve deelname in de veiligheidsregio IJsselland en daarmee een kwaliteitsslag in de integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. 
Optimalisering (brand) preventie. 
Adequate hulpverlening bij brand en andere calamiteiten. 
Bewaken van de kwaliteit van de wettelijk taken die zijn ondergebracht bij de Regio IJssel- Vecht (rampenbestrijding, alarmcentrale, oefenen en opleiden) en 
samenwerking in regionaal verband. 
De producten 303 (openbare orde), 356 (toezicht), 500 (basisbrandweer zorg), 501(preventie) en 502 (regio en rampenbestrijding) vallen onder dit 
programma. 
 

Wat hebben wij bereikt? 

 
Bereikte maatschappelijke effecten 
 
Een stabilisatie of verdere (objectieve) afname van de criminaliteit of overlast. 

Het bereiken van het effect wordt gemeten via de criminaliteit en overlast cijfers van de politie. 
  

Een toegenomen gevoel van veiligheid. 
Het bereiken van het effect wordt gemeten via de Veiligheidsmonitor. 

 
Een hogere maatschappelijke waardering (in punten een 7.3) van het veiligheidsbeleid. 

Het bereiken van het effect wordt gemeten via de Veiligheidsmonitor. 
 



 

 68 

Het waarborgen van de fysieke veiligheid. 
 
In de meejaren nota Veiligheid in uitvoering is aangeven dat de objectieve cijfers van criminaliteit de laatste 5 jaren steeds verder gedaald zijn en dat er een 
stijging is van de gevoelens van veiligheid. De objectieve cijfers over 2009 zijn nog niet bekend. De verwachting bestaat dat door de invoering van een nieuw 
registratiesysteem bij de politie (in heel Nederland) er en vertraging optreedt in de beschikbaarheid van de gegevens en dat ook niet uit te sluiten is dat de 
betrouwbaarheid daarvan niet optimaal is. De gevoelens van (on)veiligheid worden gemeten via de veiligheidsmonitor; de uitkomsten daarvan verschijnen pas 
naar verwachting in het eerste kwartaal van 2010. Bij de laatste gehouden meting was de waardering van het veiligheidsbeleid precies een 7,3. 
 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 

 GSB programma veiligheid 2005- 2009. 

 Meerjaren nota veiligheid “ambities voor een veilige stad” 2005 – 2009. 

 Meerjaren nota Veiligheid in uitvoering 2010 - 2014. 

 Voortgangsrapportage 2009. 

 Beleidsdocumenten op het gebied van prostitutie, drugs, BIBOB, huiselijk geweld(huisverbod) etcetera. Integraal Handhavingprogramma 2008. 

 Integraal Handhavingprogramma 2010. 

 Uitvoeringsnota veiligheid 2005 – 2009. 

 Tussentijdse verantwoording voortgang veiligheidsbeleid (2007). 

 Brandweerbeleidsplan 2009-2012. 

 B&W nota Formatieknelpunten brandweer (2009). 
 
Actuele beleidscontext 
 
In 2009 lopen zowel de meerjarenvisie “Ambities voor een veilige stad”, de uitwerking van de gemeentelijke prioriteiten (inclusief outputindicatoren) als het 
GSB programma af. 2009 richt zich derhalve met name op het realiseren van de vastgestelde output en outcome.  
Als uitvloeisel van het beleidsprogramma “samen werken, samen leven” heeft het kabinet op diverse terreinen initiatieven genomen welke leiden tot  
aanpassing van bestaand beleid. Voorbeelden zijn een vernieuwde aanpak bestrijding fietsendiefstal en een herijking van het drugsbeleid (gepland voorjaar 
2009). Wij willen in 2009 op lokaal niveau invulling geven aan deze ontwikkelingen. 
De laatste jaren constateren wij een toenemende behoefte vanuit de samenleving aan de bestrijding van allerlei vormen van overlast (Voorstad-Oost, de 
Boreel, transformatiegebieden en dergelijke). Het betreft veelal een gebiedsgeoriënteerde aanpak. Wij vinden het wenselijk onze positie met betrekking tot 
deze problematiek vast te stellen waarbij we ons instrumentarium willen herijken en willen beoordelen hoe de samenwerking in overlastbestrijding kan worden 
geoptimaliseerd en het zelfoplossend vermogen van burgers kan worden verhoogd. Het actieplan overlast en verloedering zoals dat in 2008 door het kabinet 
is vastgesteld zal hierbij worden betrokken. 
Al eerder maakten wij melding van het fors toegenomen aantal evenementen. Om een (veilige) doorgang van evenementen te garanderen is steeds meer 
inzet vanuit de gemeente noodzakelijk. Wij vinden het wenselijk inzichtelijk te maken wat de ontwikkeling van deze inzet is en op welk niveau wij deze willen 
en kunnen garanderen.  
In 2008 is gestart met een onderzoek of en zo ja op welke wijze in de regio IJsselland een veiligheidshuis kan worden gestart. In 2009 vindt hierover 
besluitvorming plaats.  
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De op komst zijnde vervanging van de Brandweerwet door de Wet veiligheidsregio‟s zal voor wezenlijke veranderingen bij de brandweer zorgen. Zo krijgen 
normen voor opkomsttijden en voertuigbezetting een wettelijk karakter en legt het aan de nieuwe wet gekoppelde Besluit kwaliteit brandweerpersoneel de 
brandweerkorpsen een andere opleidingssystematiek op. Daarnaast zal de komst van de omgevingsvergunning per 1 juli 2010 zorgen voor grote 
veranderingen op het gebied van vergunningverlening en controles. In 2009 zorgde het nieuwe Gebruiksbesluit voor een verschuiving van het takenpakket 
van het team Risicobeheersing van vergunningverlening naar voorlichting en toezicht. 
Op 1 januari 2009 is de Veiligheidsregio IJsselland van start gegaan. Op 1 januari 2010 treedt de commandant van Deventer in regionale dienst. 
 

Wat deden wij daarvoor in 2009? 

 
Onderwerp 

(productnummer) 
Prestatie in 2009 Realisatie 

prestatie in 
2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting  

 
Meerjaren visie 
veiligheidsbeleid 

Opgestelde meerjarenvisie veiligheidsbeleid 2010-2014. 
 

  

Integrale handhaving 
(relatie met onder meer 
programma, 5, 6 en 7 ) 

Opgesteld werkprogramma integrale handhaving 2010.   
 

  

Veiligheidsbeleid 
(product 303 en 356) 

Opgestelde voortgangsrapportage veiligheid 2009 ( op de 
gemeentelijke prioriteiten). 

 

  

Huiselijk geweld* 
(relatie met programma 
10 en 11) 

Voortgangsrapportage uitvoering aanpak huiselijk geweld jaarschijf 
2009, inclusief rapportage met betrekking tot huisverbod. Er is een 
registratie (herhaalde) meldingen huiselijk geweld (GSB doelstelling 
voor 2009); Het aantal eerste meldingen huiselijk geweld bedraagt 161 
en aantal meldingen van herhaald huiselijk geweld bedraagt 54 ( GSB 
doelstelling voor 2009). 

 

  

Veelplegers* 
(relatie met programma 
10 en 11 

100% van het totaal aantal veelplegers wordt een nazorg en/of 
resocialisatietraject aangeboden (GSB doelstelling); 
50% van de 100% van het totaal aantal aangeboden trajecten wordt 
afgerond (GSB doelstelling voor 2009). 

 

  

Veiligheidshuis 
(relatie met programma 
10 en 11)) 

Opgestelde nota over opzet en eventuele deelname in een 
veiligheidshuis.  

 

  

Woonwagens 
(relatie met programma 7) 

Vastgesteld plan van aanpak handhaving woonwagen/woonschepen.  
 

 Doorgeschoven naar 2010 

Fietsendiefstal Opgestelde nota aanpak fietsendiefstal. 
 

 Aanpak wordt geïntegreerd in het fietsenplan dat begin 
2010 aan de gemeenteraad wordt aangeboden. 

Evenementen Opgestelde nota inzake rol, positie en inbreng van gemeente bij 
evenementen. 
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Onderwerp 
(productnummer) 

Prestatie in 2009 Realisatie 
prestatie in 
2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting  

Bekendheid team 
toezicht* 
(voorheen stadstoezicht) 

Verantwoordingsrapportage met betrekking tot  vergroting 
naamsbekendheid van team toezicht (GSB doelstelling dat in  2009 
75% van Deventer bevolking toezicht kent). 

 

  

Overlast en verloedering 
(product 303) 

Opgestelde nota aanpak en bestrijding overlast en verloedering.  
 

  

Hooligans in beeld Tussentijdse evaluatie aanpak Hooligans in beeld.    

Processen verbaal In 2009 worden door team toezicht 20% meer processen verbaal 
uitgeschreven dan in 2004 ( GSB doelstelling). Dat betekent 13.000 
processen verbaal. 

 

  

Afdoening klachten 80% van de klachten bij team toezicht is binnen drie dagen na 
ontvangst in behandeling genomen (GSB doelstelling voor 2009) 

 

  

Advisering externe 
veiligheid en 
omgevingsveiligheid 

Advisering van brandweer aan regio en overige eenheden gemeente 
Deventer met betrekking tot externe veiligheid. 
Advisering van brandweer aan overige eenheden gemeente Deventer 
met betrekking tot bestemmingsplannen en ruimtelijke ontwikkeling. 
Uitwerken nota „bluswatervoorziening‟ naar aanleiding van te 
verwachten contract Vitens. 

   

Brandveiligheidtoezicht Toezicht op brandveiligheid risicovolle en kwetsbare objecten. 
Toezicht op brandveiligheid in de openbare ruimte (onder meer bij 
evenementen). 
Ondersteuning en advisering  door brandweer aan team Toezicht met 
betrekking tot fysieke veiligheid. 

   

Paraatheid met betrekking 
tot brandbestrijding, 
hulpverlening bij 
ongevallen (onder andere 
verkeersongevallen en 
waterongevallen). 

In minimaal 80% van de uitrukken voldoen aan het zorgnormenstelsel 
van de gemeente Deventer, inclusief duiken. Na alarmering: 
1

e
 brandweervoertuig binnen 6 minuten aanwezig in binnenstad en bij 

bijzondere objecten. In overige gebieden/objecten een opkomsttijd tot 
10 minuten. 
2

e
 brandweervoertuig 2 minuten later (tijdens kantoortijden) en 3 

minuten later (daar buiten). 
Het duikteam is na 15 minuten ter plaatse. 

   

Slagkracht brandweer Op eigen kracht een incident tot en met classificatie “grote 
brand”kunnen bestrijden. 
In 80% van de gevallen zijn alle vier de Deventer brandweerposten 
paraat. 
In 99% van de gevallen zijn drie van de vier posten paraat. 
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Onderwerp 
(productnummer) 

Prestatie in 2009 Realisatie 
prestatie in 
2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting  

Geoefendheid brandweer Voldoen aan de landelijke norm voor oefenen, neergelegd in de 
leidraad Oefenen. Bevelvoerders voldoen aan de normen van de 
Inspectie. 
Dit houdt in: 
voor beroeps brandweermensen met specialistische taken circa 200 
uren. 
Voor algemene taken circa 80 à 100 uren. 
Daarnaast per persoon het uitvoeren van minimaal 1x per jaar een 
oefening onder realistische omstandigheden. 
Bevelvoerders trainen 12x extra per jaar (30 uren). 

   

Ontwikkeling van de 
regionalisering van de 
brandweerzorg en 
rampenbestrijding binnen 
de RIJV. 

Met ingang van 1 januari 2009 gaat de regionale brandweer op in de 
Veiligheidsregio IJsselland. Op termijn zullen de commandanten van 
de gemeentelijke brandweren in dienst treden van de regionale 
brandweer. Dit ter versterking van de sturing, (multidisciplinaire) 
samenwerking en het regionaal management. De verdergaande 
regionale samenwerking van de brandweer zal opgepakt worden voor 
vier afgesproken taakvelden.   

   

Regionale regeling 
operationele leiding 
(RROL): officieren en 
hoofdofficieren in 
regionaal aangestuurd 
piket 

Leveren van piketfunctionarissen: 1 RCvD, 1 HOvD en 3 OvD‟s, 
waarbij de HOvD in een gezamenlijk piket met de VNOG werkt. 
Ter voorbereiding op daadwerkelijke incidenten wordt door de 
verschillende functionarissen meegedaan aan oefeningen op de 
diverse operationele niveaus: ROT, Copi, veldoefeningen. 

   

Rampenbestrijdingsoefeni
ngen 

Ter voorbereiding op de rampenbestrijding wordt deelgenomen aan 
een aantal regionale oefeningen: 
Op beleidsniveau binnen de Gemeentelijke Rampenstaf (GRS) 
Op operationeel niveau aan compagnies en pelotons oefeningen. 

   

 

Wat heeft het gekost? 

 
(bedragen x € 1.000) 

 

 2009 2009 2009 2009 
Exploitatie 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 10.125 10.491 10.451 -40 
Baten 985 833 751 -82 

Saldo -9.140 -9.658 -9.700 -42 
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Toelichting op verschil  

 
Lasten Bedrag Toelichting 

Decompensatie -87 Verlaging compensatiepercentage loonsom Brandweer. 
Overige 47 Overig. 
Totaal lasten -40  
 
 
Baten Bedrag Toelichting 

Overige -82 Betreft voornamelijk tegenvallende inkomsten leges, en diensten derden Brandweer (totaal - € 40). 
Totaal baten -82  
 

 2009 2009 2009 2009 
Resultaatbestemming 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Stortingen in reserves 0 15 0 -15 
Puttingen uit reserves 137 382 311 -71 

Saldo 137 367 311 -56 
 
Toelichting op verschil 
 
 

 2009 2009 2009 2009 
Voorzieningen 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Uitgaven 0 24 67 43 
Inkomsten 0 0 58 58 

Saldo 0 -24 -9 15 
 

(bedragen x € 1.000) 
 

 2009 2009 2009 2009 
Investeringen 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 0 236 144 -92 
Baten 0 0 0 0 

Saldo 0 -236 -144 92 
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Programma  : 3 Openbare ruimte 

 

Portefeuillehouder : G.A.J. Berkelder 

Eenheid  : Ruimte en Samenleving 

 

Korte omschrijving van het programma 

 
Dit programma omvat de instandhouding van de openbare ruimte. De belangrijkste taken van dit programma zijn het uitvoeren van beheertaken, het 
veiligheidsonderhoud, het dagelijkse en regulier onderhoud, het groot onderhoud, de herinrichtingen en waar mogelijk vervangingen in samenwerking met 
andere programma‟s. Deze taken worden uitgevoerd binnen vastgestelde beleidskaders. Daarnaast maakt dienstverlening richting de gebruiker of burger van 
Deventer onderdeel uit van dit programma voor onderdelen die aan de openbare ruimte zijn gerelateerd, te weten de havens, markten en begraafplaatsen. 
 

Wat hebben wij bereikt? 

 
Bereikte maatschappelijke effecten 
 
Door het in stand houden van de openbare ruimte draagt het programma openbare ruimte bij aan het behalen van enkele maatschappelijke effecten. Deze 
maatschappelijke effecten zijn: 

1. het minimaal gelijk houden of verbeteren van de leefbaarheid van de openbare woon-, werk en leefomgeving. 
2. het minimaal gelijk houden of verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid van de openbare woon-, werk en leefomgeving. 
3. het minimaal gelijk houden of verbeteren van de kwaliteit (aanzien en aantrekkelijkheid) van de openbare woon-, werk en leefomgeving. 

 
Indicatoren/doelstellingen 
Voor 2009 worden de volgende indicatoren en doelstellingen benoemd: 
 
De leefbaarheids beleving van de burgers wordt 2 jaarlijks gemonitoord met de leefbaarheidmonitor. Voor het aspect fysieke ruimte dienen de resultaten van 
de monitor de komende 2 jaar minimaal gelijk te blijven. 
 
De objectieve en subjectieve veiligheid is een breed begrip en kent vele indicatoren. De voor de openbare ruimte relevante indicatoren zijn: 

- aantal meldingen van burgers over onveilige situaties in de openbare ruimte; 
- aantal aansprakelijkheidstellingen en omvang door ongevallen in de openbare ruimte. 

 
Het aantal meldingen van burgers over onveilige situatie wordt bijgehouden bij de front-Office Publiekszaken (meldpunt). In 2009 wordt nog enige groei 
geaccepteerd van het aantal meldingen, omdat de bekendheid van het meldpunt nog steeds toeneemt. Deze toenemende bekendheid genereert meer 
meldingen.   
 



 

 74 

Voor de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving is nog geen indicator beschikbaar. De burger zal in ieder geval betrokken worden bij het opstellen van 
de stedelijke kwaliteitskaders. 
 
Vanuit de MOR kan afgeleid worden dat de maatschappelijke effecten in 2009 zijn gehaald. De leefbaarheid, objectieve en subjectieve veiligheid en de 
kwaliteit (aanzien en aantrekkelijkheid) van de openbare woon-, werk en leefomgeving zijn minimaal gelijk gebleven voor de gemeente Deventer. 
 
Output 
Om de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken zal de openbare ruimte op een voldoende hoog onderhoudskwaliteitsniveau zijn voor het programma 
openbare ruimte de volgende outputdoelstellingen geformuleerd: 
 

 Het realiseren van een onderhoudskwaliteitsniveau sober tot basis voor de binnenstad, de Vijfhoek en nieuwe of geherstructureerde buurten voor het 
aspect heel. 

 Het realiseren van een gemiddeld onderhoudskwaliteitsniveau sober voor de rest van de gemeente voor het aspect heel. 

 Het realiseren van een onderhoudskwaliteitsniveau basis voor de gehele gemeente voor het aspect schoon. 
 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 

 Nota Beheerkwaliteit Openbare Ruimte Deventer (maart 2003). 

 Milieubeleidsprogramma (2006). 

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

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

 Bomenbeleidsplan, uitwerking van groenbeleidsplan (april 2007). 

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

 Openbare verlichting Uitvoeringskader (2007). 
 
Actuele beleidscontext 
 
Voor het werken in de bestaande stad met uitzondering van enkele gebieden zoals de binnenstad zijn geen beleidsrichtlijnen vastgesteld over de inrichting 
(materialisatie) van de openbare ruimte. Bij het beheren en onderhouden van de openbare ruimte is er wel behoefte aan deze kaders. Deze kaders bieden het 
handvat hoe de inrichting van de openbare ruimte eruit moet zien. Bij de uitvoering van grootschalig onderhoud kan dan de gewenste inrichting worden 
gerealiseerd terwijl bij het dagelijks beheer binnen de kaders dient te worden geopereerd. Deze stedelijke kwaliteitskaders bepalen dus in grote mate het 
aanzien van de stad. In 2009 wordt versterkt ingezet op het ontwikkelen van deze stedelijke kwaliteitskaders. 
 
In het kader van de wettelijke zorgplicht conform de Wet Milieubeheer zal de gemeente Deventer in 2009 een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan opstellen 
voor de periode 2010-2015. Hierin zal ook aandacht worden besteed aan de extra zorgtaken die gemeente heeft gekregen als gevolg van het vaststellen van 
de Wet gemeentelijke watertaken door de Tweede Kamer op 15 februari 2007.  
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De wet versterkt de gemeentelijke regierol voor omgaan met regenwater in bebouwd gebied. Daarnaast geeft het gemeenten ook een rol in de aanpak van 
stedelijke grondwaterproblemen. Gemeenten kunnen maatregelen voor de verwerking van regenwater en overtollig grondwater bekostigen uit de brede 
rioolheffing. Het gemeentelijk beleid dienaangaande moet daarom in de toekomst worden opgenomen in het verbrede Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Dit 
GRP moet binnen 5 jaar aan de nieuwe wet voldoen. 
 
In 2008 is de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netwerken (WION) in werking getreden. De gemeente dient hiertoe via het kadaster de ligging van de 
netwerken in haar eigendom digitaal beschikbaar te stellen. Dit geldt voor netwerken zoals riolering, bekabeling lichtmast, bekabeling marktkasten enzovoorts. 
De gemeente Deventer zal het beheer van de netwerkgegevens in 2009 volledig up to date moeten hebben. 
 
Per 1 juli 2008 treedt de nieuwe Wet op de Ruimtelijke ordening in werking. Deze nieuwe wet biedt gemeenten wellicht meer mogelijkheden 
exploitatiebijdragen te verlangen, waaronder voor de openbare ruimte. De mogelijkheden om voor de openbare ruimte meer baten te creëren worden in 2009 
verkend. 
 

Wat deden wij daarvoor in 2009? 

 
Onderwerp 

(productnummer) 
Prestatie in 2009 Realisatie 

prestatie in 
2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting  

 
Instandhouding openbare 
ruimte 
(producten 20, 21, 22, 28, 
32 en 38) 
(programma 5: 31) 
 

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

   
 
 
 
 
 
 
Er wordt inmiddels steeds meer gewerkt op beeld, om een 
gelijkmatiger beeld te realiseren. Komend jaar wordt sterk 
ingezet op training van de uitvoerders  en monitoring (zie 
volgend punt). 

Inzet straatreiniging 
(product 21) 

In 2008 bleek uit de monitoring dat op het aspect schoon de 
outputdoelstelling niet werd gehaald. In 2009 zal extra ingezet worden 
op straatreiniging, zodat meldingen van burgers afnemen en er een 
stijging in de schoonheidsgraad wordt gerealiseerd. 

 

  De output staat  onder druk. Er is discussie omtrent de 
levering van extra capaciteit aan Cambio via instroom vanuit 
de gemeente van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Deze mensen zouden worden ingezet op het 
DVO reiniging. Cambio heeft tot op heden zelf gezorgd dat 
de output voor het DVO reiniging in stand bleef. In 2009 
heeft Cambio signalen afgegeven dit financieel niet langer 
voor haar rekening te kunnen nemen. Hierdoor komen de 
resultaten met name ten aanzien van grof zwerfafval onder 
druk te staan. Inmiddels zijn afspraken gemaakt om meer 
mensen bij Cambio onder te brengen.  
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Onderwerp 
(productnummer) 

Prestatie in 2009 Realisatie 
prestatie in 

2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting 

Burgerbeoordeling 
(producten 20, 21, 22, 28)  
 

Op basis van de in 2008 opgestelde rapportage over de 
belevingswaarde van de openbare ruimte door burgers in Deventer het 
monitoringsinstrument van de gemeente Deventer aanpassen. De 
aanpassing heeft tot doel dat de monitoring een betere afspiegeling 
vormt van de belevingswaarde van de burger. 

 

  

Stedelijke kwaliteitskaders 
(programma 6) 

De stedelijke kwaliteitskaders per buurt worden in 2009 verder 
uitgewerkt op basis van de concept voorstellen uit 2008. De buurten 
vallend onder de aanpalende gebieden van de 
herstructureringsgebieden hebben prioriteit. In 2009 worden de kaders 
van de Rivierenwijk en Tuindorp afgerond.  

 

  

Uitvoering fietsbeleidsplan 
(product 20) 
(programma 4) 

In 2009 zullen de eerste tegel fietspaden worden heringericht naar 
fietspaden in asfalt conform de programmering die is opgenomen in 
het MJOP 2009-2012. 

 

  

Hondenpoepbeleid 
(product 21) 

In 2009 wordt de implementatie van het nieuwe hondenpoepbeleid 
afgerond, waarbij aan de doelstellingen van een schonere stad wordt 
voldaan.  
In 2009 wordt hiertoe een eindevaluatie aan de raad aangeboden . 

 

  

Vervangingsplannen 
(producten 20, 28, 32, 38) 

in 2009 wordt een update gemaakt van de lange termijn 
vervangingsplannen  voor de producten wegen, riolering, groen en 
civiele kunstwerken. 

 

 In verband met de ambtelijke inzet voor diverse 
subsidieaanvragen (onder andere Essent) en extra inzet 
voor opstarten nieuwe dossiers op verzoek van B&W 
(Industrieweg) verschuift de update van de 
vervangingsplanningen naar 2010 (zie najaarsmarap). 

Energie zuinige openbare 
verlichting 
(product 22) 

In 2009 wordt, op basis van een berekening (scan) van hoeveel 
energie bespaard kan worden, een plan van aanpak opgesteld voor 
energiezuinige openbare verlichting. 

 

  

Landschapsbeheer 
(groene diensten, product 
28) 

In 2008 wordt het Groenfonds vastgesteld. In 2009 zullen de eerste 
projecten uitgevoerd worden 

 

  

Verbetering van de 
kwaliteit van de (semi-) 
openbare ruimte (GSB-
indicator 32) 

Oppervlak (in m2 of ha.) openbare ruimte waarbij sprake is van een 
kwaliteitsimpuls: 
20,8 ha, reeds gerealiseerd in voorgaande jaren; 
0 ha groen in 2009 

 

  

Verbetering van 
grootschalig groen in de 
stad (GSB-indicator 33) 

Aantal grootschalige groenprojecten met bijbehorend oppervlak: 
a. Het Nieuwe Plantsoen (gereed) 
c. Het Venenplantsoen (wijk 3) (0 ha). 

 

 De realisatie van het Venenplantsoen is afhankelijk van het 
herstructureringsproject Rivierenwijk (zie najaarsmarap). 

Buurtspeelplekken 
(Programma 7, 11 en 14 
en product 30) 
 

Eind 2009 zijn de geprogrammeerde werkzaamheden van het 
speelbeleidsplan volledig uitgevoerd. Bij de uitvoering zijn waar 
mogelijk werkzaamheden meegenomen, die opgenomen in de nota „te 
gek een eigen plek‟ meegenomen. Hiermee is de uitvoering van het 
vigerende speelbeleidsplan afgerond. Na afronding zal het dagelijks 
onderhoud wel doorlopen. 

 

€ 200.000 
extra krediet 
aange-
vraagd bij de 
najaars-
marap 
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Onderwerp 
(productnummer) 

Prestatie in 2009 Realisatie 
prestatie in 

2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting 

Herinrichting Borgele 
(producten 20, 22 en 28) 

In 2009 een ontwerp van de openbare ruimte van het aanpalend 
gebied (geen ontwikkelingsprojecten) in Borgele bestuurlijk laten 
vaststellen. 
Het in 2009 vastgestelde ontwerp van Borgele aanbesteden en 
uitvoeren. Eind 2009 dient de uitvoering voor 20% gereed te zijn. 

  De opstart is vertraagd (zie zomer- en najaarsmarap) 

Herstructurering 
(producten 20, 22, 28 en 
32) 
(programma 7 

Voorbereiden en realiseren van diverse integrale werken in de 
openbare ruimte van de aanpalende gebieden van de 
herstructureringsgebieden.  
 
In Keizerslanden worden in 2009 de werkzaamheden gestart in de 
buurt Oranjekwartier. 
 
 
 
In De Rivierenwijk worden met woningbouwcorporatie Rentree 
definitieve afspraken gemaakt rondom de aanpak van de aanpalende 
gebieden met als basis het vastgestelde stedenbouwkundig plan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
De start uitvoering is vertraagd. Bestuurlijk is gekozen voor 
een intensievere communicatie in deze wijken, gelijk aan de 
ontwikkelingsgebieden. Hierdoor is de planvorming 
vertraagd. De uitvoering van de eerste deelprojecten vindt 
plaats in 2010. 
 
Rentree heeft zich teruggetrokken ten aanzien van de 
mondelinge afspraak om de openbare ruimte in de 
aanpalende gebieden onder hun regie uit te voeren. 

Gemeentelijk 
Rioleringplan  
(product 32) 

In 2009 wordt een concept GRP (gemeentelijk rioleringsplan) voor de 
planperiode 2010-2015 vastgesteld door de raad, waarin een 
uitgewerkt investeringsplan voor vervangingen en  verbeteringen wordt 
opgenomen. 

 

  

Afvalwaterakkoord 
(product 32) 

Eind 2009 afronding ontwerpfase van alle projecten, die voortvloeien 
uit het in 2007 door de besturen van de gemeente en het waterschap 
gesloten afvalwaterakkoord. 
De werkzaamheden bestaan uit het bouwen van een 
zandfilterinstallatie op de rioolwaterzuiveringinrichting van het 
waterschap met als doel een schonere lozing van het effluent op de 
IJssel; verder worden er bergbezinkbassins verbeterd en het 
sturingssysteem van een aantal gemalen wordt uitgebreid en 
verbeterd. 

 

  

Renovatie sluizencomplex 
(product 38) 

In 2009 zal gestart worden met de 1
e
 fase van de renovatie van het 

sluizencomplex voor zowel het civieltechnische (beton/staal) als 
elektromechanische deel. 
De werkzaamheden zullen in 2009 voor circa 40% gereed zijn. 

 

 De renovatie is in november 2009 gegund. (zie zomer- en 
najaarsmarap). 
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Wat heeft het gekost? 

 
(bedragen x € 1.000) 

 

 2009 2009 2009 2009 
Exploitatie 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 28.807 30.444 31.515 1.071 
Baten 8.446 9.041 9.749 708 

Saldo -20.361 -21.403 -21.766 -363 
 
Toelichting op verschil  

 
Lasten Bedrag Toelichting 

Storting in voorziening 
degeneratievergoeding 
openbare ruimte 

200 Betreft een storting in de voorziening degeneratievergoeding openbare ruimte (zie tevens toelichting bij de baten). 

Klanten Contact centrum 
(KCC) 

80 Voor het goed implementeren van het Klanten Contact Centrum (KCC) zijn extra kosten gemaakt. 

Wet WION 70 Voor de wet informatie uitwisseling ondergrondse netten zijn extra kosten gemaakt. 
Gladheidbestrijding 80 Op product stadsreiniging zijn als gevolg van de winterse omstandigheden de kosten van gladheidbestrijding overschreden. 
Plus projecten 
stadsreiniging 

310 Betreft uitgaven voor de zogenaamde plus projecten in het kader van Deventer schoon. Hiertegenover staat ook een 
bijdrage van de provincie. 

Energievoorziening markt 
op de Brink 

65 De energievoorziening op de markt op de Brink voldeed niet meer aan de daaraan gestelde veiligheidsvoorschriften. Deze 
is daarom vervangen. 

Openbaar Groen 436 De overschrijding op het product openbaar groen komt door: 
Extra kosten die ook dit jaar weer moesten worden gemaakt ter bestrijding van ziekte en plagen waaronder de 
eikenprocessie rups maar dit jaar voor het eerst ook Massaria en de bloedingsziekte (circa € 130). Verder is de vergoeding 
aan DGB hoger uitgevallen in verband met de zorgplicht bomen (circa € 100). Tevens is de vergoeding voor bij het 
Deventer Groenbedrijf gedetacheerd personeel hoger uitgevallen Deze vergoeding is op begrotingsbasis niet 
gecompenseerd (circa € 190). 
 

Kwijtschelding rioolrecht -64 In 2009 zijn de lasten voor kwijtschelding rioolrecht lager uitgevallen. 
Lasten riolering 160 In 2009 heeft er een extra doorbelasting plaatsgevonden in verband met meerkosten op het MJOP project Singel en is de 

bijdrage aan het product openbaar groen hoger geweest in verband met de bladcampagne. 
Lagere bijdrage aan 
investeringen 

-228 Als gevolg van lagere lasten op investeringen bij civieltechnische kunstwerken (product 38), zijn de bijdragen aan die 
investeringen ook lager (ook de beschikking over reserves zijn hierdoor lager, zie baten). Het betreft de volgende 
investeringen: 
Afmeervoorziening Pothoofdkade                       €  181 
Baggeren buitengracht                                        €  47 

Overige verschillen -38  
   
Totaal lasten 1.071  
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Baten Bedrag Toelichting 

Degeneratievergoeding 
Openbare ruimte 

428 Betreft een degeneratie vergoeding van € 200 van kabelbedrijven welke is gestort in de voorziening degeneratievergoeding 
openbare ruimte (zie tevens toelichting bij de lasten). Tevens is er in dit kader voor de aanleg van het glasvezelnet een 
vergoeding van € 228 verkregen.  

Bijdrage provincie voor 
projecten stadsreiniging 

210 Het betreft hier bijdragen van de provincie voor de zogenaamde Plus Projecten. Dit zijn projecten in het kader van Deventer 
schoon. 

Havengelden 60 Hogere opbrengst voor havengelden. 
Marktgelden 57 Hogere opbrengst voor marktgelden. 
Bijdrage voor groene en 
blauwe diensten 

74 Op het product 28 openbaar groen is een hogere bijdrage van de provincie ontvangen voor groene en blauwe diensten. 

Opbrengst riolering -200 Lagere opbrengst voor het rioolrecht                                €  109 
Voor het aansluitingsrecht is in 2009 minder ontvangen  €     91 

Overige verschillen 79  
   
Totaal baten 708  
 
 

 2009 2009 2009 2009 
Resultaatbestemming 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Stortingen in reserves 0 0 0 0 
Puttingen uit reserves 135 1.416 1.397 -19 

Saldo 135 1.416 1.397 -19 
 
Toelichting op verschil 

 
Voor een specificatie van de stortingen en puttingen wordt verwezen naar de bijlage Resultaatsbestemming die onderdeel uitmaakt van de jaarrekening. 
 

 2009 2009 2009 2009 
Voorzieningen 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Uitgaven 0 0 0 0 
Inkomsten 0 0 200 200 

Saldo 0 0 200 200 
 
Toelichting op verschil 
 
Inkomsten Bedrag Toelichting 

   
Storting in voorziening 
degeneratievergoeding 
openbare ruimte 

200 Betreft een storting in de voorziening degeneratievergoeding openbare ruimte. Het betreft een vergoeding van 
kabelbedrijven voor aanleg of vervanging van kabels in de openbare ruimte. 

   
Totaal inkomsten 200  
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(bedragen x € 1.000) 
 

 2009 2009 2009 2009 
Investeringen 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 2.390 5.546 4.717 -829 
Baten 100 825 497 -328 

Saldo -2.290 -4.721 -4.220 501 
 
Toelichting op verschil 
 
Lasten Bedrag Toelichting 

   
Vervanging Hanzebrug -85 In verband met vertraging van het project zijn de lasten voor 2009 lager uitgevallen. Het restant budget wordt 

doorgeschoven naar 2010. 
Kade constructie in de 
Haven 

-43 In verband met vertraging van het project zijn de lasten voor 2009 lager uitgevallen. Het restant budget wordt 
doorgeschoven naar 2010. 

Afmeervoorziening 
Pothoofdkade 

-243 In verband met vertraging van het project zijn de lasten voor 2009 lager uitgevallen. Het restant budget wordt 
doorgeschoven naar 2010. 

Baggeren buitengracht -47 In verband met vertraging van het project zijn de lasten voor 2009 lager uitgevallen. Het restant budget wordt 
doorgeschoven naar 2010. 

Prins Bernhardsluis 370 Deze lasten worden verrekend met het in 2010 beschikbaar gestelde krediet voor revitalisering Prins Bernhardsluis 
Gemeentelijk 
Rioleringsplan Jaarschijf 
2009 

-825 Betreft investeringen uit de jaarschijf 2009 van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2005-2009. Deze investeringen zijn iets 
vertraagd. Het restant wordt overgeheveld naar 2010. 

Overige verschillen 44  
Totaal lasten -829  
   
Baten Bedrag Toelichting 

   
Afmeervoorziening 
Pothoofdkade 

-243 In verband met vertraging van het project zijn de baten voor 2009 lager uitgevallen. Het restant budget wordt 
doorgeschoven naar 2010. 

Baggeren buitengracht -47 In verband met vertraging van het project zijn de baten voor 2009 lager uitgevallen. Het restant budget wordt 
doorgeschoven naar 2010. 

Overige verschillen -38  
Totaal baten -328 
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Programma  : 4 Bereikbaarheid 

 

Portefeuillehouder : G.A.J. Berkelder 

Eenheid  : Ruimte en Samenleving 

 

Korte omschrijving van het programma 

 
 
Het programma bereikbaarheid omvat de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid ten aanzien mobiliteit en infrastructuur. Beleid heeft 
betrekking op alle vervoersmodaliteiten (rijdend en parkerend), waarbij ze in hun onderlinge samenhang worden bezien. 
 

Wat hebben wij bereikt? 

 
Bereikte maatschappelijke effecten 
 
Bereikbaarheid verenigt doelen op het gebied van:  
- Het borgen en stimuleren van de vitaliteit op het gebied van wonen, werken en recreëren; 
- Het verbeteren van de leefbaarheid door het verminderen van geluidshinder, het reduceren van stank (emissie-) overlast en het beperken van hinder als 

gevolg van straat parkeren; 
- Het verbeteren van de objectieve en subjectieve verkeersveiligheid. 
 
Een goede bereikbaarheid van de stad als geheel is een belangrijke impuls voor de economische vitaliteit. Investeren in goed en toegankelijk openbaar 
vervoer maakt het mogelijk dat schoolgangers, werkenden en oudgaand een vervoerkeuze hebben en sociale activiteiten kunnen ontplooien. We beogen in 
dit kader een kwaliteitsverbetering van alle halteplaatsen in Deventer. Voor overig gemotoriseerd verkeer beogen we het verbeteren van bestaande dan wel 
het aanleggen van nieuwe wegen. 
 
Een goede doorstroming op de hoofdwegen ontlast de wijkgebonden wegen en vermindert geluidshinder en luchtvervuiling omdat er minder start/stop-
bewegingen zijn. Dat gebeurt onder meer met investeringen in fietsinfrastructuur. We beogen de realisatie van één ongelijkvloerse kruising tussen auto en 
fiets in 2009. 
Met het betaald parkeerbeleid willen we straat parkeren in de binnenstad zoveel mogelijk vervangen met garage parkeren. Zo kan de vrijgekomen ruimte 
opnieuw ingericht worden (detailhandel, cultuur, toerisme en dergelijke) die de aantrekkelijkheid van een gebied verhoogt.  
De toenemende mobiliteit moet hand in hand gaan met verkeersveiligheid, met name binnen woonwijken en 30km-zones is de leefbaarheid gebaat bij een 
herkenbare en verkeersveilige inrichting die gericht is op weinig gemotoriseerd verkeer. We beogen een vermindering van het aantal ongevallen in Deventer 
met 5%. 
 
Het aantal ongevallen op gemeentelijke wegen over de afgelopen jaren laat het volgende beeld zien: 
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jaar 
 

slachtoffer 
ongevallen 

 2003 
 

186 
 2004 

 
180 

 2005 
 

137 
 2006 

 
127 

 2007 
 

132 
 2008 

 
142 

 2009 (begroot) 126 
  

De cijfers 2009 worden pas in april bekend.  
 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 

 Nota mobiliteit, 2003 

 Nota hoofdwegenstructuur, 2001 

 Herijking nota Hoofdwegenstructuur, 2007. 

 Tactische notitie herijking Hoofdwegenstructuur, 2009. 

 Uitvoeringsplan Parkeerbeleid, 2007. 

 Concept Fietsbeleids- en fietspadenplan, 2008. 

 Openbaar vervoervisie, 2008. 

 Concept Verkeersveiligheidbeleidsplan. 
 
Actuele beleidscontext 
 
- Regionale lobby en follow up van de gebiedsgerichte verkenning A1, 
- Provinciale Omgevingsvisie en Programma A1 zone, 
- Actualisering en meerjaren programmering van parkeerbeleid, hoofdinfrastructuur, openbaar vervoer en fietsbeleid en kleine verkeersmaatregelen, 
- Uitwerking van het uitvoeringsplan parkeerbeleid in relatie tot gebiedsontwikkelingen in de binnenstad, 
- Ruimtelijke ontwikkelingen zoals Deventer Noordoost, Rivierenwijk, Steenbrugge, Park Zandweerd, Keizerslanden en dergelijke gebiedsontwikkelingen 

vragen  
kaderstellende advisering van bereikbaarheid; 
- Programma Hoogfrequent Spoor. 
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Wat deden wij daarvoor in 2009? 

 
Onderwerp 

(productnummer) 
Prestatie in 2009 Realisatie 

prestatie in 
2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting  

 
Betaald Parkeren  
(23) 

    

Beleid Advisering bij nieuwe gebiedsontwikkeling(en), 
onderdeel van gebiedsverkenningen binnenstad en 
project Stadskantoor (programma 8). 

 

  

Projecten Start uitvoeringsfase van het verkeersmanagement 
systeem Deventer (VMSD), onderdeel van het 
uitvoeringsplan parkeerbeleid en invulling van het 
actieplan luchtkwaliteit (programma 5). 

 

 De start van de uitvoering van het PRIS is vertraagd 
(zie najaarsmarap). 

 Start definitiefase voor de structurele uitbreiding 
fietsenstalling NS-station, onderdeel van het 
boegbeeldproces Stationsomgeving/multimodale knoop 
(programma 1). 

 

  

 Start definitiefase met betrekking tot uitbreiding van 
fietsenstalling in de binnenstad, omgeving Sijzenbaan. 

 

  

Exploitatie Een geactualiseerd en vastgesteld Meerjarenperspectief 
Parkeren (MPP), de jaarlijkse financiële toetsing van het 
uitvoeringsplan parkeerbeleid. 

 

  

Verkeer- en 
vervoersbeleid  
(24) 

    

Beleid Advisering bij strategische projecten Provinciale 
Omgevingsvisie, lobbyvorming Boegbeelden en follow-
up Gebiedsgerichte verkenning A1 (programma 1). 

 

  

 Start verkenningsfase met een vastgesteld procesplan 
boegbeeld „Poort van Salland-West (=Hanzetracé) en 
een vastgestelde visie/uitvoeringskader A1 zone 
(programma 1). 

 

  

 Een vastgestelde meerjaren uitvoeringsprogramma 
Poorten van Deventer (Hanzetracé en N348), 
Fietsinfrastructuur, Openbaar vervoer en 
Weginfrastructuur (programma 3 en 10). 

 

  

 Een vastgestelde meetmethode om effecten van beleid 
op het gebied van bereikbaarheid te meten, de 
zogenaamde Bereikbaarheidsmonitor. 
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Onderwerp 
(productnummer) 

Prestatie in 2009 Realisatie 
prestatie in 2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting  

Projecten Gemeentelijke regievoering op (extern) ontwerpproces 
en bewaking van verkeerskundige kaders voor project 
Amstellaan, onderdeel van de herstructurering van de 
Rivierenwijk (programma 7). 

 

  

 Start uitvoering fase project verdubbeling Siemelinksweg 
(Fase1), onderdeel van provinciale boegbeeldproject 
Poorten van Salland. 

 

 De uitvoering start in 2010 (zie zomermarap). 

 Start uitvoeringsfase van de fietsoversteek N348, 
onderdeel van de Zevenster fietsroute Vijfhoek. 

 

 De uitvoering start in 2010  (zie zomermarap). 

 Een vastgestelde inhoudelijke en financiële verkenning 
over de mogelijkheden van een spoortunnel in de 
Oostriklaan, rekening houdend met gebiedsontwikkeling 
rond de Scheg (programma 8). 

 

 ProRail voert dit uit begin 2010 (zie najaarsmarap). 

 Start definitiefase voor de weginrichting van het gebied 
rond de Zandbelterbrug. 

 

budgetoverheveling: 
zie structurele taken  

 

Structurele taken Een vastgestelde Meerjaren Infrastructuurplanning 
Deventer (MIND), onderdeel van Meerjaren 
Onderhoudsplanning MJOP (programma 3). 

 

budgetoverheveling  
lasten en baten   
€ 147.000 MIND-
middelen 2009 
(Zandbelterbrug en 
30 km Schalkhaar) 
 
lasten en baten  
€ 173.038 
toegankelijkheid 
haltes 
 
lasten en baten 
€ 40.000 tunnel 
Oostriklaan 
 
lasten en baten  
€ 111.430 Oerdijk / 
Kon. Wilhelminalaan 

 

 Algemene wijkadvisering in het kader van Gebiedsteams  
en Wijkaanpak. 

 

  

Verkeerslogistiek  
(34) 
Omleidingen 

 
 
Een vastgesteld meerjaren omleidingsplan voor 
wegwerkzaamheden. 

  
 
Geen 
budgetoverheveling 

 
 
Taak verschuift naar 2010. In begroting 2010 is 
opgenomen dat een mobiliteitsmanager wordt 
aangesteld. 
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Wat heeft het gekost? 

 
(bedragen x € 1.000) 

 

 2009 2009 2009 2009 
Exploitatie 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 11.627 12.765 10.983 -1.782 
Baten 3.820 4.313 4.465 152 

Saldo -7.807 -8.452 -6.518 1.934 
 
Toelichting op verschil  

 
Lasten Bedrag Toelichting 

Overhevelingen -471 Betreft de volgende overhevelingen: 
-Maatregelen Kon. Wilhelminalaan/ Oerdijk                                  €    111 
-Tunnel Oostriklaan                                                                       €      40 
-Vertraging MIND projecten Zandbelt en 30 km/u zone                €    147 
-Toegankelijkheid haltes                                                                €    173 
 

Kapitaallasten vervanging 
parkeerapparatuur 

-150 Omdat de vervanging van de parkeerapparatuur in de parkeergarages is vertraagd is ook de vervroegde afschrijving van de 
nu nog operationele apparatuur vertraagd. 

Project autoluw 
Bergkwartier 

67 In verband met burgerparticipatie is dit project overschreden.  

Robuuste 
Parkeeroplossing 

52 In verband met de ontwikkelingen rond het stadskantoor is er meer onderzoek gedaan naar parkeermogelijkheden in de 
stad. 

Hogere bijdrage voetveer 68 Er is besloten de bedrage aan het voetveer over de IJssel te verhogen. Deze lasten zijn in 2009 niet begroot. 
Hogere lasten 
Verkeerslogistiek 

197 Hogere lasten voor Verkeerslogistiek in verband met: 
-Monitoren van het Verkeersmanagement Systeem Deventer (VMSD) zijn lasten gemaakt die niet zijn begroot. 
  Hiertegenover staat een bijdrage van de provincie voor hetzelfde bedrag                                                            €   76 
-Het regelen van de verkeerslogistiek tijdens de evenementen en buurtfeesten                                                    €    76 
-Diverse overige verschillen verkeerslogistiek                                                                                                         €    45 

Lagere bijdragen vanuit de 
exploitatie aan 
investeringen (tevens 
lagere beschikking over 
reserves in programma16) 

-1.641 Het betreft de volgende investeringen: 
-Fietsenstalling binnenstad                                                              €    103 
-Fietstunnel Henri Dunantlaan in verband met lagere investeringslasten     €    160 
-Fietsbrug n348                                                                                €     51 
-AS Binnenstad Colmschate Wegvak2                                            €    220 
-Siemelinksweg                                                                                € 1.107 
 

Overige verschillen 73  
   
Totaal lasten -1.782  
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Baten  Bedrag Toelichting 

Overhevelingen -173 Betreft de volgende overheveling: 
-Toegankelijkheid haltes                                                                €  173 
 

Hogere opbrengst 
parkeren 

115 De hogere opbrengst binnen het product parkeren is als volgt te verklaren: 
-Hogere opbrengst voor vergunningen en abonnementen                      € 85 
-Lager nadeel op parkeren dan bij de najaarsrapportage was voorzien € 30 

Hogere bijdrage voor 
verkeersveiligheid en het 
mobiliteitsbeleid 

59 Voor het actieplan verkeersveiligheid en het mobiliteitsbeleid is binnen product 24 Verkeers- en vervoersbeleid een hogere 
bijdrage van de provincie ontvangen van € 59. 

Bijdrage voor 
Verkeersmanagement 
System Deventer 

76 -Voor het monitoren van het Verkeersmanagement Systeem Deventer (VMSD) is van de provincie een bijdrage ontvangen 
van € 76 die niet is begroot.  

Bijdrage van programma 
Milieu voor “rechtsaffer” 

40 Vanuit het programma 5 Milieu is een bijdrage ontvangen voor de “rechtsaffer” op de Zutphenseweg. 

Overige verschillen 35  
   
Totaal baten 152  
 

 2009 2009 2009 2009 
Resultaatbestemming 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Stortingen in reserves 247 144 8 -136 
Puttingen uit reserves 5.740 6.251 4.132 -2.119 

Saldo 5.493 6.107 4.124 -1.983 
 
Toelichting op verschil 

 
Voor een specificatie van de stortingen en puttingen wordt verwezen naar de bijlage Resultaatsbestemming die onderdeel uitmaakt van deze jaarrekening. 
 

 (bedragen x € 1.000) 
 

 2009 2009 2009 2009 
Investeringen 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 5.400 2.872 2.399 -473 
Baten 5.400 5.587 5.244 -343 

Saldo 0 2.715 2.845 130 
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Toelichting op verschil 
 
Lasten Bedrag Toelichting 

Fietsstalling binnenstad -103 Dit project is vertraagd waardoor budget naar 2010 wordt doorgeschoven. 
Vervanging parkeerapp. 
garages 

-185 Dit project is vertraagd waardoor budget naar 2010 wordt doorgeschoven 

Parkeerverwijssysteem 
(PRIS) 

40 Deze lasten zijn geraamd als investeringsproject in 2010 en zullen hiermee verrekend worden. 

Fietstunnel Henri 
Dunantlaan 

-160 Dit project is in 2009 afgerond. De accountant heeft dit project separaat gecontroleerd en akkoord bevonden Het project 
kon worden afgesloten met een voordeel van € 160 ten opzichte van het aanvullende krediet van € 2.000. De pogingen om 
voor de extra uitgaven extra bijdragen van rijk en of provincie te verkrijgen hebben niets opgeleverd. 

Fietsbrug N348 -51 Is een kleine afwijking ten opzichte van de begroting. Het restant budget wordt doorgeschoven naar 2010. 
AS Binnenstad 
Colmschate Wegvak2 

-30 Is een kleine afwijking ten opzichte van de begroting. Het restant budget wordt doorgeschoven naar 2010. 

Overig 15  
Totaal lasten -473  

   
   
Baten Bedrag Toelichting 

   
Fietsstalling binnenstad -103 Betreft lagere bijdrage vanuit de exploitatie (beschikking reserve RGI) in verband met lagere lasten voor dit project. 
Fietstunnel Henri 
Dunantlaan 

-160 Dit project is in 2009 afgerond. De accountant heeft dit project separaat gecontroleerd en akkoord bevonden Het project 
kon worden afgesloten met een voordeel van € 160 ten opzichte van het aanvullende krediet van € 2.000. De pogingen om 
voor de extra uitgaven extra bijdragen van rijk en of provincie te verkrijgen hebben niets opgeleverd. 

Fietsbrug N348 -51 Is een kleine afwijking ten opzichte van de begroting. Het restant budget wordt doorgeschoven naar 2010. 
AS Binnenstad 
Colmschate Wegvak2 

-30 Is een kleine afwijking ten opzichte van de begroting. Het restant budget wordt doorgeschoven naar 2010. 

Totaal baten -343  
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Programma  : 5 Milieu 

 

Portefeuillehouder : G.A.J. Berkelder 

Eenheid  : Ruimte en Samenleving 

 

Korte omschrijving van het programma 

 
Het programma omvat de integrale zorg van de gemeente voor het milieu. Dat enerzijds betreft dat de merkbare gevolgen voor burgers, zoals geluid, 
luchtkwaliteit, geur, ecologie, afval, bodem. Anderzijds gaat het over de bijdrage van Deventer aan de mondiale klimaatproblematiek: uitstoot van CO2 en 
gebruik van grondstoffen.  
 

Wat hebben wij bereikt? 

 
Bereikte maatschappelijke effecten 
 
Duurzaam gebruik van energie. 

 Minder energiegebruik, meer gebruik van duurzame energiebronnen (wind, zon, biomassa), minder gebruik fossiele energie. 
Vermindering  CO2-uitstoot binnen de gemeentegrenzen. In 2009 nulmeting. 
 

Resultaat 2009: De Visie Duurzaam Deventer is vastgesteld door B&W en raad. Daaruit voortvloeiend is een groot aantal projecten gestart:  

- Project zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen gestart 
- Klimaatmakelaar 
- Onderzoek haalbaarheid plaatsen windmolens op Bergweide 
- Verbetering binnenmilieu en energieprestaties op scholen 
- Project DEUGD, duurzame energie uit geconcentreerde afvalwaterstromen  
- Aanbieden alternatieve brandstoffen in samenwerking met bedrijfsleven 
- Vorming van Deventer Duurzame Energiebedrijf 

 
Bij provincie en rijk zijn duurzaamheidambities vertaald naar financiële bijdragen aan gemeenten die deels aan de lat staan voor de realisatie van die ambities. 
Deventer ontving in 2009 de volgende subsidies: 

- Provinciale subsidie van € 500.000 voor energieverbetering particulier woningbezit 
- Provinciale subsidie van € 80.000 voor uitvoeren pilot energieverbetering woningen 
- Rijkssubsidie van € 286.000 voor uitvoeren Lokaal Klimaatbeleid. 

De provincie heeft aangegeven structureel bij te willen dragen aan maatregelen voor duurzaamheid binnen Deventer. 
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Duurzaam gebruik van grondstoffen. 

 Meer lokale recycling en lokale kringloopeconomie. Lokaal produceren wat lokaal wordt gebruikt. 
Minimaal 10 nieuwe samenwerkingsverbanden of projecten tussen Deventer bedrijven gericht op gebruik van elkaars restproducten. 

 

 Minder huishoudelijk afval en meer scheiding van het ingezamelde afval in herbruikbare componenten. 
Aantal kg afval per huishouden, onderverdeelbaar naar GFT, papier, glas en restafval.  
Scheidingspercentage in 2007 was 49%. Doelstelling is 53% in 2013. 
Restafval en grof vuil is 258 in 2007 en moet naar 150 kg in 2012 en 25 kg in  

Doelmatige afvalverwerking met een marktconforme prijs-kwaliteitverhouding. 

 Zowel kosten, kwaliteit als scheidingspercentage beter dan gemiddeld. 
Jaarlijkse benchmark van Senter Novem onder vergelijkbare gemeenten. 

 
Resultaat 2009:  
Er heeft overdracht van afvaltaken plaatsgevonden van gemeente naar Circulus. Circulus is nu meer integraal verantwoordelijk voor de afvalketen. 
Het afvalplan 2009-2014 is vastgesteld door de raad. In 2010 wordt gestart met vier projecten die de basis vormen voor realisatie van bovenbeschreven 
maatschappelijke effecten:  

 Inzameling kunststof 

 Plaatsen ondergrondse containers 

 Optimalisatie milieustraat 

 Communicatiecampagne Afval 2030 

In 2009 heeft er nog geen meetbare verandering plaatsgevonden van aantal kilo‟s afval en scheidingspercentage. 
 
Duurzaam ecologisch systeem. 

 Grotere biodiversiteit 
Soortenrijkdom: aantal dier- en plantensoorten en  per soort het aantal dieren en planten binnen gemeentegrenzen. In 2009 wordt nulmeting 
uitgevoerd met behulp van gegevens die door diverse (vrijwilligers)organisaties worden verzameld. 
 

 Zoveel mogelijk gesloten biologische kringloop 
 
Resultaat 2009: Ecologische visie is vastgesteld als onderdeel van Visie Duurzaam Deventer. Tevens is ecologie op de kaart gezet door verschillende 
activiteiten, zoals de boekenweek annex mussentelling, diverse persmomenten en het NCRV programma Natuur in de Stad. 
De gemeente heeft de regie van de provincie overgenomen voor de gebiedsontwikkeling Gooiermars, waarin realisatie van waardevolle (kwelafhankelijke) 
natuur een belangrijk doel is. Tevens is de voorbereiding gestart van de gebiedsontwikkeling Teugse en Veenoordkolk wat ook leidt tot vergroting van 
natuurwaarden. 
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Verbeteren leefklimaat stad en gezondheid burgers. 

 Verbeteren luchtkwaliteit. 
Overschrijdingen van wettelijke normen voor fijnstof en stikstofdioxide. 

 
Resultaat 2009: In 2009 is het RSL afgesloten met de provincie. De daaraan gekoppelde rijksbijdrage van € 308.000 wordt in 2010 ingezet voor maatregelen 
waarmee de luchtkwaliteit verbetert, zoals extra voorsorteerstroken op de Zutphenseweg om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Tevens is het 
openbaar busvervoer aanbesteed, waarbij schone bussen een belangrijk criterium voor gunning was. Met ingang van 2010 rijden in Deventer de meest schone 
bussen. 
 
Verminderen veiligheidrisico‟s burgers als gevolg van bedrijfsactiviteiten. 

 Vermindering aantal gevaarlijke activiteiten. 
Aantal beëindigde activiteiten (LPG-stations, opslag van chemicaliën en dergelijke). 

 
Resultaat 2009: In 2009 zijn er geen extra knelpunten op gebied van externe veiligheid opgelost. Wel zijn een aantal zaken in gang gezet. 
 
 
Verbeteren gezondheid van burgers. 

 Minder ongezonde burgers als gevolg van milieuoverlast. 
GES-systematiek. Wordt nu met provincie ontwikkeld. 

 
Resultaat 2009: alle uitgevoerde milieumaatregelen, zoals geluidsanering woningen, geluidschermen langs het spoor en verminderen geurhinder, leiden tot 
verbetering van de gezondheid en het welbevinden van burgers. Door het rijk wordt gewerkt aan de systematiek waarmee dit kan worden gemeten en 
vergeleken. Dit is echter nog niet afgerond, zodat wij dit maatschappelijke effect niet kunnen meten. 
 
Verontreinigde bodem heeft geen nadelige gevolgen voor mensen en economische activiteiten. 

 Het tot aan wettelijke grenswaarden schoonmaken van de bodem. 
Aantal bodemprestatie-eenheden (b.p.e.) conform GSB-afspraak. Zie      
programmablad. 

 
Resultaat 2009: alle prestaties die in 2004 met het rijk zijn afgesproken voor de periode 2005-2009 zijn gehaald. 

Verminderen beleefde geluidoverlast bij burgers. 

 Geluidniveau komt overal overeen met de functie van het gebied. 
Overschrijdingen gewenst geluidniveau (oppervlakte, aantal huizen): 
Aantal huizen waarbij geluidsanering is uitgevoerd: 160 
Aantal Nanov-schermen dat is geplaatst: 8 in 2011 
Aantal mensen dat geluidsoverlast ervaart: aantal klachten. 
 

Resultaat 2009: alle prestaties die in 2004 met het rijk zijn afgesproken voor de periode 2005-2009 zijn gehaald. Tevens is het eerste Nanov-scherm geplaatst, 



 

 91 

bij Bathmen. 
 

 
 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 

 Visie Duurzaam Deventer 2020 

 Afvalplan 2009-2014. 

 Visie op externe veiligheid (2007).  

 Actieplan Luchtkwaliteit en Regionale Samenwerkingsafspraak Luchtkwaliteit (2008). 
 
 
Actuele beleidscontext 
 
Het denken over milieu en duurzaamheid heeft in 2007 een mondiale impuls gekregen door de zichtbare gevolgen van klimaatverandering en Al Gore‟s film 
An inconvenient truth, die op veel mensen grote indruk heeft gemaakt. Op alle overheidniveaus zijn duurzaamheid, klimaat en milieu gestegen op de politieke 
agenda. Dat uit zich in concrete afspraken, zoals tussen rijk, IPO en VNG over duurzaam inkopen. Ook maakt VROM geld vrij waarmee gemeenten 
klimaatbeleid kunnen ontwikkelen. Stijgende energieprijzen vormen een stevige impuls om duurzaam en energiebewust te bouwen. Door al deze 
ontwikkelingen wordt milieu minder dan voorheen beschouwd als belemmering voor ontwikkelingen, maar meer als katalysator voor innovatie. Het meest 
concrete voorbeeld daarvan is Cradle to Cradle: afval is voedsel, de vernieuwde, technisch geavanceerde en economisch aantrekkelijke versie van de aloude 
kringloopeconomie. 
 
In 2008 is gewerkt aan een milieubeleidsplan 2009-2014, waarmee de route naar een duurzaam Deventer wordt uitgestippeld. De basis daarvoor wordt 
gevormd door drie stukken: 

 een ecologische visie voor stad en platteland; 

 een klimaatnota; 

 het afvalbeleidsplan. 
Deze stukken zijn tot stand gekomen dankzij de brede en vroegtijdige betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, burgers, gemeenteraad en B&W. De 
stukken worden voorjaar 2009 vastgesteld. 
 
Specifieke actuele aandachtspunten in 2009 zijn: 

 Uitvoering klimaatplan: uitbouw en intensivering gemeentelijke klimaatbeweging; 

 Ecologie: vertaling ecologische visie in uitvoeringsprojecten; 

 Afval: verdere bronscheiding huishoudelijk afval, sluiten inzamelingssysteem; 

 Duurzaam inkopen: van voornemens naar realisatie; 

 Luchtkwaliteit: uitvoering convenant Regionale Samenwerkingsafspraak Luchtkwaliteit; 

 Milieu- en natuureducatie; 

 Bodemsanering: verantwoording van GSB-afspraken 2005-2009, programmering periode 2009-2013; 

 Bodembeleid: gebiedsgericht grondwaterbeheer, koppeling RO en bodem, 3D-functiekaart; 
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 Geluidsanering: afronding GSB-projecten, programmering laatste projecten wegverkeer; 

 Geluid: voortgang plaatsing Nanov-schermen; 

 Gebiedsgericht milieubeleid: uitwerking per thema, daarna mogelijk integratie (Atlas Leefomgeving); 

 Gezondheid: koppeling milieu en gezondheid. 
 

In 2009 heeft er met name ontwikkeling plaatsgevonden op het gebied van duurzaamheid. Rijk en provincie hebben hun grote ambities vertaald in financiële 
bijdragen aan partijen die hun ambities moeten realiseren.  
 

Wat deden wij daarvoor in 2009? 

 
Onderwerp 

(productnummer) 
Prestatie in 2009 Realisatie 

prestatie in 
2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting  

 
Afval 
(programma 3: zwerfafval)  

Verlaging kosten. 
Minder huishoudelijk afval en scheiding van het ingezamelde afval in 
herbruikbare componenten. 
Verbetering of consolideren serviceniveau.  
Maken van een aanzet in de richting van Diftar: 

 

  

Milieubeleid 
 

Vastgestelde klimaatnota: Deventer duurzaam in 2020. 
Vaststellen ecologische visie. Vaststellen afvalbeleidsplan 2009 -2014, 
als onderdeel van plan 2030. 
Vaststellen nieuw milieubeleidsplan 2009 -2014. 

 

  

Milieu en gezondheid In kaart gebrachte gezondheidseffecten milieu (GES). 
 

 Alle uitgevoerde milieumaatregelen, zoals geluidsanering 
woningen, geluidschermen langs het spoor en 
verminderen geurhinder, leiden tot verbetering van de 
gezondheid en het welbevinden van burgers. Door het rijk 
wordt gewerkt aan de systematiek waarmee dit kan 
worden gemeten en vergeleken. Dit is echter nog niet 
afgerond, zodat wij dit maatschappelijke effect niet kunnen 
meten. 

Natuur- en milieueducatie 
(programma 11, 12) 

Prestatieafspraken met de Ulebelt.  
Onderzoek naar waarborg voortbestaan kinderboerderij. 

 

  

Luchtkwaliteit 
(programma 4: 
verkeersmaatregelen) 

Uitvoering actieplan en RSL. 
 

Budgetoverhe
veling  
€ 54.000 

 

Gebiedsontwikkeling 
Frieswijk-Oostermaat 
(programma 6, LOP/BP 
buitengebied) 

Uitvoering eerste projecten uit het uitvoeringsprogramma dat eind 
2008 wordt vastgesteld. 

 

  

Subsidie Kleintje Klimaat Eerste jaar uitvoering subsidieregeling. 
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Regie Klimaatbeweging 
(programma 
3,4,6,7,8,11,14). 

Tot stand gebrachte samenwerking tussen Deventer bedrijven, 
instellingen en burgers die bijdraagt aan het realiseren van een 
duurzame stad. 
Organisatie van de jaarlijkse klimaattop. 

 

  

Budgetoverheveling Onderzoek gevolgen aanpassing wet geluidhinder (€ 17.000). 

Budgetoverheveling Dierenasiel (€ 360.000). 

 

Wat heeft het gekost? 

 
(bedragen x € 1.000) 

 

 2009 2009 2009 2009 
Exploitatie 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 15.474 16.446 15.400 -1.046 
Baten 14.102 14.402 14.191 -211 

Saldo -1.372 -2.044 -1.209 835 
 
Toelichting op verschil  

 
Lasten Bedrag Toelichting 

Overhevelingen -431 Met name dierenasiel (€ 360) en verbetering luchtkwaliteit (€ 54). 
Huishoudelijk afval -574 Vanwege onder andere minder verwerkingskosten (€ 200), minder kosten scheiding aan de bron (€ 200), minder 

kwijtscheldingen (€ 120), minder apparaatslasten (€ 120). 
Ecoloog -54 Lagere kosten vanwege gedeeltelijke toerekening aan andere producten. 
ISV bodem -109 Minder subsidie ontvangen in verband met kasritmeverschillen, zodat minder in de voorziening gestort is. 
ISV geluid -120 Minder subsidie ontvangen in verband met kasritmeverschillen, zodat minder in de voorziening gestort is. 
Mutatie in voorziening ISV 
geluid 

212 Overboeking van ISV1-voorziening naar ISV2-voorziening. Dit moet via de exploitatie lopen, maar was niet begroot. 

Overig 30  
Totaal lasten -1.046  
 
Baten Bedrag Toelichting  

Overhevelingen -54  
Afvalstoffenheffing -110 Zowel de diftartoeslag als de reguliere afvalstoffenheffing bleven licht achter bij de raming (circa 1%). 
Ecoloog -54 De geraamde inkomsten zijn niet rechtstreeks gegenereerd, maar via projecten in andere programma‟s. 
Inkomsten ISV bodem -109 Vanwege een kasritmeverschil is er in 2009 minder aan ISV-middelen ontvangen dan begroot. 
Inkomsten ISV geluid -120 Vanwege een kasritmeverschil is er in 2009 minder aan ISV-middelen ontvangen dan begroot. 
Verschuiving tussen 
voorzieningen 

212 Het restant ISV1-voorziening voor geluid is overgeheveld naar de ISV2-voorziening. Dit was niet begroot in de exploitatie, 
maar moet conform BBV-voorschriften wel via de exploitatie gerealiseerd worden. 

Overig 24  
Totaal baten -211  
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 2009 2009 2009 2009 
Resultaatbestemming 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Stortingen in reserves 0 133 616 483 
Puttingen uit reserves 0 457 81 -376 

Saldo 0 324 -535 -859 
 
Toelichting op verschil 

De storting in de reserves viel hoger uit vanwege het positieve resultaat van het product Afval dat in de egalisatiereserve is gestort (€ 483). 
De putting in het kader van het leveren van een bijdrage ten behoeve van het dierenasiel is uitgesteld en verklaart de onderschrijding van de geraamde puttingen. 
 
 
 

 2009 2009 2009 2009 
Voorzieningen 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Uitgaven 291 3.354 1.550 -1.804 
Inkomsten 1.547 1.253 1.249 -4 

Saldo 1.256 -2.101 -301 1.800 
 
Toelichting op verschil 
 
Uitgaven Bedrag Toelichting 

Bodemsaneringen -2.230 Vertraging in een aantal grote projecten: Oude Holterweg (wel uitgevoerd, nog niet afgerekend € 1.015), Lange 
Bisschopstraat (€ 160), Boxbergerweg en omstreken (€ 144), Handelskade (€ 109), St. Olafstraat (€ 100), aanpak 
werkvoorraad (€ 215) enzovoort. 

Geluidsaneringen 157 
51 

212 

Project Hoge Hondstraat: niet dit jaar begroot, wel al deels uitgevoerd.  
Project Veenweg: een deel is eerder uitgevoerde dan begroot (budget is wel aanwezig in voorziening) 
Niet begrote correctie op de overboeking binnen de voorziening van ISV1 naar ISV2. 

Overig 6  
Totaal uitgaven -1.804  
   
Inkomsten Bedrag Toelichting 

GSB-middelen bodem -109 Vanwege een kasritmeverschil is er in 2009 minder aan ISV-middelen ontvangen dan begroot. 
GSB-middelen geluid -120 Vanwege een kasritmeverschil is er in 2009 minder aan ISV-middelen ontvangen dan begroot. 
Verschuiving tussen ISV-
voorzieningen geluid 

212 Niet begrote correctie op de overboeking binnen de voorziening van ISV1 naar ISV2. 

Overig 13  
Totaal inkomsten -4  
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(bedragen x € 1.000) 
 

 2009 2009 2009 2009 
Investeringen 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 0 40 -34 -74 
Baten 0 0 0 0 

Saldo 0 -40 34 74 
 
Toelichting op verschil 
 
Lasten Bedrag Toelichting 

Ondergrondse containers -34 Voor 2008 was een investering gepland en financieel ook verantwoord. Deze is echter alsnog niet doorgegaan waardoor er 
€ 35 vrijvalt. 

Overig -40 De geplande investering is in 2009 ook niet doorgevoerd in verband met nieuwe inzichten in het Afvalplan. 
Totaal lasten -75  
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Programma  : 6 Ruimtelijke ontwikkeling 

 

Portefeuillehouder : M.P. Swart 

     G. Hiemstra 

Eenheid  : Ruimte en Samenleving 

 

Korte omschrijving van het programma 

 
Beleidsvoorbereiding en – uitvoering ten behoeve van de ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente, zowel de stad als het platteland inclusief de 
dorpen en kernen. Daartoe behoren het opstellen van planologische, stedenbouwkundige en landschappelijke kaders zoals een structuurplan, 
structuurschetsen, bestemmingsplannen, stedenbouwkundige en landschappelijke visies maar ook het verzorgen van input voor intergemeentelijke 
beleidsvorming (regio Stedendriehoek) en het beleid van andere overheden. Daarnaast geldt hier in het bijzonder de coördinatie van de uitvoering van beleid 
van de particuliere inbreiding en de reconstructie van het landelijk gebied. Een ander fors taakveld is het verzorgen van planologische procedures voor het 
maken van bestemmingsplannen en voor planologische vrijstellingen. Behandeling aanvragen voor bouw-, sloop- en andere vergunningen op grond van de 
Woningwet, gemeentelijke Bouwverordening en Wet op de ruimtelijke ordening. Toezicht op en handhaving van naleving van bouwvoorschriften. 
 
 

Wat hebben wij bereikt? 

 
Bereikte maatschappelijke effecten 
 

1. Verbeterde en meer evenwichtige en duurzame ruimtelijke indeling van het grondgebied ten behoeve van de hoofdfuncties wonen, werken en 
verblijven; 

2. Het in stand houden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente Deventer; 
3. Het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van de bebouwde omgeving; 
4. Toegenomen tevredenheid door de aanvragers van bouw- en sloopvergunningen en dergelijke over de kwaliteit van de vergunningen en de snelheid 

waarmee deze worden verleend; 
5. Het behouden en versterken van de structuur van het landelijk gebied. 

 
Doelstellingen die hier bij horen zijn: 
 

Het optimaal benutten van stedenbouwkundige kansen en mogelijkheden voor fysieke ontwikkelingen, en daardoor binnen bestaand stedelijk gebied 
een substantieel deel van de woningbouwproductie realiseren; 

 
Het scheppen van kaders waardoor het mogelijk wordt om veranderingen die zich in stad en ommeland voltrekken optimaal te kunnen stimuleren, 
structureren en faciliteren (de kracht van de stad); 
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Het leveren van een bijdrage aan het verder ontwikkelen van de gemeente Deventer als plaats waar prettig gewoond, gewerkt en verbleven kan 
worden; 

 
 Het bieden van planologische kaders voor een goede inrichting van de ruimte; 
 

Het transparant en uniform toetsen van bouwplannen aan regelgeving en beleid (preventief) en het uitoefenen van controle en optreden tegen 
ongewenste ontwikkelingen (repressief). 

 
De beoogde maatschappelijke effecten en doelstellingen binnen een programma als Ruimtelijke Ontwikkeling zijn over het algemeen niet heel erg eenduidig 
beleefbaar of meetbaar. Los daarvan heeft de economische situatie in 2009 nadrukkelijk invloed gehad op de verdere ontwikkeling van Deventer. Het bouwen 
en ontwikkelen stagneerde. Desondanks is voor een aantal gebiedsontwikkelingen, in samenspraak met enkele belangrijke partners (initiatiefnemers), flinke 
vooruitgang geboekt. Daardoor wordt het mogelijk dat er wordt geoogst in de komende jaren op een manier die van duidelijk toegevoegde waarde op 
Deventer zal zijn.  
Een heel belangrijk project waarvan de planvorming kon worden afgerond is Ruimte voor de Rivier. In het inrichtingsplan ligt de basis voor de ontwikkeling 
van een duurzame rivier, met oog voor belangrijke ruimtelijke aspecten. 
 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 

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

 Regionale Structuurvisie Stedendriehoek (2007). 

 Masterplan Zandwetering (2004). 

 Ruimtelijke visie Schalkhaar (2004). 

 Structuurvisie Diepenveen (2004). 

 Ruimtelijke visie Bathmen (2008). 

 Structuurschets Steenbrugge (2005). 

 Ontwikkelingskaders Rood voor Rood en Vrijkomende Agrarische Bebouwing (2006). 

 Waterplan Deventer (2007). 

 Kroon van Deventer (2005). 

 Inrichtingsplan Ruimte voor de Rivier (2009). 

 De Voorlanden (regionale ruimtelijke visie) (2009). 

 Landbouwontwikkelingsgebieden Bathmen (2009). 

 Nota van Uitgangspunten Buitengebied (2009). 

 Actualisering kaders Rood voor Rood en Vrijkomende Agrarische Bebouwing (2009). 
 

 

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

Wat deden wij daarvoor in 2009? 

 
Onderwerp 

(productnummer) 
Prestatie in 2009 Realisatie 

prestatie in 
2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting  

 
Ruimte voor de Rivier. 
Nevengeulen 
Bolwerksweide, Worp, 
Ossenwaard (BWO) en 
Keizers- en 
Stobbenwaarden (KW). 
 
Relatie met programma 2, 
3, 4, 5, 8, 14. 

Op basis van het vastgestelde Plan van aanpak wordt in 2009 
opgeleverd: 
Het inrichtingsplan als basis voor het zogenaamde SNIP 3 besluit 
(projectbesluit); 
Een concept voorontwerp bestemmingsplan; 
Een startnotitie voor het voeren van een MER op het inrichtingsplan; 
Het advies aan de staatssecretaris omtrent het projectbesluit (SNIP 3). 
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Onderwerp 
(productnummer) 

Prestatie in 2009 Realisatie 
prestatie in 
2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting 

Gebiedsontwikkeling 
Deventer Noordoost 
 
Relatie met Thema 
Deventer Leefbaar wonen 
(programma 1), 
programma 2, 3, 4, 5, 7, 
8, 10, 11, 12, 13, 14 

Nota van aanbevelingen, nota van uitgangspunten en visie Deventer 
Noordoost opgesteld. 
 

   

Actualisering 
Bestemmingsplannen 
 
 
 
 
 
 
Relatie met programma 2, 
3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 
en 14. 

Het uitvoeren van het in 2006 geactualiseerde plan van aanpak, 
waarbij hetzij een voorontwerp-, ontwerp of bestemmingsplan wordt 
opgeleverd voor de gebieden  
Kom Schalkhaar, Zandweerd Noord/Platvoet,  Colmschate Zuid, 
Voorstad-Centrum, Bergweide-Kloosterlanden, Zandweerd Zuid, 
Colmschate West, Kom Bathmen, Kom Diepenveen, 
Rivierenwijk/Snipperling, Keizerslanden, Binnenstad, Borgele. 
Voorbereidingen worden gestart voor de plannen 
Lettele/Okkenbroek/Loo/Looërmark, Raambuurt/Knutteldorp en De 
Hoven. 

 

 Bij de najaarsrapportage is gemeld dat er spanning op het 
traject zat, en dat een aantal plannen (enigszins) 
vertraging had opgelopen. Dank zij een forse inspanning is 
de vertraging niet verder opgelopen, en kan de planning 
(eind 2012 alle plannen jonger dan 10 jaar, zoals 
afgesproken in een convenant met de provincie Overijssel) 
worden gehaald. Als gevolg van de vertraagde 
inwerkingtreding van de nieuwe Wro, ligt de wettelijke 
deadline op 1 juli 2013. 

Digitalisering van 
Bestemmingsplannen 

Voortvloeiend uit het in werking treden van de nieuwe Wet op de 
ruimtelijke ordening zal het implementatietraject voor de digitalisering 
in 2009 gereed zijn. 

 

  

Het opstellen van 
Wijkvisies 
 
 
Relatie met programma 2, 
4, 5, 7, 8, 12, 13. 

Als basis voor het actualiseren van bestemmingsplannen wordt 
tenminste één wijkvisie ter vaststelling aangeboden. Op den duur zal 
dit gemeentedekkend moeten worden ingevoerd 
(ontwikkelingsplanologie). 

 

 In verband met de interne herprioritering binnen het 
programma, die noodzakelijk was om de wettelijke taken 
uit te voeren, is de output niet gerealiseerd. Ook in 2010 
zal hier niet aan worden gewerkt, als gevolg van een te 
beperkt budget. 

Stedelijke en dorpse 
inbreiding. 
 
Relatie met programma 8. 

Een verbeterde interne organisatie is geïmplementeerd; 
 
Er wordt een besluit genomen over het al dan niet introduceren van 
leges op inbreidingsverzoeken. 

 

 Een verbeterde organisatie is geïmplementeerd. Ook de 
werkwijze is aangepast, in die zin dat de discussie over 
wat de mogelijkheden op een locatie zijn aan de voorkant 
van een proces worden verkend. In 2009 is besloten om 
de voorbereidingskosten via de mogelijkheden van de 
Grondexploitatiewet te verhalen. De discussie over het 
invoeren van leges voor Inbreidingsverzoeken die niet tot 
feitelijke realisatie leiden, wordt in 2010 voortgezet. 

Masterplan 
Rielerenk/Douwelerkolk/ 
Overijssels Kanaal 
 
Relatie met programma 3, 
4, 5, 8, 13. 

Een opgesteld kader (masterplan) voor dit gebied wordt ter vaststelling 
aangeboden, als basis voor een inrichtingsplan. 
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Onderwerp 
(productnummer) 

Prestatie in 2009 Realisatie 
prestatie in 
2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting 

Uitvoeringsplan deelgebied 
Zandwetering: Keizerslanden 
– Steenbrugge 
 
Relatie met progamma 3, 4, 5, 
8, 13. 

Een opgesteld uitvoeringsplan waarin duidelijk wordt hoe dit 
belangrijke gebied er daadwerkelijk uit gaat zien wordt ter 
vaststelling aangeboden. 

 

Budgetoverhe
veling 
€ 28.000 

 

Masterplan Borgele 
 
Relatie met programma 2, 3, 
4, 5, 7, 8, 11. 

Een masterplan voor het deelgebied Borgele wordt ter vaststelling 
aangeboden. 

 

Budgetoverhe
veling 
€ 22.000 

Bij de najaarsrapportage is u al gemeld dat, in goed 
overleg met de initiatiefnemers, is besloten om iets meer 
tijd te nemen. Afrondende gesprekken vinden plaats 
(december 2009), waarna het masterplan ter vaststelling 
zal worden aangeboden. 

Gebiedsvisies 
Landbouwontwikkelingsgebie
den (LOG‟s)  in Deventer 

Voor de 5 LOG‟s in het zuidoosten van de gemeente (voormalig 
deel Bathmen) worden visies opgesteld en ter vaststelling aan de 
raad aangeboden. 

 

  

Rood voor Rood, VAB‟s 
 

Op minstens 5 initiatieven wordt in 2009 een besluit genomen. 
 

  

Landschapontwikkelings-plan 
 
Relatie met programma 3, 4, 
5, 8, 13. 

Het Landschapontwikkelingsplan wordt ter vaststelling aan de raad 
aangeboden. 

 

  

Bestemmingsplan 
Buitengebied 
 
Relatie met progamma 3, 4, 5, 
8,  

Het opleveren van een voorontwerp bestemmingsplan; 
Het houden van een inspraakprocedure; 
Het vaststellen van het ontwerp bestemmingsplan. 

 

 Doordat afscheid moest worden genomen van het 
ingehuurde adviesbureau, heeft het proces schade 
opgelopen. Bijzonder voortvarend wordt inmiddels samen 
met een ander bureau gewerkt aan de voortgang. Dat 
maakt het mogelijk dat in de eerste maanden van 2010 
toch een voorontwerpbestemmingsplan gereed zal zijn, en 
de inspraakprocedure wordt gestart. Om het plan van 
voorontwep naar vastgesteld plan te brengen, zal nieuw 
budget nodig zijn (zoals ook al in de najaarsrapportage 
gemeld). Daartoe zal een claim in het kader van de 
Voorjaarsnota 2010 worden voorbereid. 

Uitvoering 
reconstructiedoelstelling 
landelijk gebied (Provinciaal 
Meerjarenprogramma, ILG, 
Aanjaagteam en Bestuurlijk 
Gebiedsoverleg Salland, 
Leader, Actieplan Landelijk 
gebied, gebiedsontwikkeling 
Gooiermars). 

Het tonen van verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het 
landelijk gebied door binnen kaders en regelgeving te zorgen voor 
de uitvoering van (subsidie-)regels, en het vertegenwoordigen van 
de belangen van de bewoners van het landelijk gebied in gremia 
van andere overheden. 

 

Budgetoverhe
veling 
€ 156.000 
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Onderwerp 
(productnummer) 

Prestatie in 2009 Realisatie 
prestatie in 
2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting 

Gebiedsontwikkelingen St. 
Jozeflocatie, T en D terrein, 
Saxion en omgeving. 

 
 

Budgetoverhe
veling 
€ 38.000  

 

Vergunningverlening 
(kwaliteit) 

Aanvragen wordt getoetst aan relevante wet- en regelgeving. Voor 
wat betreft het Bouwbesluit worden 100% van  de aanvragen in 
2008 in totaliteit getoetst conform de CKB-systematiek (landelijk 
geaccepteerde minimum toetsniveau). 

 

  

Vergunningverlening 
(termijnen) 

In 100 % van de gevallen binnen de daarvoor geldende wettelijke 
termijnen. Daarnaast geldt als extra ambitie dat Deventer 95 % 
van de lichte bouwvergunningen < 4 weken en 95% van de  
reguliere bouwvergunningen < 10 weken verleent, in gevallen waar 
het bouwplan: 
compleet wordt ingediend; 
past binnen het geldende bestemmingsplan; 
voldoet aan de gemeentelijke Bouwverordening; 
voldoet aan redelijke eisen van welstand; 
voldoet aan het Bouwbesluit;  
niet hoeft te worden aangehouden (bijvoorbeeld in verband met 
een nog niet verleende Milieu- of Monumentenvergunning). 

 

  

Actualiseren 
Welstandsnota/Reclame-
beleid 

Een concept van een geactualiseerde Welstandsnota en 
Reclamebeleid wordt aan de raad ter vaststelling aangeboden. 

 

Budgetoverhe
veling 
€ 15.000 

Omdat het organiseren van capaciteit voor dit project 
enige tijd in beslag nam, kon de output niet worden 
geleverd.  Inmiddels is uw raad geïnformeerd over de 
verdere voortgang van het proces, en is duidelijk gemaakt 
wat het eindbeeld kan worden. 

Omgevingsvergunning Een opgesteld document als basis voor de werkwijze van 
organisatie en bestuur als gevolg van de implementatie nieuwe 
Omgevingsvergunning.  

 

Budgetoverhe
veling 
€ 25.000 

In2009 is besloten de invoering van de WABO 
(Omgevingsvergunning) weer uit te stellen. Invoering is nu 
op 1 juli 2010 voorzien (voor zover de val van het Kabinet 
geen roet in het eten gooit). Deventer ligt op koers als het 
gaat om de voorbereidingen. Werkprocessen zijn – samen 
met Stadthuis – geoptimaliseerd om integrale 
vergunningverlening mogelijk te maken. De nieuwe 
legesverordening is vastgesteld, het digitale 
aanvraagformulier wordt momenteel getest, en de nieuwe 
standaard brieven zijn gereed. Voor 2010 ligt onder meer 
nadruk op de opleiding van personeel en de verdere 
implementatie. 

Toezicht en handhaving 
bouwvoorschriften en 
welstandsbeleid 

Toezicht en handhaving worden uitgevoerd overeenkomstig het 
Integraal Handhavingprogramma 2009. 

 

  

Budgetoverheveling 
 
Verplaatsen 
veetransportbedrijf Bathmen 
Pmjp 2009 
Pmjp 2008 

 
 
Door uitstel van de verplaatsing wordt het nog noodzakelijke budget € 27.000 overgeheveld naar 2010. 
 
Door vertraging in uitvoering € 38.000 
Door vertraging in uitvoering € 118.000. 
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Wat heeft het gekost? 

 
(bedragen x € 1.000) 

 

 2009 2009 2009 2009 
Exploitatie 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 5.192 7.296 7.400 104 
Baten 3.222 3.220 3.158 -62 

Saldo -1.970 -4.076 -4.242 -166 
 
Toelichting op verschil   

 
Lasten Bedrag Toelichting 

Compensatie 0 - 
Overhevelingen -311 De overhevelingen worden bij de prestaties toegelicht. 
Prestatieafwijking - - 
Ruimte voor de Rivier 560 Overschrijding veroorzaakt door verschuiving van kosten tussen verschillende jaren. Waren voor 2009 niet begroot, er 

staan wel baten tegenover. 
BTW Pure -145 Betreft Pure BTW correctie, zorgt voor verlaging van eerder gemaakt kosten (zie baten). 
Totaal lasten 104  
 
 
Baten Bedrag Toelichting 

Compensatie 0 - 
Overhevelingen -216 De overhevelingen worden bij de prestaties  toegelicht. 
Prestatieafwijking - - 
Ruimte voor de Rivier 540 Door hogere kosten ook meer inkomsten van het rijk, echter begroting niet aangepast. 
Bijzondere planologische 
procedures 

-81 Achterblijvende inkomsten 2009 door minder procedures. 

BTW Pure -133 Betreft Pure BTW correctie, zorgt voor verlaging van eerder gemaakte kosten (zie lasten). 
Landschapsontwikkelings-
plan 

242 Bijdrage gemeentes Olst-Wijhe en Raalte waren begroot in 2008 maar in 2009 binnengekomen.  

Legesinkomsten oud -203 Betreft afboeking van oude debiteuren leges van voor 2005. 
Bouwleges -141 Inkomsten bouwleges nog lager dan verwacht door economische situatie. 
Uitvoeringsprogramma 
Zandwetering-
Steenbrugge 

 
 

-28 

 
 
Vertraging in uitvoering  

Verplaatsen veetransport -27 Uitstel verplaatsing 
Actualiseren 
welstandsnota 

 
-15 

 
Capaciteitproblemen 

Totaal baten -62  
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 2009 2009 2009 2009 

Resultaatbestemming 
 

Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Stortingen in reserves 0 120 0 -120 
Puttingen uit reserves 0 628 526 -102 

Saldo 0 508 526 18 
 
Toelichting op verschil 

 
Voor een specificatie van de stortingen en puttingen wordt verwezen naar de bijlage Resultaatsbestemming die onderdeel uitmaakt van deze jaarrekening. 
 

 2009 2009 2009 2009 
Voorzieningen 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Uitgaven 264 0 0 0 
Inkomsten 0 0 0 0 

Saldo -264 0 0 0 
 

 (bedragen x € 1.000) 
 

 2009 2009 2009 2009 
Investeringen 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 0 105 72 -33 
Baten 0 332 60 -272 

Saldo 0 227 -12 -239 
 
Toelichting op verschil 
 
Lasten Bedrag Toelichting 

 
Baarlerhoek 

 
-33 

 
- 

Totaal lasten -33  
   
Baten Bedrag Toelichting 

 
Baarlerhoek 

 
-272 

 
Subsidie inkomsten blijven achter door lagere lasten. 

Totaal baten -272  
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Programma  : 7 Wonen en herstructurering 

 
 

Portefeuillehouder : M.P. Swart 

Eenheid  : Ruimte en Samenleving 

 

Korte omschrijving van het programma 

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

 Vertaling woonbehoefte en woningmarktinzicht. 

 (meerjarige) Programmering van de woningbouw. 

 Rechtvaardige verdeling van huurwoningen. 

 Afspraken met de woningcorporaties en andere instanties. 

 Aandacht voor woonkwaliteit en bijzondere doelgroepen. 

 Herstructurering van bestaande woonwijken en buurten. 

 
 

Wat hebben wij bereikt? 

 
Bereikte maatschappelijke effecten 
 
Een gemeente waar het voor iedereen prettig wonen is. Waar voldoende woningen zijn van voldoende kwaliteit. Waar een goede balans is tussen vraag en 
aanbod op het gebied van wonen. De wijken van de stad zijn divers samengesteld en hebben een goed woon- en leefklimaat. 
 
Bijbehorende doelstellingen en indicatoren zijn: 
 

 Voldoende woningen van voldoende kwaliteit; goede (betere) balans tussen vraag en aanbod op het gebied van wonen. 
Mutaties in de woningvoorraad, uitgesplitst naar; 

1. Aantallen nieuwbouw (uitbreiding, inbreiding en vervanging sloop); 
2. Aantallen omzettingen (van huur naar koop en vernietigde woningen); 
3. Aantallen ingrijpende woningverbeteringen; 
4. Toename aantal volledig toegankelijke woningen (voor ouderen en minder validen). 

 

 De wijken hebben een goed woon- en leefklimaat. 
1. Tevredenheid bewoners 
2. Gevoel van veiligheid. 
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 Divers samengestelde wijken 

Samenstelling van wijken ten aanzien van: 
1. Inkomensgroepen 
2. Woningtypen 
3. WOZ-waarden. 

 

 Het binden van midden- en hogere inkomens aan de stad 
Het aantal midden- en hogere inkomens in de stad (per wijk; spreidingsindex; regionale dimensie). 

  
Resultaten en stand eind 2009 
In het jaar 2009 zijn er in totaal 379 nieuwbouwwoningen bij gekomen. Hiervan zijn 207 op uitleglocaties gebouwd en 172 in bestaand stedelijk gebied. 
Daarvan waren er weer 79 vervanging vanwege herstructurering en 93 inbreiding. Het aantal omzettingen (van huur naar koop en vernietigde woningen) 
bedroeg in 2009 184. Het aantal ingrijpende woningverbeteringen bedroeg in 2009 76; dat is flink lager dan de jaren 2006 en 2008 (respectievelijk 278 en 
505) maar hoger dan 2005 (23) en 2007 (ook 23). Het aantal volledig toegankelijke woningen nam in 2009 toe met 159, dit ligt iets hoger dan het gemiddelde 
van de afgelopen vijf jaar (154). 
 
Onderstaande gegevens komen van www.staatvandeventer.nl. 
 
In de laatste meting over leefbaarheid en veiligheid voelde 20% van de Deventernaren zich in het algemeen wel eens onveilig. In 2004 was dat nog bijna 
30%. Dit is een belangrijke vermindering van de onveiligheidsgevoelens in het algemeen.  Overigens zijn er wel verschillen in veiligheidsbeleving tussen de 
verschillende wijken. 
 
De Deventernaar is heel positief over zijn of haar woning. Gemiddeld wordt de woning met een 7,6 gewaardeerd. Dit varieert van iets boven de 7,0 in 
Rivierenwijk, Keizerslanden en Voorstad tot rond de 8,0 in Oude Zandweerd, Colmschate, Bathmen en Diepenveen. In geen enkele wijk scoort de eigen 
woning lager dan een 7. 
 
De Deventernaar is positief over zijn of haar woonomgeving. Gemiddeld wordt de woonomgeving met een 7,3 gewaardeerd. Keizerslanden, Rivierenwijk en 
Voorstad scoren onder de 7,0 en de overige wijken een 7,5 of daar net onder. Bathmen en Diepenveen scoren echter rond de 8,0. 
 
De gemiddelde WOZ waarde van de huurwoningen bedroeg in 2008 € 155.600 en die van de koopwoningen € 254.200. Het gemiddelde bedroeg bijna € 
210.000, waarmee Deventer € 23.000 onder het landelijk gemiddelde scoort. De Deventer woningvoorraad vertegenwoordigt een waarde van 8,7 miljard euro. 
De ontwikkeling van de waarde in de afgelopen jaren laat een stijgende trend zien. 
 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 

 Woonvisie 2008+ Kwaliteit en Verscheidenheid (2009) 

 Visie Voorstad Oost (2009) 

 MeerjarenOntwikkelingsPlan ISV III (2009) 

 Stedenbouwkundig plan Rivierenwijk (2008). 
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 Vernieuwingsplan Oranjekwartier (2008). 

 Verdeling zorgwoningen (2008). 

 De toekomst van het Rondeel (2008). 

 Visie en Randvoorwaarden voor het Wijkvoorzieningencentrum Keizerslanden (2006). 

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

 Ontwikkelingsvisie Rivierenwijk (2005). 

 Vernieuwingsplan Landsherenkwartier. 
 
Actuele beleidscontext 
 
De herstructurering van bestaande woonwijken heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld van een fysiek ingestoken benadering naar een brede sociaal-
maatschappelijk en sociaaleconomische aanpak. De gebiedsgerichte benadering die kenmerkend is voor de herstructurering komt in vele programma's terug. 
Er zijn binnen de herstructurering dan ook vele raakvlakken tussen de verschillende programma‟s. Naast aandacht voor generiek  gemeentelijk beleid, is 
steeds meer maatwerk mogelijk en wordt gebiedsgericht gekeken naar specifieke behoeften en mogelijkheden van de wijk en haar bewoners.  
  
De aandacht voor de wijken komt op rijksniveau ondermeer terug in het ministerie van WWI en de aanwijzing van de zogenaamde Aanpakwijken. Zoals 
bekend is de Rivierenwijk in Deventer hier één van. Provincie Overijssel en gemeente Deventer hebben gezamenlijk een vijftal Boegbeelden benoemd waar 
extra aandacht naar uitgaat. De Deventer herstructurering is een van deze Boegbeelden. In 2009 is met de vaststelling van de visie Voorstad Oost deze wijk 
als derde wijk toegevoegd aan de Deventer lijst van herstructureringswijken. 
 
In 2009 is vertraging ontstaan bij de herstructurering van de Rivierenwijk als gevolg van de financiële situatie van Rentree. Dit heeft effect op de planning van 
de beoogde prestaties. Op moment van schrijven is nog onduidelijk hoe het vervolg van dit proces eruit zal gaan zien. 
 
In de Woonvisie voor Deventer zijn de doelen met betrekking tot de woningvoorraad van Deventer zowel kwantitatief als kwalitatief ingekaderd. We zetten 
over de periode 2008 tot en met 2017 in op een woningbouwprogramma van gemiddeld 600 bruto per jaar. Dit past in het lange termijn perspectief van de 
regio. Ook de afspraken met het rijk in het kader van BLS (minimaal 2100 woningen in de periode 2005 – 2009) halen we. Binnen de regio Stedendriehoek 
worden de woningbouwprogramma‟s afgestemd als uitvloeisel van de structuurvisie. Om de daadwerkelijke productie van woningen te bevorderen is in 
stedendriehoekverband een aanjager aangesteld. 
 
In 2009 is duidelijk geworden dat de woningbouwproductie stagneert als gevolg van de overal aanwezig economische crisis. 
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Wat deden wij daarvoor in 2009? 

 
Onderwerp 

(productnummer) 
Prestatie in 2009 Realisatie 

prestatie in 
2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting  

 
Prestatieafspraken 
corporaties  
(relatie met programma 2, 
6, 8, 10,11)  
 

Op basis van de actuele Woonvisie (2008) worden prestatieafspraken 
met corporaties gemaakt. 

     

Woningbouwprogramma In het kader van BLS is met het rijk afgesproken dat we in de periode 
2005 – 2009 minimaal 2100 woningen bouwen (bruto toevoeging). 
Reeds gebouwd: 2263 (2005: 474; 2006: 548; 2007: 641; 2008 :600) 
De prognose voor 2009 is 600 bruto toevoeging. Daarmee halen we 
ruimschoots de minimale afspraken. 
 

 

 Ondanks het feit dat de woningproductie in het jaar 2009 
beduidend lager ligt dan geraamd, kunnen we toch 
voldoen aan de afspraken die we met het rijk gemaakt 
hebben in het kader van BLS (gemeld in 
najaarsrapportage) 

Monitoring 
woningbouwproductie 
(relatie met programma 6 
en 8). 

Om de uitvoering van de doelen van de Woonvisie te monitoren en 
eventueel bij te kunnen stellen wordt elk half jaar de voortgang 
gerapporteerd. Zo nodig worden maatregelen genomen en / of doelen 
bijgesteld. 
 

   

ISV 
 

Laatste jaar meerjarenprogramma 2006 – 2009. Afronding van de 
afspraken. 

 

  

Woonwagens en 
standplaatsen 
(relatie met programma 2)  

De handhavingactie wordt ingezet in 2008 loopt door in 2009. De 
overdracht van woonwagens en woonwagenstandplaatsen aan 
Rentree vindt plaats. 

 

Budgetoverhe
veling € 
116.000 lasten 

Zowel in de zomer- als in de najaarsrapportage is gemeld 
dat de overdracht van de woonwagens en – standplaatsen 
aan Rentree niet doorgaat en dat investeringen nodig zijn 
om achterstallig onderhoud weg te werken. Daarvoor is 
een onderhoudsplan opgesteld en is voortvarend gestart 
met de uitvoering daarvan. 

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

Stedenbouwkundig plan: In 2009 zal het stedenbouwkundig plan 
worden uitgewerkt in deelplannen. Dit zal gefaseerd plaatsvinden. 
Daarmee zullen ook de planologische procedures gefaseerd gevoerd 
worden (deel-bestemmingsplannen). 
Handhaving: Uitvoering plan van aanpak en specifieke inzet op 
speerpunten . 
Wijkvoorzieningencentrum: Planontwikkeling wordt in het begin van 
2009 voortgezet. Aansluitend zal de aanbesteding worden opgestart 
en start bouw is voorzien eind 2009. 
Sociaal programma. De in 2008 gestarte projecten worden verder 
uitgebouwd. Daarbij wordt ook een eerste monitoring uitgevoerd ten 
opzichte van de nulmeting begin 2008. 
Aanpalende gebieden. In samenwerking met bewoners en Rentree zal 
een woonomgevingplan worden opgesteld waarbij de aanpalende 
gebieden integraal onderdeel zijn van een totaalplan voor de gehele 
openbare ruimte in de Rivierenwijk. Met Rentree worden afspraken 
gemaakt over demarcatie van verantwoordelijkheden bij de uitvoering. 

 

 Het stedenbouwkundig plan is afgerond en vervolgens 
getoetst door de gemeente. Definitieve vaststelling wacht 
echter op besluitvorming rondom de aanleg van de 
verdiepte Amstellaan die nu vertraagt vanwege de situatie 
bij Rentree. 
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Onderwerp 
(productnummer) 

Prestatie in 2009 Realisatie 
prestatie in 

2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting  

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

1. Op basis van in 2008 vastgestelde Vernieuwingsplannen voor 
Oranjekwartier en Centrumgebied Keizerslanden worden de daarin 
genoemde uitvoeringsprojecten ter hand genomen. 
 
2.De projecten genoemd in het in 2008 vastgestelde Verkeersplan 
Keizerslanden worden in uitvoering gebracht in 2009 en 2010. 
 
3. Begin 2008 is de feitelijke sloop en planvorming voor vervangende 
nieuwbouw in zowel Landsherenkwartier (1

e
  fase) als Tuindorp-Zuid 

op gang gekomen. In 2009 zal de nieuwbouw in deze gebieden 
starten. 
 
4. De nieuwbouw van het wijkvoorzieningencentrum start tweede 
kwartaal 2009. 
 
5. De Openbare ruimteprojecten in Tuindorp/Centrum en 
Oranjekwartier worden vanaf 2007 (kleine projecten) uitgevoerd of 
wordt de planvorming gestart (Oranjekwartier planvorming 2008, 
uitvoering 2009/2010; Tuindorp/Centrum planvorming 2009, uitvoering 
2010/2011). 
 
 
 
6. Voor het winkelcentrum zal in 2009 de ontwerpfase gestalte krijgen, 
met een stedenbouwkundig plan en gebouwontwerp. 
 
7. Graaf Florishof wordt in 2009 opgeleverd. 
 
8. Panta Rhei en sporthal Oranjekwartier inclusief Johan Cruijff Court 
 worden medio 2009 opgeleverd. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
2. Verkeersplan is vastgesteld in 2009 (in de raad). 
Uitvoeringsprojecten eind 2009 opgestart (Wezenland, 
kruising winkelcentrum, Marienburgplein).Uitvoering van 
het hele verkeersplan in 2010 en 2011. Vertraging gemeld 
in het raadsvoorstel ter vaststelling van het verkeersplan 
 

 
 
 
 
5. In 2007 zijn kleine projecten uitgevoerd in 
Oranjekwartier. In 2009 is het project OOR uitgewerkt in 
het Oranjekwartier en is de planvorming voor het 
centrumgebied en Tuindorp gestart. Kleinere projecten 
2007 zijn uitgevoerd. Enige vertraging bij overige projecten 
is nog niet eerder gemeld. 
 
 
6. In 2009 is het masterplan winkelcentrum vastgesteld en 
is een uitvraag gedaan. In maart 2010 komt de 
stedenbouwkundige schets van de ontwikkelaar plus een 
grondbieding. Geringe vertraging in het proces is reeds 
gemeld (raadsplanning). 

 
 
 

 
Scoren in de wijk 
(relatie met programma  
1a, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 14) 

In 2008 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor het project 
Scoren in de wijk. In 2009 zullen de eerste projecten ten uitvoer 
komen. Allereerst  projecten voor de wijk Voorstad Oost (het thuisland 
van de club), maar ook projecten in andere herstructureringsgebieden 
zijn mogelijk. 

 

 In 2009 is een goede basis gelegd om de 
maatschappelijke activiteiten van voetbalclub Go Ahead 
Eagles verder uit te bouwen. Er is bij voorbeeld in 
samenwerking met Raster Welzijnsgroep een buurtleague 
georganiseerd voor kinderen uit de diverse prioriteitswijken 
in Deventer.  

Deventer sociaal; Leren 
en Werken 
Relatie met programma 
1a,  9, 10, 11, 12) 

Visie op sociaaleconomisch offensief in de wijken en eerste acties in 
gang gezet. 
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Aantal wijken waar 
fysieke culturele 
kwaliteiten aantoonbaar 
en integraal deel 
uitmaken van de 
gebiedsontwikkeling en 
de mate waarin deze 
kwaliteiten zijn geborgd in 
planfiguren en 
beleid * 

A1. Waardevolle structuren: ringen en radialen in wijk 4 
A2. Historisch gevormde structuurdragers in wijk 4 
B.   Verscheidene gebouwen in wijk 4 
C.   Waardevolle buurtsfeer en -gebruik. 

 

  

ISV Hoornwerk 
 

Zoals in de najaarsrapportage reeds is gemeld is de exploitatieovereenkomst door de gemeente getekend maar nog niet door de wederpartij (WB1). Bovendien worden 
de plannen voor de 2

e
 en 3

e
 fase heroverwogen. In 2010 worden nadere afspraken gemaakt hieromtrent.  

Voorstad Oost 
 

In 2009 is het Uitvoeringsprogramma Voorstad Oost opgesteld. Dit is bekostigd uit het, door de raad vastgestelde budget van € 728.000 voor de wijkontwikkeling. Het 
gereserveerde budget voor een “pilot gedragscodes Rielerweg” is nog niet uitgegeven. Deze pilot zal worden samengevoegd met de invoering van 
“winkelstraatmanagement Rielerweg” (onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Voorstad Oost. De planning is dat deze activiteit in 2010 start.  
Van het budget loopt € 71.000 lasten over naar 2010. 

Woningaanpassing 
gehandicapten 
 

Medio 2009 heeft het rijk besloten om het restant van de jaarlijkse bijdragen in het kader van de “Regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten” in één keer af te 
lossen. Dit was voor de gemeente Deventer aanleiding om de restant bijdragen aan de eigenaren eveneens in één keer af te lossen. Voor het merendeel is dat gelukt. 
De definitieve afwikkeling loopt door in 2010. 

 

Wat heeft het gekost? 

 
(bedragen x € 1.000) 

 

 2009 2009 2009 2009 
Exploitatie 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 8.001 9.286 9.243 -43 
Baten 7.949 8.383 10.344 1.961 

Saldo -52 -903 1.101 2.004 
 
Toelichting op verschil  

 
Lasten Bedrag Toelichting 

Overhevelingen -116 Exploitatie woonwagens 
 -71 Visie Voorstad-Oost 
Overig 146 

 
97 
64 

-89 
-39 
215 
-54 
38 

Kapitaalstorting NV Wonen boven Winkels uitgevoerd conform raadsbesluit van € 145. In begroting was uitgegaan van  
een deel verrekening via overdracht panden (zie ook baten) 
Afkoop regeling woningaanpassing gehandicapten (zie ook baten) 
Subsidies particulier woningverbetering (zie ook baten) 
Kosten ISV Hoornwerk verschuiven (zie ook baten) 
Lagere storting in voorziening ISV (zie ook baten) 
Exploitatielasten woonwagens, in zomerrapportage netto saldo opgenomen. Lasten en baten zijn hoger (zie ook baten) 
Subsidiekosten BWS lager (zie ook baten) 
Hogere apparaatskosten 
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 -215 Minder uitgaven sociale en leefbaarheidprojecten, communicatie, participatie en marketing van herstructurering 
 -19 Kleine afwijkingen 
Totaal lasten -43  
 
 
Baten Bedrag Toelichting 

Overig 227 
146 

64 
-54 
-39 
143 
-89 

Opbrengsten exploitatie woonwagens en particuliere woningverbetering 
Verrekening kapitaalstorting NV Wonen boven Winkels met product Onroerende Zaken 
Inkomsten particulier woningverbetering 
Rijksbijdrage BWS: niet besteed deel als vooruit ontvangen geboekt. 
Rijksbijdrage ISV lager in verband met kasschuif meerjarenbeschikking 
Afkoop regeling woningaanpassing gehandicapten door het rijk 
Inkomsten exploitatieovereenkomst Hoornwerk 

 3.640 Verrekening met uit vooruit ontvangen middelen herstructurering 
 -2.085 

8 
Ontvangen bijdragen uit GSB, BLS en ISV ten behoeve van herstructurering 
Overige 

Totaal baten 1.961  
 

 2009 2009 2009 2009 
Resultaatbestemming 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Stortingen in reserves 0 1.428 3.603 2.175 
Puttingen uit reserves 0 1.892 2.209 317 

Saldo 0 464 -1.394 -1.858 
 
Toelichting op verschil 

 
Voor een specificatie van de stortingen en puttingen wordt verwezen naar de bijlage Resultaatsbestemming die onderdeel uitmaakt van de jaarrekening. 
 

 2009 2009 2009 2009 
Voorzieningen 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Uitgaven 2.289 1.280 1.828 548 
Inkomsten 2.307 1.566 1.527 -39 

Saldo 18 286 -301 -587 
 
Toelichting op verschil 
 
Uitgaven Bedrag Toelichting 

 450 Afrekening Driebergenbuurt bijdrage uit ISV 
 74 ISV Hoornwerk 
 24 Isv noodopgravingen archeologie 
Totaal uitgaven 548  
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 (bedragen x € 1.000) 

 
 2009 2009 2009 2009 

Investeringen 
 

Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 0 387 396 9 
Baten 0 0 0 0 

Saldo 0 -387 -396 -9 
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Programma  : 8 Economie en vastgoedontwikkeling 

 

Portefeuillehouder : M.J. Ahne 

Eenheid  : Ruimte en Samenleving 

 

Korte omschrijving van het programma 

 
Het programma omvat het product 6 (Economie) en de producten 11 (Grondexploitaties) en 13 (Onroerend goed buiten exploitatie).  
 
Product 6 richt zich op een optimaal ondernemers- en vestigingsklimaat voor profit- en non-profitorganisaties met als doel een bijdrage te leveren aan het 
versterken van de lokale de bedrijvigheid en werkgelegenheid van stad en platteland te versterken zodanig dat sprake is van een vitale economie en 
arbeidsmarkt. 
Product 11 richt zich op het tot ontwikkeling brengen van de (complexe) stedelijke opgaven. Naast de regie voering richt het product zich op het optimaliseren 
van de verdiencapaciteit (rendement) van de gemeentelijke inbreng in de gebiedsontwikkeling in brede zin van het woord. 
Onder gebiedsontwikkeling wordt verstaan de locatieontwikkeling ten behoeve van de diverse stedelijke functies wonen, werken, recreëren en overige 
voorzieningen. Het betreft zowel de diverse ontwikkelingen binnen bestaand stedelijk gebied als de uitbreidingslocaties.   
Het product Grondexploitaties richt zich op die ontwikkelingsopgaven waar sprake is van een gemeentelijke grondexploitatie of waar sprake is van een 
particuliere grondexploitatie waar een exploitatiebijdrage aan de gemeente dient te worden afgedragen.  
Door middel van een goede beheersing en strak risicomanagement wordt gestreefd naar een geoptimaliseerde financiële positie van de vastgoedportefeuille.    
Product 13 bevat het beheer van onroerend goed in de vorm van opstallen en gronden in eigendom van de gemeente in zowel stedelijk als agrarisch gebied 
valt onder dit programma. 
 
 

Wat hebben wij bereikt? 

 
Bereikte maatschappelijke effecten 
 
Behoud van een vitale economie en arbeidsmarkt door: 

 Vergroten aanbod uitgeefbaar bedrijventerrein door aanleg nieuw bedrijventerrein en herstructurering verouderd bedrijventerrein. 

 Verbeteren uitstraling en veiligheid bestaande bedrijventerreinen. 

 Behoud en versterken van diversiteit bedrijvigheid en werkgelegenheid. 

 Versterken van het toeristisch en recreatief aanbod in de gemeente Deventer (stad en buitengebied) en toename van het aantal toeristen met jaarlijks 
5%. 

Deventer volgt landelijk gemiddelde op enkele belangrijke economische indicatoren te weten: economische groei, werkgelegenheid, aantal starters en 
tevredenheid bedrijfsleven. 

 Verbeteren digitale dienstverlening aan bedrijfsleven. 

 Verminderen mismatch arbeidsmarkt door onder andere starterbeleid. 
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 Stimuleren innovatie.  
 
Gerealiseerde maatschappelijk effecten 
 
Bij het opstellen en behandeling van de begrotingbegroting 2009 (halverwege 2008) werd nog uitgegaan van een gunstig economisch klimaat. 
Tengevolge van wat eerst een financiële- maar later ook economische crisis bleek dienen alle effecten in een ander daglicht te worden bezien. Van groei 
was in 2009 geen sprake meer. Ontwikkelaars stellen grote plannen uit of zelfs af. De woningbouw en bedrijfsbouw kennen een ongekend slechte tijd. 
Ook het MKB en de landbouw beleven een zeer moeilijke tijd om te ondernemen. Daar waar wel sprake is van groei moet genoegen worden genomen 
met veel lagere marges. Het behoud van een vitale economie staat onder druk. 
  
De hoeveelheid uitgeefbaar bedrijventerrein is niet vergroot ten opzichte van 2008. In 2009 is het nieuwe bedrijventerrein A1 een stap dichterbij gekomen 
met de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad. Inzake de herstructurering is, na de afronding van de herstructurering 
Westfalenstraat, in 2009 de aandacht uitgegaan naar de resterende terreinen. Voor een Kloosterlanden en Bergweide is een scan uitgevoerd naar de 
kwaliteit en uitstraling van de bedrijventerreinen. De stichting parkmanagement is betrokken bij de scan. Vanuit het project Havenkwartier wordt ruimte 
gereserveerd voor herprofilering van een belangrijk deel van het gebied als bedrijventerrein. De raad heeft in 2009 hiertoe een masterplan vastgesteld.  
Met de partners in de Stedendriehoek is een document opgesteld dat als basis dient voor overleg met het rijk en de provincie over de 
herstructureringsopgave. 
De economische crisis heeft ook voor Deventer grote gevolgen. Ten opzichte van 2008 staan vrijwel alle indicatoren er ongunstig voor. Bij vergelijking met 
diverse landelijke indicatoren (bron: economische en sociale thermometer no. 9) zijn de effecten in Deventer sterker waarneembaar. Zo daalde het aantal 
startende ondernemers met ruim 40 %, is het aantal personen dat werkzoekend is met ruim 30% gestegen en het aantal personen dat met werkloosheid 
wordt bedreigd verdubbeld. Alleen op de indicator „aantal vacatures bij het UWV scoort Deventer gunstiger dan het landelijke beeld.  
Een ander gunstig beeld is de stijging van het aantal toeristen. De eerste halfjaar resultaten van het Continu Vakantie Onderzoek laten een aanzienlijke 
stijging zien van het aantal bezoeken aan Deventer ten opzichte van 2008. De crisis heeft als relatief positief effect dat Nederlanders hun vakanties meer 
in eigen land doorbrengen. Ten opzichte van 2005 is sprake van gemiddeld jaarlijks 5% groei. Ook de positie van de Boreel in de winkelroutes en een 
duidelijk beleid ten aanzien van de koopzondagen werpen hun vruchten af. Volgens tellingen van Locatus hebben in 2009 opnieuw meer dan 200.000 
passanten (200.000 is ambitie) wekelijks de binnenstad bezocht. 2009 was wat betreft zelfs het beste jaar sinds 2001.In 2009 is de digitale 
dienstverlening aan bedrijven verder verbeterd. Duidelijke informatie op de gemeentelijke website sinds half 2009, ondersteunt met foto‟s en digitale 
kaarten geven de potentiële bedrijven een beeld van de vestigingsmogelijkheden en de kwaliteiten van de terreinen. Daarnaast is in 2009 een 
intensiveringslag gemaakt bij publicaties in vakbladen en magazines. Het accountmanagement is succesvol ingevuld. Naast participatie in diverse 
netwerken heeft zeer regelmatig overleg met de bedrijven en bedrijfsmakelaars over de staat van bedrijvig Deventer. 
In 2009 is door de eenheid werk en inkomen een laatste convenant opgesteld om de mismatch op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Daarmee kan Deventer 
ook aan deze GSB verplichting voldoen. 
Vanuit het programma economie en vastgoed wordt in diverse lokale en regionale netwerken geparticipeerd gericht op versterken van het 
ondernemerschap en innovatie. 

 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 

 Nota Grondbeleid (2008).  

 Notitie Methodiek gemeentelijke investeringsplanning (2006). 
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 Economisch businessplan: veerkracht en dynamiek, daar gaat het om (2001). 

 Visie binnenstad zuid (2004). 

 Beleidsnota Deventer binnenstadsperspectief: Koopcentrum voor 200.000 bezoekers (1998). 

 Beleidsplan Toerisme: Ambities van een toeristische stad (2001). 

 Masterplan IJsselfront (2004). 

 Beleidsnota Detailhandel (2004). 

 Kamperen en overnachten in het buitengebied van Deventer (2004). 

 Beleidsnota horeca (2009) 

 Kantorenonderzoek 2009. 

 Provinciaal Boegbeeldproject Stad aan de IJssel (2008). 

 Economische visie Stedendriehoek inclusief uitvoeringsprogramma (2009).  
 
Actuele beleidscontext 
 
Grondbeleid komt al lang niet meer alleen tot uitdrukking in de gemeentelijke grondpositie. De maatschappelijke context is sterk veranderd waardoor de 
gemeentelijke rol verschoven is van zelf ontwikkelen tot regievoering op de ontwikkeling. Het grondbeleid speelt daarbij een faciliterende en financiële rol. De 
positie van het gemeentelijk grondbedrijf staat sterk onder druk door deze wijzigingen op de grondmarkt en de complexer worden ruimtelijke opgaven. De 
traditionele actieve gemeentelijke grondpolitiek niet meer zo vanzelfsprekend is.  
Dit besef heeft in Deventer de laatste jaren in de praktijk al geleid tot een mengvorm van actief en passief grondbeleid.  
De komst van de nieuwe grexwet bevestigt en ondersteunt deze ontwikkeling door de mogelijkheid van het kostenverhaal bij particuliere ontwikkelingen en 
publiek private samenwerking. 
 
In het oog springend voor 2009 zijn natuurlijk de gevolgen van de economische crisis die ook in de vastgoedwereld van Deventer zijn sporen heeft nagelaten. 
Nieuwe projecten of projectfasen komen niet echt van de grond, de verkoop in al langer lopende projecten staat bijna helemaal stil. Ten opzichte van veel 
buurgemeenten zijn de gevolgen voor de Deventer nieuwbouwplannen minder zichtbaar geworden. Dat heeft te maken met het feit dat grote nieuwe projecten 
voor woningbouw en bedrijven nog niet op de markt zijn. De voortgang van de planontwikkeling is niet afhankelijk van de economische crisis.  
Achter de schermen wordt aan de diverse projecten wel degelijk hard doorgewerkt. Zodra de woningmarkt aantrekt lijken de grotere plannen gereed te zijn om 
daadwerkelijk te realiseren.  
 
In 2009 is het nieuwe horecabeleid vastgesteld, het kantorenmarktonderzoek door B&W vastgesteld en als bijlage bij het BP vastgesteld oor de 
gemeenteraad. Daarnaast is onder verantwoordelijkheid van het programma 1A de economische visie en uitvoeringsparagraaf voor de stedendriehoek 
vastgesteld. 
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Wat deden wij daarvoor in 2009? 

 
Onderwerp 

(productnummer) 
Prestatie in 2009 Realisatie 

prestatie in 
2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting  

 
 
Gemeentelijke 
grondexploitaties 
 

Resultaten in 2009: 
Vijfhoek:  
Spikvoorde: Bouw en oplevering  woningen, 
Fetlaer: Restant bouw, verkoop en woonrijp maken, 
Graveland: Bouw deel, 
Gooikerspark: Aanleg Gooikerspark en bouw parkwoningen, 
Spijkvoorderenk: ontwerp bestemmingsplan, vastgesteld 
bestemmingsplan, exploitatieplan, aanbesteding en gunning BRM  
 
Eikendal: Vervolg uitvoering, Oplevering eerste woningen, Woonrijp 
maken (deel), Verkoop. 
 
Steenbrugge: Vastgesteld bestemmingsplan, Exploitatieplan, 
Stedenbouwkundig programma van eisen 1

e
 fase. 

 
 
Park Zandweerd: Voorontwerp bestemmingsplan, Ontwerp 
bestemmingsplan, samenwerkingsovereenkomst, voorlopig  
Ontwerp inrichtingsplan en bouwplan. 
 
Wijtenhorst/ Douwelerleide: Uitvoering eerste deel, Vastgesteld 
bestemmingsplan 
 
Sluiskwartier: Bijgesteld masterplan, Stedenbouwkundig 
programma van eisen fase 1 
 
Bedrijvenpark A1: Vastgesteld bestemmingsplan, Mer, 
Beeldkwaliteitplan, Exploitatieplan, Grondexploitatie,  
Stedenbouwkundig plan 1

e
 fase 

 
Bergweide Havenkwartier: Vastgesteld Ontwikkelplan Havenkwartier, 
Stedenbouwkundig programma van eisen Havenkwartier en 
Stedenbouwkundig plan deelgebied Mr. De Boerlaan 

  Zie ook toelichting najaarsrapportage 2009 
Uitloop oplevering woningen, woonrijp maken verschoven 
naar 2010. 
Verkoopopbrengsten Spikvoorde in 2010. 
Bestemmingsplan is nog niet vastgesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
Bestemmingsplan is nog niet vastgesteld, mede door 
moeizaam lopende onderhandelingen over aankoop 
gronden of zelfrealisatie. 
 
Verdere vertraging door het niet sluiten van een 
intentieovereenkomst met BAM. 
 
 
Vertraging ontwikkelingen door beroepszaak bij raad van 
state. Bouwrijp maken uitgesteld. 
 
Stopgezet in afwachting van ambitiedocument Binnenstad. 
 
 
 
 
 
 
Ontwikkelingen verlopen grotendeels conform planning. In 
2009 bleek dat in deze bijzondere planvorming de formele 
vaststelling van het ontwikkelingsplan moest worden 
verschoven naar 2010. 

  



 

 116 

Onderwerp 
(productnummer) 

Prestatie in 2009 Realisatie 
prestatie in 
2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting 

Gemeentelijke 
grondexploitaties 
 

 
Landeweert: Masterplan 
 
 
Bathmense Enk (fase2): Bouwwerkzaamheden 
 
 
Bramhaar: Start bouw 
 
 
Woningbouw Lettele: Bouwwerkzaamheden 
 
 
Woningbouw Okkenbroek: Bouwwerkzaamheden 
 
 
 
Rielerkolk: Definitief ontwerp bouwplannen 3

e
 fase (15 waterwoningen 

om de kolk), Inrichtingsplan (openbare) ruimte en verkeersontsluiting, 
Start uitvoering  
 
Sint Geertruiden/IJsselstreek/Fesevurstraat: Onherroepelijk 
bestemmingsplan/beeldkwaliteitplan, Start sloopwerkzaamheden 
Geertruidenlocatie, Definitief ontwerp bouwplannen en inrichtingsplan 
openbare ruimte 
 
Rondom de Scheg: Masterplan, Stedenbouwkundig programma van 
eisen, samenwerkingsovereenkomst 
 
Bedrijventerrein Lettele: Uitgifte + eventueel woonrijp maken 
 
Bergweide Groot:  
Bergweide deelgebied 5, fase 1. 
Bergweide deelgebied 5, fase 2: p.m. 
Bergweide deelgebied 5, fase 3: Stedenbouwkundige verkenning, 
Geïnteresseerde gegadigde gevonden 
Demping dode havenarm: p.m. 
Bergweide Vuilstort Westfalenstraat: uitgifte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Plan is stopgezet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertraging bij de planontwikkeling door de particuliere 
ontwikkelaar 
 
 
Procedures lopen, maar ontwikkelaar heeft te kennen 
gegeven dat er aanpassingen noodzakelijk zijn. 
 
 
 
In 2009 ten dele omgezet naar kavelverkoop voor westelijk 
gedeelte. In 2010 is nieuwe strategie ontwikkelen. 
 
Werkzaamheden verlopen conform planning, maar feitelijk 
verkoop stagneert. 
 
Werkzaamheden verlopen conform planning, maar feitelijk 
verkoop stagneert. 
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Onderwerp 
(productnummer) 

Prestatie in 2009 Realisatie 
prestatie in 
2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting 

Gemeentelijke 
grondexploitaties 
 

Winkelcentrum Colmschate: exploitatieovereenkomst, 
stedenbouwkundig programma van eisen, ontwerp bestemmingsplan, 
voorlopig ontwerp inrichtingsplan en bouwplan.  
 
Driehoek Blauwenoord: Stedenbouwkundig plan, 
Ontwikkelovereenkomst, Concessieovereenkomst, Ontwerp 
bestemmingsplan, Vastgesteld bestemmingsplan. 
 
Grachtengordel: Start bouw Houtmarkt/Pikeursbaan, Woonrijp maken 
buitenruimte, Afsluiten grondexploitatie. 
 
 
Binnenstad Zuid: Masterplan, Intentieovereenkomsten, 
Stedenbouwkundig programma van eisen.  
 
Centrumplan Bathmen: Stedenbouwkundig programma 
 van eisen/Stedenbouwkundig plan Centrumgebied, Voorlopig/definitief 
bouwplan en inrichtingsplan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Eigenaar heeft de ontwikkeling stopgezet. 
 
 
 
Met de ontwikkelaar is geen overeenstemming bereikt over 
deze ontwikkeling.  
 
 
Vertraging in de planontwikkeling door de ontwikkelaar. 
Extra planologische procedure is noodzakelijk gebleken. 
 
 
Proces is fundamenteel veranderd. Er wordt nu gewerkt aan 
een ambitiedocument. 
 
De inpassing van het bouwplan in het stedenbouwkundige  
plan verloopt moeizaam en zorgt voor vertraging in de 
uitvoering. 

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

   

Uitvoeringskader 
Binnenstad 
(investeringproduct 7). 
Relatie met programma 
1a, 2, 3, 4 en 6. 

Afwikkelen programma Deventer Binnenstadperspectief. 
Adviseren over economisch beleid en programmering binnenstad en 
binnenstedelijke projecten. 
Uitvoeren boegbeeldprojecten IJsselfront. 

 

 Met enige vertraging zijn de drie binnenstedelijke 
IJsselfrontprojecten in uitvoering gegaan.  
Uitvoering van de drie projecten vindt in 2010 plaats.  

Horeca en detailhandel 
(relatie met programma 2 
en 6) 
 

Invoeren van horecanota die mikt op attractief en veilig uitgaan in 
balans met leefomgeving. Relatie met programma 2 openbare orde en 
veiligheid. 
 
Afronden en vaststellen structuurvisie detailhandel in samenwerking 
met programma 6, ruimtelijke ordening. 

 

  
 
 
Detailhandelsvisie is vertraagd. Wordt begin 2010 
aangeboden ter vaststelling. 

Stimuleren nieuwe 
initiatieven en 
wijkeconomie 
Relatie met programma 1a 

In samenwerking met corporaties actieplan wijkeconomie opstellen en 
voorleggen aan de raad. 
 

 

 
 
 

 
 
 

Recreatieschap 
 

Visie op toekomst recreatieschap gereed voor besluitvorming. 
 

  

Aantal hectare 
geherstructureerde 
bedrijventerreinen * 

Bergweide 40 ha, waarvan 8 inbreiding. 
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Onderwerp 
(productnummer) 

Prestatie in 2009 Realisatie 
prestatie in 
2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting 

Aansluiting bij nationaal 
elektronisch bedrijvenloket 
* 

Aansluiten bij het nationaal elektronisch bedrijvenloket via minimaal 
Poortmodel B. 

 

  

Tevredenheid ondernemer 
over de gemeentelijke 
dienstverlening * 

Een stijging naar 6,5. 
 

 Tussenmeting  2007 = 6,2 
Eindmeting gepland voorjaar 2010. 

Het aantal dagbezoeken 
aan Deventer * 

Deventer heeft 2,25 miljoen dagbezoeken. 
 

  

Regionale economische 
visie 
Relatie met Deventer 
kennis en innovatie  
(programma 1a, product 
100) 

Uitvoeringskader visie regionaal economisch beleid opgesteld en 
acties jaargang 2009 in gang gezet. 

 

  

Budgetoverheveling Ondernemershuis. Starterinfrastructuur Deventer. De startdatum in 2009 is niet gehaald, maar is verschoven naar begin 2010. Overheveling van € 303.000 lasten en 
baten. 
 
De Creatieve kracht van Deventer kent een vertraging in de uitvoering. Overheveling van € 30.000 lasten en € 56.000 baten. 

 

Wat heeft het gekost? 

 
(bedragen x € 1.000) 

 

 2009 2009 2009 2009 
Exploitatie 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 32.555 35.534 33.037 -2.497 
Baten 32.492 40.965 15.486 -25.479 

Saldo -63 5.431 -17.551 -22.982 
 
Toelichting op verschil  

 
Lasten Bedrag Toelichting 

Overhevelingen -303 Ondernemershuis (zie toelichting prestaties) 
 -30 Creatieve kracht van Deventer (zie toelichting prestaties) 
Prestatieafwijking -8.409 Bijstelling projecten exclusief mutaties reserves volgens onderstaand overzicht 
 29 Correctie afschrijving evenemententerrein R.Holstlaan 
  59 Afrekening met recreatieschap over voorgaande jaren 
 -186 Minder uitgaven GSB prestatie herstructurering bedrijventerreinen 
 150 Te weinig kapitaallasten geraamd voor Linderveld en overige kleine verschillen.   
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 518 Eenmalige uitgaven  voor de panden Assenstraat11 (asbest),  Kon.Wihelminalaan 13 (verhuur gereedmaken) en 
Ramelerstraat 6/8 (brand) 

 418 Interne verrekeningen voor Kleine Poot(geen putting rgi, verrekening met investering via exploitatie), Keizer Karellaan11 
(kosten voor sportpark in 2008 geraamd) en evenemententerrein Holstlaan (restantoverheveling kosten van product 13 
naar 6) 

 243 Interne verrekening grondverkoop Kloosterlanden 
 5.500 Afwaardering Linderveld 
Totaal lasten -2.497  
 
 
Baten Bedrag Toelichting 

Overhevelingen -303 Ondernemershuis (zie toelichtingprestaties) 
 -56 Creatieve kracht van Deventer (zie toelichting prestaties) 
Prestatieafwijking -9.644 Bijstelling projecten volgens onderstaand overzicht  
 -2.677 Toevoeging aan voorraad grond (balans) projecten  € 223 en verliesvoorziening Landeweert en Eikendal - € 2.900 
 -7.700 Toevoeging aan voorraad grond (balans)  verliesvoorziening De Scheg en Sluiskwartier - € 7.700 
 -6.000 Toevoeging aan voorraad grond (balans)  verliesvoorziening Linderveld 
 -30 Onderzoek koopzondagen/avondwinkels, minder uitname reserve sociaal economisch beleid 
 931 Minder grondverkopen Driehoek Snippeling en Bergweide 3 
Totaal baten -25.479  
 
 

Project Bijstelling 
lasten                
x € 1.000 

Bijstelling 
baten             
x € 1.000 

Toelichting 

        

Woningbouw in exploitatie       

Lettele -€ 729 -€ 391 Fase 2 nog niet gestart geen planontwikkelingskosten ; kavelverkoop fase 1 stagneert 

Okkenbroek -€ 141 -€ 422 Fase 2 nog niet gestart geen planontwikkelingskosten ; kavelverkoop fase 1 stagneert 

Grachtengordel -€ 194 € 0 Vertraging planontwikkeling 

Vijfhoek -€ 5.538 -€ 707 
 Uitloop oplevering woningen ,het woonrijp maken verschoven naar 2010; verkoopopbrengsten 
Spikvoorde in 2010. 

Eikendal € 299 -€ 1.600 Aanleg groenvoorzieningen niet geraamd; nog geen verkoop kavels. 

Wijtenhorst/Douwelerweide -€ 869   Vertraging planontwikkeling door beroepszaak bij Raad van State 

  -€ 7.172 -€ 3.120   

        

Randgebieden as       
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Project Bijstelling 
lasten                
x € 1.000 

Bijstelling 
baten             
x € 1.000 

Toelichting 

Rondom De Scheg -€ 195 € 0 Vertraging planontwikkeling, nieuwe strategie 

Driehoek Blauwenoord -€ 179 € 0 Vertraging planontwikkeling, geen ontwikkelingsovereenkomst 

  -€ 374 € 0   

Bedrijventerreinen       

Bergweide vuilstort/ infra -€ 991 -€ 5.940 Minder kosten voor bouw en woonrijp maken; verkoop kavels loopt uit                        

Bergweide deelgebied 5 fase 1 -€ 305   Nog bouwactiviteiten. Woonrijp maken verschuift naar 2010. 

Bedrijvenpark A1 -€ 538 -€ 477 Verwerving achtergebleven; geen verkopen 

Lettele € 0 -€ 186 Opbrengst woonwerk kavel komt in 2010 binnen. 

Overige verschillen op exploitaties -€ 31 € 79   

  -€ 1.865 -€ 6.524   

Toevoeging aan voorraad (balans) € 0 € 233   

        

Totaal bijstelling jaarschijf 2009 -€ 9.411 -€ 9.411   

Mutatie reserve € 278 
 

Geen afdracht aan rgi (bovenwijks)  voor Wijtenhorst, Vijfhoek en Bergweide 5.1 

Mutatie reserve € 724 
 

Geen afdracht aan reserve grondexploitatie voor woningbouw en bedrijventerrein Lettele. 

Exclusief mutaties reserves -€ 8.409 -€ 9.411 

   

    

  Naar investeringen (afwijking projecten) -9.411 -9.644 -19.055 
 

 2009 2009 2009 2009 
Resultaatbestemming 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Stortingen in reserves 6.680 13.473 10.095 -3.378 
Puttingen uit reserves 5.551 6.747 20.388 13.641 

Saldo -1.129 -6.726 10.293 17.019 
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Toelichting op verschil 

 
Voor een specificatie van de stortingen en puttingen wordt verwezen naar de bijlage Resultaatsbestemming die onderdeel uitmaakt van de jaarrekening. 
 

 2009 2009 2009 2009 
Voorzieningen 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Uitgaven 146 147 660 513 
Inkomsten 156 431 510 79 

Saldo 10 284 -150 -434 
 
 
Toelichting op verschil 
 
Uitgaven Bedrag Toelichting 

 55 Uitgaven klein- en groot onderhoud op voorziening groot onderhoud. 
 459 Resterende werkzaamheden afgesloten complexen grondexploitatie. 
Totaal uitgaven 515  
   
Inkomsten Bedrag Toelichting 

 60 Storting in voorziening binnenstadsperspectief door overschot op krediet Deventer binnenstadsperspectief. 
 18 Meer gestort  in de voorziening groot onderhoud. 
Totaal inkomsten 78 

 
 

 

(bedragen x € 1.000) 
 

 2009 2009 2009 2009 
Investeringen 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 571 28.339 47.583 19.244 
Baten 250 3.374 33.090 29.716 

Saldo -321 -24.965 -14.493 10.472 
 
Toelichting op verschil 
 
Lasten Bedrag Toelichting 

 60 Storting in voorziening Deventer binnenstadsperspectief 
 39 Meerwerk ontwerp aanlichting binnenstad 
 19.055 Verrekening afwijking projecten met exploitatie 
 -1.881 Minder uitgaven Siemelinksweg en Oostelijke ontsluiting 
 3.031 Correctie actief bedrijvenpark A1 van niet in exploitatie naar in exploitatie genomen 
 1.955 Aankoop Multicolor conform B&W besluit december 2009 
 184 Aankoop activiteitencentrum De Elegast conform B&W besluit december 2009 



 

 122 

 339 Meer uitgaven verbouwing Kleine Poot 
 931 Minder grondverkopen Driehoek Snippeling en Bergweide 3 
 755 Correctie oude grondverkoop Snipperlingsdijk 
 33 Meer rente toegerekend en overige kleine verschillen 
 -5.500 Afwaardering grond Linderveld 
 243 Interne verrekening verkoop grond Kloosterlanden 
Totaal lasten 19.244  
   
 
Baten 

Bedrag Toelichting 

 99 Efro subsidie aanlichting waterfront 
 60 Bijdrage uit openbare ruimte ten behoeve van aanlichten IJsselfront 
 105 Baatbelasting actieplan binnenstad  (Deventer binnenstadsperspectief) 
 22.159 Correctie actief bedrijvenpark A1 van niet in exploitatie naar in exploitatie genomen 
 8.218 Correctie actief Wijtenhorst van niet in exploitatie naar in exploitatie genomen 
 -1.087 Minder uitname RGI voor de Siemelinksweg 
 163 Geen bijdrage uit RGI Kleine Poot en interne verrekeningen grondverkopen 
Totaal baten 29.717  
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Programma  : 9 Werk en inkomen 

 

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

Eenheid  : StadThuis 

 

Korte omschrijving van het programma 

 
Vanuit het motto “werk boven inkomen”, de inkomensvoorziening aan die burgers die daadwerkelijk zijn aangewezen op een gemeentelijke uitkering, waarbij 
getracht wordt om deze burgers (inclusief niet-uitkeringsgerechtigden en WAO‟ers) te activeren naar blijvende zelfredzaamheid. Hierbij worden de producten 
re-integratie, inkomen en armoedebestrijding (waaronder schuldhulpverlening) ingezet. 
 
 

Wat hebben wij bereikt? 

 
Bereikte maatschappelijke effecten 
 
In 2009 is het gemiddeld aantal cliënten licht gedaald ten opzichte van 2008. In 2008 daalde het aantal cliënten van 1.810 naar 1.564 (daling 14%). In 2009 
echter steeg het aantal cliënten weer van 1.595 naar 1.773 (een stijging van 11%). Debet hieraan zijn de verslechterde economische omstandigheden, 
waardoor meer mensen een beroep op een uitkering doen. Ook de toename van het aantal aanvragen voor de verschillende minimaregelingen met ruim 20 % 
(van 4.534 naar 5.544) is een signaal van deze verslechterde omstandigheden. Door de teams W&I is toch ingezet op zoveel mogelijk uitstroom naar de 
arbeidsmarkt. In 2009 zijn 643 personen uitgestroomd naar de arbeidsmarkt, waarvan 88 door de inzet van Startbaan en 170 door plaatsing in een 
dienstverband bij Sallcon.  
Door extra inzet met tijdelijke middelen en een aanpassing in de werkwijze is de wachttijd bij het BAD structureel teruggebracht tot maximaal 2 tot 4 weken. In 
2009 zijn 683 aanvragen schuldhulpverlening in behandeling genomen. Het aantal personen in het - voor de nazorg zo belangrijke - budgetbeheer nam met 
10% toe tot 509. In 2009 zijn door het BAD 2 werkconferenties met partijen in de stad georganiseerd om de samenwerking te verbeteren. Met onder andere 
de corporaties worden nu afspraken gemaakt over een convenant ter voorkoming van woninguitzetting.  
 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 

 Nota Wet Werk en Bijstand in de gemeente Deventer (2004-03904 april 2004). 

 Nota insourcing Bancaire taken 2006. 

 Beleidsnota Werk Loont op de arbeidsmarkt (2007). 

 Startnota Modernisering WSW (2007). 

 “Meedoen met Deventer”; evaluatie en vaststelling van armoedebestrijdingbeleid (2008). 

 Integrale armoedenota (2008). 

 Nota Klanttevredenheidonderzoek W&I (2008). 

 Beleidskader Participatiebudget (2009). 
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 Re-integratievisie 2009-2014 (2009). 

 Inzet gemeente Deventer bij regionaal actieplan jeugdwerkloosheid (2009) 

 Beleidsregels en Verordening Langdurigheidtoeslag (2009) 

 WIZ-navigator – analyse (2009). 

 Plan van aanpak wachtlijsten en doorontwikkeling BAD (2009). 

 Verordeningen Wet Investering in Jongeren (2009) 
 
 
Actuele beleidscontext 
 
De verslechterde economische ontwikkelingen zijn in belangrijke mate van invloed geweest op de mogelijkheden van burgers om actief te worden en te 
blijven op de arbeidsmarkt. De gestegen werkloosheid heeft ook als effect dat er een toename is in aanvragen Wwb (11%). De doorgevoerde verkorting van 
WW-rechten en de toename van ZZP-ers in de arbeidsmarkt veroorzaakt grote financiële gevolgen bij verlies van werk. Dat leidt niet altijd tot een aanvraag 
Wwb. Maar uit de toename van het gebruik van minimaregelingen (stijging 20%) en het toenemende beroep op schuldhulpverlening (stijging 76%) is de 
financiële nood goed af te lezen. In de NJR is door het college de maximale wachttijd bij het BAD vastgesteld op 2 tot 4 weken. Dat sluit aan op de 
uitgangspunten van de Wet op de Gemeentelijke Schuldhulpverlening, waarvan de invoering per 1-1-2010 met een half jaar is uitgesteld. 
De invoering van de Wet Investering Jongeren per 1-10-2009 biedt gemeentes de mogelijkheid jongeren een sluitend traject richting scholing en/of werk aan 
te bieden. In augustus 2009 is het Actieplan Jeugdwerkloosheid gelanceerd, dat er op toeziet dat in de Stedendriehoek voor jongeren zoveel mogelijk baan- 
en opleidingsopeningen gevonden worden. Meer dan 50% van het voor Deventer beschikbare budget wordt ingezet op vouchers waarmee werkgevers 
gestimuleerd worden hieraan mee te werken. 
In de uitvoering van WIJ en Actieplan Jeugdwerkloosheid wordt nauw samengewerkt met het UWV-Werkplein. 
Conform de uitgangspunten van de wet Structuur Uivoering Werk en Inkomen (SUWI) is de integratie van de uitkeringsintake tussen gemeente en UWV-
werkbedrijf in 2009 opgepakt. Dit moet in 2010 leiden tot een integrale werkintake. Tegelijkertijd is in samenwerking tussen gemeente, UWV-werkbedrijf en 
Sallcon een project gestart gericht op de vormgeving van een gezamenlijke werkgeversbenadering. 
Door de tegenvallende economie worden de uitstroommogelijkheden naar de arbeidsmarkt beperkt. Met Sallcon zijn daarom afspraken gemaakt dat – in het 
project Direct Werk - extra ingezet zal worden op scholing, om daarmee de uitstroomkansen uit het project richting arbeidsmarkt te vergroten. Ook in 
samenwerking met Sallcon is een Taskforce in het leven geroepen, waarbij met extra inzet van middelen baanopeningen en werkervaringsplaatsen bij 
werkgevers zijn gerealiseerd.  
De uitvoering van het Generaal Pardon is, voor zover het de verantwoordelijkheid van programma 9 betreft, afgerond. 113 mensen (van de 330 met een 
verblijfsdocument) hebben een Wwb-uitkering aangevraagd; 77 daarvan zijn in de loop van 2009 weer uitgestroomd. Allen zijn gestart met een 
inburgeringtraject en re-integratietraject. De afwikkeling van de financiële kant van het Generaal Pardon ligt bij programma 12.  
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Wat deden wij daarvoor in 2009? 

 
Onderwerp 

(productnummer) 
Prestatie in 2009 Realisatie 

prestatie in 
2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting  

 
Generaal Pardon Alle inwoners met een (nieuw) document in het kader van het 

Generaal Pardon krijgen tijdig en rechtmatig een inkomensvoorziening. 
In het licht van een sluitende aanpak wordt voor betrokkenen direct 
aansluitend een inburgeringtraject en re-integratietraject ingezet.  

   

Krachtwijk/Rivierenwijk 
 

Inzet na gesignaleerde problematiek bij huisbezoeken in samenhang 
met ontwikkeling Regizorg. Werk en Inkomen levert bijdragen aan 
activering, empowerment en arbeidstoeleiding. Op jaarbasis hebben 
70 personen een traject gericht op het vergroten van competenties. 

   

Keizerslanden 
 

Inzet na gesignaleerde problematiek bij huisbezoeken. Werk en 
Inkomen levert bijdragen aan activering, empowerment en 
arbeidstoeleiding. 200 uitkeringsgerechtigden worden op traject gezet. 

   

Minimaregelingen 
 

Aantal afgehandelde aanvragen langdurigheidtoeslag meer dan 500. 
Aantal aanvragen st. Leergeld meer dan 1.000. 
 

   

Rechtop! 
 

Aantal aanvragen Rechtop! meer dan 500. 
 
Het realiseren van 4 grote projecten, organiseren van minimaal 15 
losse projecten en organiseren van 88 activiteiten in het Rechtop!-
pand op jaarbasis. 
 
Het werven van 40 Rechtop! Ambassadeurs(in totaal) en 200 
vrijwilligers (in totaal) uit de doelgroep.  
Het inzetten van deze ambassadeurs en vrijwilligers op de uit te 
voeren activiteiten. 
 
Minimaal 1.500 inwoners als deelnemer actief betrekken bij de 
uitvoering van Rechtop! activiteiten. 

   

Terugdringen wachtlijsten 
BAD 

Een wachttijd na aanvraag schuldhulpverlening van maximaal 2 
weken. 

 
 

 Bij de NJR is door het college vastgesteld dat de maximale 
wachttijd een periode van 2 tot 4 weken niet mag 
overschrijden. De wachttijd is per 15 december 2009 
structureel 2 tot 4 weken. Urgente aanvragen worden 
binnen 4 dagen in behandeling genomen. 

Nieuwe werkwijze 
schuldhulpverlening door 
wijziging gedragscode 
NVVK 

De nieuwe gedragscode NVVK wordt in 2009 geïmplementeerd. De 
daar uit voorvloeiende beleidskeuzes worden in het vierde kwartaal 
2008 aan het college voorgelegd. 

  
 

 

(Extra) uitstroom naar 
arbeidsmarkt  
 

Conform de afspraken in de VJN2008 en de in 2008 vast te stellen Re-
integratievisie 2009-1014 zal het re-integratiebeleidsplan 2009-2010 
richting geven aan de prestaties in 2009. 

   

Regizorg 
 

De opdracht voor het casemanagement van 200 cliënten met een 
multiprobleemachtergrond wordt aan Regizorg verleend. 
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Onderwerp 
(productnummer) 

Prestatie in 2009 Realisatie 
prestatie in 
2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting  

Verlaging cliëntenbestand 
 

In 2009 wordt ingezet op een verlaging van het gemiddeld aantal 
cliënten met 6,4 %. In absolute aantallen betekent dat een verlaging 
van gemiddeld 1.691 cliënten in 2008 naar gemiddeld 1.583 cliënten in 
2009. 

 
 

 2009 kent een gemiddeld aantal cliënten van 1.684 
(exclusief 38 extern verzorgden). Bij de N JR 2009 is 
gemeld dat het gemiddeld aantal cliënten in 2008 1.703 is 
en dat voor 2009 uitgegaan wordt van een gemiddeld 
aantal cliënten van 1.720. De in de begroting 2009 
geplande daling van 6,4% is niet gerealiseerd. Wel blijft 
het gerealiseerde aantal onder de prognose in de 
NJR2009. 
In 2008 is het absolute aantal cliënten met 14% gedaald, 
in 2009 met 11% gestegen. 
Er zijn meer aanvragen door echtscheiding, 
faillissementen en door de invoering van de wet WIJ. 

Gros Het aantal ondernemingen in de Rivierenwijk stijgt naar 100 in 2011. 
Uitgaande van een aantal van 59 in 2008 is voor 2009 70 het 
streefcijfer. 

  Uit onderzoek blijkt dat de nulmeting op basis van cijfers 
van de Kamer van Koophandel niet juist is. Het Gros heeft 
in samenwerking met Sterrenvinder 4 startende 
ondernemers begeleid.  

Niet-
uitkeringsgerechtigden  

50 niet-uitkeringsgerechtigden hebben een traject richting arbeid.    37 niet-uitkeringsgerechtigden in traject. 
Door grotere instroom is meer aandacht uitgegaan naar 
uitkeringsgerechtigden.  

Uitvoeringskader 
maatschappelijke 
participatie 
 
Deventer sociaal leren en 
werken 
(programma 1,  product 
100) 

Korte strategische visie/uitvoeringskader maatschappelijke participatie, 
vrijwilligerswerk, maatschappelijke stages en arbeidsparticipatie 
opgesteld en acties jaargang 2009 in gang gezet. 

   

Budgetoverheveling Budget jeugdarmoede 
Dit betreft de éénmalige middelen (Aboutalebgelden) die bij de voorjaarsnota 2008. zijn aangewend voor jeugdarmoede. De uitvoering van dit project vindt plaats in 2009 
en 2010. De fasering is niet geheel juist ingericht, vandaar dat overgegaan wordt tot overheveling van lasten en baten voor € 30.750. 

Budgetoverheveling Budget schulhulpverlening / Spekmangelden 
Dit bedrag is bedoeld voor het opzetten van een pilot waarin buurtdiensten of hulpverleners in de wijken en gemeenten op adequate en efficiënte wijze hulp kunnen 
bieden aan personen in de wijken die problematische schulden hebben of dreigen te krijgen. Hierbij kunnen ook vrijwilligers worden ingezet. Op basis van een concreet 
ingediend voorstel met concrete doelstellingen zijn deze middelen toegekend in 2009 voor de uitvoering in 2010. Er wordt € 225.000 aan lasten overgeheveld naar 2010. 

Budgetoverheveling Aanbestedingsrecht Sallcon 
Het onderzoek naar het aanbestedingsrecht bij Sallcon wordt in 2010 afgerond. €15.000 wordt overgeheveld naar 2010. 

 

Wat heeft het gekost? 

 
(bedragen x € 1.000) 

 

 2009 2009 2009 2009 
Exploitatie 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 65.711 73.324 73.901 577 
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Baten 56.631 63.231 64.711 1.480 

Saldo -9.080 -10.093 -9.190 903 
 
Toelichting op verschil  

 
Lasten Bedrag Toelichting 

Overhevelingen -46 Overgehevelde budgetten zijn hierboven toegelicht. 
Apparaatskosten 697 Hogere apparaatskosten als gevolg van inzet op projecten, re-integratie met dekking via werkdeel, kosten werving en 

selectie, opleiding en overige personeelskosten. Voor € 93 dekking via detachering bij fraudebestrijding. 
Uitkeringen -234 Lagere uitkerings- en bijkomende lasten als gevolg van gemiddeld lager aantal cliënten Wwb gesaldeerd met hogere lasten 

voor andere uitkeringsvormen en fraudebestrijding. 
Project preventieve 
schuldhulpverlening 

134 Het verschil wordt veroorzaakt door de eindafrekening en de laatste kosten voor het project preventieve 
schuldhulpverlening van € 134 wat niet separaat begroot is.  

schuldhulpverlening 38 Diverse verschillen in de kosten samenhangend met financieel beheer, schuldbemiddeling en kredietverstrekking. 
Verzekeringen minima 90 De verzekeringskosten voor minima zijn hoger. Voor € 51 betreft het de afrekening 2008. 
Minimaregelingen 78 Hogere uitkeringslasten bijzondere bijstand € 48 en rechtop € 30 
Onderzoek Bad 51 Deze kosten zijn gemaakt in het kader van het onderzoek naar de administratie en processen van het BAD. 
Afrekening Lokale Agenda 
voor de toekomst 

236 De lokale Agenda voor de Toekomst is in 2009 afgerekend en verantwoord onder subsidies&uitkeringen. In het verleden is 
dit bedrag gereserveerd in de reserve FWI. 

Re-integratietrajecten -548 De lasten voor re-integratie vallen lager uit in 2009. Voor € 475 te laag geraamd op uitkeringen&subsidies en € 1.161 te 
hoog geraamd op goederen&diensten van derden. Daarnaast is €21 verantwoord op apparaatslasten en €120 op overige 
lasten. 

kinderopvang 36 De kosten voor kinderopvang zijn hoger als gevolg van een hoger aantal aanmeldingen, zowel regulier als voor sociaal 
medisch geïndiceerden.  

WSW 203 De hogere kosten WSW zijn het gevolg van het doorgeven van de bonus begeleid werken 2008. 
Project Rivierenwijk -241 De uitvoering van het project is lager uitgevallen. Voor €198 betreft het de afrekening 2008 als gevolg van de latere start 

van het project.  
WerkLeerCentrum 143 De lasten van het WerkLeerCentrum zijn hoger dan geraamd. De raming was nog niet aangepast op de laatste 

beschikkingen. Eind 2009 is een nieuwe subsidieperiode gestart.  
Wajongers -60 De begeleiding van wajongers is in het verleden gefinancierd door de gemeente. Dit is later komen te vervallen, de 

financiering vindt nu anders plaats, waardoor geen besteding in 2009 plaatsgevonden heeft. 
Totaal lasten 577  
 
 
Baten Bedrag Toelichting 

Rijksbijdrage uitkeringen 244 Hogere rijksbijdrage voor met name Wwb en Bbz. 
Fraudebestrijding 91 Hogere bijdrage (regio)gemeenten en derden voor dienstverlening. 
Detachering  93 Hogere bijdrage voor gedetacheerde medewerker; is dekking voor hogere apparaatskosten 
Gros 30 Hogere bijdrage gemeenten en derden voor dienstverlening. 
Vergoeding goederen en 
diensten van derden 
schuldhulpverlening 

241 De overschrijding van € 241 wordt voor € 175 verklaard door de vrijval van het project preventieve schuldhulpverlening. 
(restant middelen). Daarnaast heeft € 51 betrekking op extra opbrengsten schuldbemiddeling en financieel beheer. Het 
resterend verschil van € 15, heeft betrekking op hogere WSNP opbrengsten dan geraamd.  

Rijks- & provinciale 
bijdragen 

75 De overschrijding van € 75, wordt deels verklaard doordat de bijdrage 2008 € 35 van de gemeente Olst-Wijhe verwerkt is in 
2009. De resterende inkomsten hebben voor € 27 betrekking op terugvordering en verhaal, voor € 10 op ROA/VVTV en 
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armoedebestrijding resteert € 3 diverse. 
Overige baten 586 Betreft vrijval regioverschil conform nota. 
Re-integratietrajecten 242 Met betrekking tot de uitvoering re-integratie ten laste van het werkdeel zijn de ontvangsten van derden hoger o.a. als 

gevolg van de afrekening met Sallcon voorgaande jaren (€ 1.725) en overige baten (€ 3), waardoor de in te zetten 
rijksvergoeding lager is (€ 1.632). Het resultaat betreft voor € 96 voordeel op verantwoording kosten minimabeleid en voor 
€ 146 dekking op de uitvoering schuldhulpverlening. 

Wajongers -60 De begeleiding van wajongers is in het verleden gefinancierd door de gemeente. De opgenomen vordering op het Uwv is 
komen te vervallen (via g&dvd). 

Afrekening UIAV 52 De regeling Uiav is inmiddels volledig afgewikkeld met het rijk; de resterende middelen vallen vrij in 2009 via overige baten. 
WSW 204 De rijksbijdrage is hoger als gevolg van de bonus begeleid werken 2008. 
Project Rivierenwijk -207 De rijks- en provinciale bijdragen voor de activiteiten in de Rivierenwijk zijn lager. Voor €135 is dit toe te rekenen aan 2008, 

door de latere start van het project is de uivoering in 2008 lager uitgevallen.  
Wwb werkdeel -100 In 2009 is de rijksvergoeding werkdeel verlaagd ten gunste van de op de balans gereserveerde over te hevelen deel van 

het werkdeel van 2008 naar 2009 (correctie 2008). 
Kinderopvang -117 De verwachte stijging van de kosten kinderopvang voor sociaal medisch geïndiceerden van € 117 is in de begroting 

afgedekt door een inkomstenstelpost.  
WerkLeerCentrum 106 De baten van het WerkLeerCentrum zijn hoger dan geraamd. De raming was nog niet aangepast op de laatste 

beschikkingen. Eind 2009 is een nieuwe subsidieperiode gestart. Het betreft met name vergoeding van het rijk. 
Totaal baten 1.480  
 
 2009 2009 2009 2009 
Resultaatbestemming 
 

Primitieve 
Begroting 

Begroting na wijziging Rekening Verschil 

Stortingen in reserves 1.564 4.500 5.434 934 
Puttingen uit reserves 794 4.126 3.953 -173 

Saldo -770 -374 -1.481 -1.107 
 
Toelichting op verschil 

 
Voor een specificatie van de stortingen en puttingen wordt verwezen naar de bijlage Resultaatsbestemming die onderdeel uitmaakt van de jaarrekening. 
 
 
Uitgaven Bedrag Toelichting 

Overhevelingen   
Correctie 2008 -101 Correctie van reserve re-integratie naar balanspost overgeheveld werkdeel. 
Reserve re-integratie 149 Storting in de reserve re-integratie van de voordelige afrekening Uiav, voormalige regeling gericht op re-integratie, ad € 52 

en het behaalde voordeel op de verantwoording kosten minimabeleid binnen het werkdeel ad € 97. 
Reserve eenmalige 
problematiek 

543 Vrijval regioverschil is gestort in de reserve eenmalige problematiek conform nota. 

Reserve eenmalige 
problematiek 

-140 De begrote putting uit de reserve eenmalige problematiek voor het wegwerken van de wachtlijsten is gerealiseerd als 
negatieve storting. 

Reserve overlopende 
uitgaven 

-88 De realisatie van de putting uit de reserve overlopende uitgaven voor de verschillende onderdelen is verantwoord als 
negatieve storting. 

Reserve uitkeringen 571 Het per saldo hogere voordeel op de verschillende uitkeringen, met name Wwb voor € 476, heeft geleid tot een hogere 
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storting in de reserve uitkeringen. Het hogere voordeel is ontstaan door per saldo hogere rijksbijdragen, lagere uitkeringen 
en hogere ontvangsten terugvordering en verhaal. 

Totaal uitgaven 934  
   
Inkomsten Bedrag Toelichting 

Overhevelingen -31 Beschikbare budget voor bestrijding jeugdarmoede wordt voor € 31 overgeheveld naar 2010. 
Reserve Fonds werk en 
inkomen 

236 De afrekening Lokale Agenda voor de Toekomst is geput uit de reserve Fwi, ten laste van de in verleden opgebouwde 
reservering voor tegenvallers in de uitvoering hiervan. 

Reserve overlopende 
uitgaven 

-88 De realisatie van de putting uit de reserve overlopende uitgaven voor de verschillende onderdelen is verantwoord als 
negatieve storting. 

Reserve eenmalige 
problematiek 

-140 De begrote putting uit de reserve eenmalige problematiek voor het wegwerken van de wachtlijsten is gerealiseerd als 
negatieve storting. 

Reserve uitkeringen -150 De aanvullende vergoeding aan Cambio is meegenomen in de verantwoording van het werkdeel en wordt niet geput uit de 
reserve uitkeringen. 

Totaal inkomsten -173  

 
 2009 2009 2009 2009 

Voorzieningen 
 

Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Uitgaven 644 0 0 0 
Inkomsten 0 0 0 0 

Saldo -644 0 0 0 
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Programma  : 10 Opvang en zorg 

 

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

Eenheid  : Ruimte en Samenleving 

 

Korte omschrijving van het programma 

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

Wat hebben wij bereikt? 

 
Bereikte maatschappelijke effecten 
 
Het leven van mensen weer op de rails zetten om weer te kunnen deelnemen aan de samenleving 

- Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandige functioneren van mensen.  

Verminderen van overlast binnen de gemeente en het verbeteren van de kwaliteit van leven 
- Bevorderen van verslavingsbeleid 

- Bevorderen van faciliteiten voor de dag en nacht opvang. 

Verbeteren van de gezondheid en het voorkomen van schade aan de gezondheid 
- Verminderen van het aantal mensen met een ongezonde leefstijl  

- Verminderen van het aantal opvoedingsproblemen bij jongeren en hun ouders.  

Bevorderen van de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie 
- Het bevorderen van de wijkaanpak, vrijwilligersbeleid en activering  

- Het bevorderen van de mantelzorg ondersteuning 

- Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandige functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch 

probleem en van mensen met een psychosociaal probleem. 
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AMW: in 2009 zijn met het algemeen maatschappelijk werk afspraken gemaakt over de inzet van de maatschappelijk werkers in de gemeente Deventer. 
Inwoners die in een tijdelijke dip zaten konden terecht bij het maatschappelijk werk om het leven weer op de rails te zetten.  
 
Maatschappelijke opvang en verslavingszorg: er is in Deventer informatie gegeven op scholen over verslaving en de risico‟s. Tevens zijn er afspraken 
gemaakt met instellingen voor de maatschappelijke opvang en verslavingszorg over de opvang (crisisopvang, nachtopvang, dagopvang, sociaal pension en 
begeleid wonen) en begeleiding (van verslaafden en dak- en thuislozen naar onder andere werk, zinvolle dagbesteding)  
 
Volksgezondheid: middels de consultatiebureaus en GGD (schoolartsen) wordt informatie verstrekt over opvoedingsproblemen en gezond leefgedrag. Tevens 
zijn er een aantal specifieke acties geweest ter voorkoming van overgewicht en ter voorkoming van overmatig alcohol gebruik. 
 
Wmo. Middels gerichte subsidies aan de vrijwilligerscentrale Deventer (VCD) is een bijdrage geleverd vanuit programma 10 aan het vrijwilligersbeleid. Met het 
opzetten van respijtzorg (VCD in samenwerking met steunpunt mantelzorg van Carinova) is de wachtlijst voor mantelzorgers die met respijt willen 
teruggedrongen. Middels het verstrekken van individuele voorzieningen zoals scootmobielen, rolstoelen en woningaanpassingen zijn mensen in staat gesteld 
weer te kunnen deelnemen aan de samenleving. Door de continuering van de subsidies aan de instellingen die ondersteunende begeleiding op psychosociale 
grondslag leveren is voor de groep mensen die deze begeleiding nodig heeft de zorg gecontinueerd. 
 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 

 Beleidsplan Wmo Deventer 2008-2011. 

 Uitvoeringsprogramma Wmo 2008 – 2011, jaarschijf 2009 

 Regionaal Kompas 2009-2014. 

 Programma GSB 2005-2009. 

 Sociale structuurvisie – Sociaal Programma. 

 Adviesrapportage gemeenten, GGD en Thuiszorg regio Stedendriehoek (2004). 

 Kadernota lokaal gezondheidsbeleid 2007-2010. 

 Plan van aanpak huiselijk geweld: visie en vervolg 2006-2010. 

 Visie Wmo.  

 Visie Wonen, Zorg en Welzijn (WZW). 

 Wmo-Verordening en Wmo-Verstrekkingenbesluit Deventer. 
 

Actuele beleidscontext 
 
Al een aantal jaren is sprake van een verplichte overstap van GGD Gelre IJssel naar GGD IJssel Vecht om de volksgezondheidsregio congruent te laten zijn 
met de veiligheidsregio. In 2009 is door het ministerie van VWS aangegeven dat de gemeente Deventer per 1 januari 2011 de overstap gemaakt moet 
hebben. Hiertoe is wetgeving in de maak.  
 
In 2009 is een nieuwe aanbesteding huishoudelijke verzorging afgerond. Zes zorgaanbieders zijn geselecteerd die de huishoudelijke verzorging in natura 
mogen leveren. Doordat de grootste zorgaanbieders de zorg konden continueren heeft de nieuwe aanbesteding nagenoeg geen effect gehad op de zorg voor 
de burger. Echter wel op de tarieven vanaf 2010. Dit is een landelijke tendens.  
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De wetswijziging Wmo (landelijke beleidsverandering per 1-1-2010) heeft de nodige onrust in 2009 gebracht. Burgers die zorg van een alfahulp krijgen mogen 
in 2010 niet meer deze zorg via gecontracteerde zorgaanbieders krijgen via zorg in natura. Deze burgers zijn verplicht straks via een pgb de zorg die door een 
alfahulp wordt geleverd te continueren. 2009 stond dan ook in het teken van de voorbereidingen op de wetswijziging.  
 
Een tweetal wijzigingen in de Awbz hebben gevolgen gehad voor de gemeente in 2009. De eerste wijziging betrof een overheveling van de Awbz naar de 
Wmo van de ondersteunende begeleiding op psychosociale grondslag. Voor deze wijziging is de gemeente financieel gecompenseerd vanuit het rijk. De zorg 
die vanuit de Awbz in Deventer werd geleverd heeft de gemeente in 2009 gecontinueerd bij dezelfde partijen. De tweede wijziging in de AWBZ betrof een 
forse beperking van de begeleiding in de Awbz (overheidsbezuiniging) waarvoor gemeenten slecht in beperkte mate financieel zijn gecompenseerd. In 2009 is 
uitgebreid onderzoek gedaan naar de (mogelijke) gevolgen voor de Deventer burgers. De beperkte financiële middelen zijn ingezet voor het projet onbeperkt 
actief, extra inzet huishoudelijke verzorging niveau 2, innovatiebudget voor zorginstellingen en het geluksbudget. 
 
Het regionaal kompas, regionaal beleidsstuk, betreffende de maatschappelijke opvang (mo), verslavingszorg (vz) en de openbare geestelijke 
gezondheidszorg (Oggz) is in 2009 vastgesteld. Dit beleidstuk zal het kader vormen voor het te voeren beleid in de komende jaren. Overlap met deze 
doelgroep bestaat er met Regizorg. In 2009 is het oorspronkelijke bedrijfsplan van Regizorg geanalyseerd. Dit heeft er toe geleid dat het beleidskader van 
waaruit Regizorg in de mo, vz en Oggz werkt het regionaal kompas is. En dat de relevante veldpartijen ketenarrangementen (ketenzorg trajecten) gaan 
opschrijven om de zorg aangaande de doelgroep beter te stroomlijnen. 
Voor ex gedetineerden is in 2009 een start gemaakt om de nazorg voor deze groep betere te stroomlijnen.  
 

Wat deden wij daarvoor in 2009? 

 
Onderwerp 

(productnummer) 
Prestatie in 2009 Realisatie 

prestatie in 
2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting  

 
Wmo  
(product 204) 
 
Relatie met programma‟s 
1, 2, 3, 9, 11,12  

Uitwerken/uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Wmo 2009 (2e 
schijf van de meerjaren beleidsnota Wmo 2008 – 2011). 
 
Opstellen van het uitvoeringsprogramma Wmo 2010 (3e schijf van de 
meerjaren beleidsnota Wmo). 

 
 
 
 

  
 
 
Het opstellen van het uitvoeringsprogramma 2010 is 
vertraagd en zal begin 2010 worden opgesteld. 

Wmo overige en 
gehandicapten beleid 
(product 204) 
Relatie met product Wmo-
individuele verstrekkingen 
(product 203 bij Stadthuis) 

Subsidieafspraken met instellingen en afgeven van Wmo-
subsidiebeschikkingen. 
 
Herdefiniëring (inclusief beleidsdeel Wmo) van product 204. 
 

   

Pilots Wonen, Zorg en 
Welzijn (WZW) * 
(product 204) 

Beschrijving van de aanpak, de te ondernemen stappen en de 
pilots/projecten daarin - 2 woonzorgzones (GSB-prestaties) 

 

 Eindafrekening zal, in overleg met de provincie, in mei 
2010 geschieden. 
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Onderwerp 
(productnummer) 

Prestatie in 2009 Realisatie 
prestatie in 
2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting 

Maatschappelijke opvang 
en verslavingszorg * 
(product 201) 
 
 
 
 

Er zijn 20 plaatsen sociaal pension met een gemiddelde verblijfsduur 
van 575 dagen; 
 
Er zijn 15 plaatsen crisisopvang met een gemiddelde verblijfsduur van 
65 dagen; 
 
Het dagbezoek van problematische dak- en thuisloze verslaafden is 
gemiddeld 25. 
(GSB prestaties) 

   

Verbeteren bereik 
ambulante 
verslavingszorg* 
(product 201) 

Betrouwbare registratie van cliënten in behandeling; 
Doelstelling 900 cliënten in behandeling. 
(GSB prestaties) 

 

  

Verbeteren opvang dak- 
en thuislozen 
(product 201) 

Bezettingsgraad dagopvang voor maximaal 70 problematische dak- en 
thuisloze verslaafden. 
 

 

  

Nachtopvang  
(product 201) 

Continueren nachtopvang (15 bedden) voor dak- en thuislozen en 
verslaafden. 

 

  

Gezond in de stad* 
(product 202) 
 
 
 

400 0-19 jarigen met overgewicht wordt via de Jeugdgezondheidszorg 
opgespoord; 
Voor 400 0-19 jarigen met overgewicht worden 
gezondheidsinterventies ingezet. 
(GSB prestaties) 

 

  

Wmo hulpmiddelen 
(product 203) 

Opzet evaluatie om te advisering of wel of niet aanbesteding 
noodzakelijk is. 

 

  

Collectief 
Vraagafhankelijk Vervoer 
(CVV ) 
(product 203) 

Deelname project “regitaxi laagdrempelig”    

Uitvoering Wmo 
aanvragen  
(product 203) 

Circa 4.000 beschikkingen op aanvragen met de intentie 50 – 70 % te 
voorzien van een gemeentelijk indicatiebesluit i. 

   

Uitvoering Gehandicapten 
Parkeerkaart (GPK) 
(product 203) 

Circa 250 beschikkingen op aanvragen.    

Contract zorgaanbieders 
huishoudelijke verzorging 
(HV). (product 203) 

In de voorjaarsrapportage 2009 rapporteren over de gevolgen die 
voortvloeien uit de herindicaties Wmo. Door eventuele wetswijzigingen 
mogelijk EU aanbesteding. 

   

Budgetoverheveling 
Project meer dan een 
biertje 
(product 202) 

Het project heeft vertraging opgelopen door gebrek aan personeel. De jaarschijf 2009 van € 18.000 wordt overgeheveld. Zowel lasten als baten (reserve Wmo 
algemeen). 
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Budgetoverheveling 
Huiselijk geweld 
(product 202) 

De fasering van het project is niet juist ingeschat. Budgetoverheveling van € 73.489 lasten en € 24.220 baten. 

Budgetoverheveling 
Wmo uitvoering 
(product 203) 

De fasering van de keuze en implementatie automatisering is niet juist ingeschat. Budgetoverheveling van € 72.000, zowel lasten als baten. 

 

Wat heeft het gekost? 

 
(bedragen x € 1.000) 

 

 2009 2009 2009 2009 
Exploitatie 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 21.424 23.966 23.312 -654 
Baten 5.838 6.812 7.210 398 

Saldo -15.586 -17.154 -16.102 1.052 
 
Toelichting op verschil  
 
Lasten Bedrag Toelichting 

Overhevelingen -163 De budgetoverhevelingen zijn hierboven toegelicht. 
Overig -491 De belangrijkste verschillen van de onderbesteding van € 491 komen voort uit: 

de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) individuele verstrekkingen en worden met name veroorzaakt door 

een correctie van € 150 op een te hoge eindafrekening 2008 van de uitvoeringskosten huishoudelijke verzorging (HV), door 
€ 65 lagere lasten op de PGB‟s (de persoonsgebonden budgetten), door  
€ 66 lagere lasten op het CVV (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer) en CVV+, door € 59 lagere lasten voor onder andere 
CAK, SVB, Bbag, door een voordeel op de kosten van indicatiestellingen van € 82, door € 93 hogere lasten voor HV1 en 
door € 75 hogere lasten voor HV2.  
de Wmo overig en worden met name veroorzaakt doordat de mantelzorgcampagnes beperkt zijn uitgevoerd  

(€ 25), door een besparing van € 100 op het ontwikkelen van kleintje Wmo, doordat het tevredenheids onderzoek 
(benchmark)  zelf is gedaan (€ 50), door minder aanvragen PGB-welzijn (Persoons Gebonden Budget) dan verwacht (€ 60) 
en doordat aan voorlichtingsmateriaal Wmo € 17 minder is uitgegeven.  
Overig verschillen per saldo € 15 nadeel. 

Totaal lasten -654  
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Baten Bedrag Toelichting 

Overig 398 De belangrijkste verschillen komen voort uit de Wmo individuele verstrekkingen en worden met name veroorzaakt door een 
hogere eigen bijdrage vanuit het CAK van € 79 onder andere door stijging van het aantal individuele verstrekkingen, door 
een voordeel op het CVV vervoer van € 139, door een eenmalig voordeel van € 139 voor grote woningaanpassingen die 
nog onder de oude wet WVG vallen en door een eenmalig BTW voordeel van € 22 met betrekking tot het CVV vervoer door 
€ 16 ontvangen sponsorgelden voor de scootmobieloefenbaan. 
Overige verschillen € 3. 

Totaal baten 398  
 

 2009 2009 2009 2009 
Resultaatbestemming 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Stortingen in reserves 390 1.346 2.005 659 
Puttingen uit reserves 208 836 504 -332 

Saldo -182 -510 -1.501 -991 
 
Toelichting op verschil 
 

Voor een specificatie van de stortingen en puttingen wordt verwezen naar de bijlage Resultaatsbestemming die onderdeel uitmaakt van de jaarrekening. 
 
 

 2009 2009 2009 2009 
Voorzieningen 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Uitgaven 2.630 61 49 -12 
Inkomsten 2.630 24 26 2 

Saldo 0 -37 -23 14 
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Programma  : 11 Jeugd en onderwijs 

 

Portefeuillehouder : M.P. Swart 

Eenheid  : Ruimte en Samenleving 

 

Korte omschrijving van het programma 

 
Het programma Jeugd en Onderwijs is gericht op het tot stand brengen van een sluitende keten van voorzieningen op het gebied van jeugd en onderwijs. 
Hiertoe wordt in samenwerking met alle betrokken ketenpartners uitvoering gegeven aan de Lokaal Educatieve Agenda waarover met de schoolbesturen in 
2008 overeenstemming is bereikt. 
 
 

Wat hebben wij bereikt? 

 
Bereikte maatschappelijke effecten 
 
Het verbeteren van de band tussen het kind en ouders, met de school, met de buurt en met de samenleving zodat kinderen en jongeren het gevoel hebben 
dat ze ertoe doen. 
 
Outputdoelstelling:  

- aanpak van segregatie in het onderwijs middels het vergroten van het aantal leerlingen dat onderwijs geniet in de eigen buurt (afspiegeling van de 

bevolking in de wijk) 

- vergroten van het bereik van programma‟s van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 

- bieden van passende huisvesting aan schoolbesturen van basis- en voortgezet onderwijs 

- alle jongeren die het onderwijs verlaten beschikken over een startkwalificatie 

- realiseren van op elkaar aansluitende voorzieningen voor kinderen en jongeren 

- het uitbreiden van brede school activiteiten 
- extra inzet op de aanpak van overlastgevende jongeren, de jeugdnetwerken per buurt en de realisatie van een adequaat aanbod van voorzieningen 

voor jongeren om zich te kunnen ontplooien in hun vrije tijd. 
 
Outputindicator: 

- postcodeanalyse 

- onderzoek naar het bereik van de kinderen in de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven met VVE-programma‟s en het toetsen van de 

taalvaardigheid  

- gegevens OCW/ afdeling leerplicht over aantal voortijdig schoolverlaters 
- onderzoek van de politie naar meldingen van overlast en gevoel van veiligheid van bewoners. 
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Maatschappelijk effect Nulsituatie 2009 eindwaarde 2009 

Nieuwe leerlingen in het basisonderwijs gaan in eigen wijk naar school 60%  

Uitbreiding van het aantal brede school locaties 8 8 

Reductie van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters  321 187 

Vergroten bereik 3-jarige doelgroep peuters in peuterspeelzalen met VVE-
trajecten 

70% 100% 

Verbeteren samenwerking jeugdzorgvoorzieningen onder andere door realisatie 
CJG 

0 1 

Verminderen overlast door “overlastgevende jeugdgroepen”  38 overlastgevende groepen 
van de 70 groepen op straat 

 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 

 Programma Grote Stedenbeleid Deventer (2005 - 2009) 

 Beleidsnota Versterking Leerplichtfunctie gemeente Deventer (2007) 

 Convenant Aanval op Schooluitval Stedendriehoek Apeldoorn (2008) 

 Masterplan huisvesting onderwijs (2008) 

 Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting (2009) 

 Verordening leerlingenvervoer (2009) 

 Notitie Brede Scholen (2009) 

 Lokaal Educatieve Agenda (2009) 

 Visie en Uitvoeringskader voortijdig schoolverlaten (2009) 

 Visienota “Van wieg naar werk” (2009). 
 
Actuele beleidscontext 
 
Openbaar Primair Onderwijs 
Sinds de verzelfstandiging van het openbaar primair onderwijs in 2008 heeft de gemeenteraad een toezichthoudende taak op het (financiële) reilen en zeilen 
van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer. Dit toezicht heeft betrekking op de volgende aspecten: benoeming van bestuursleden; goedkeuren 
van statutenwijzigingen; goedkeuren van resp. instemmen met de begroting en de jaarrekening (inclusief het jaarverslag); goedkeuren van een besluit tot 
opheffen of overdracht van een school; in het uiterste geval het ontbinden van de stichting indien er sprake is van ernstige taakverwaarlozing door het bestuur 
of functioneren in strijd met de wet. In 2009 heeft de Stichting Openbaar Onderwijs Deventer een toetsingskader opgesteld, welke in november 2009 door de 
raad is vastgesteld.  
 
Huisvesting Onderwijs 
Het in december 2008 vastgestelde programma onderwijshuisvesting is in 2009 uitgevoerd en de daarin genoemde voorzieningen zijn gerealiseerd. Tevens is 
het programma voor 2010 door het college vastgesteld en de benodigde kredieten zijn door de raad beschikbaar gesteld. De vaststelling van het programma 
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en overzicht onderwijsvoorzieningen vindt jaarlijks door het college plaats voortvloeiend uit de geactualiseerde Verordening voorzieningen huisvesting 
onderwijs, die in 2009 door de raad is vastgesteld. 
 
Lokaal Onderwijsbeleid 
Met de schoolbesturen en andere betrokken partijen vindt bestuurlijk overleg plaats op basis van de Lokaal Educatieve Agenda waarin de gezamenlijke 
thema‟s op gebied van jeugd en onderwijs zijn opgenomen. Het VVE-programma dat al wordt aangeboden aan alle doelgroepkinderen in peuterspeelzalen is 
uitgebreid qua bereik. De notitie “Brede School” is in 2009 vastgesteld en daarin wordt de ambitie nagestreefd van uitbreiding van het aantal locaties naar 
zestien. 
 
Leerlingzaken 
Jaarlijks wordt een reductie van 10% in het aantal voortijdig schoolverlaters nagestreefd. De intensieve aanpak in de Rivierenwijk, waarbij voortijdig 
schoolverlaters via trajectbegeleiders een 1-op-1 benadering krijgen wordt voortgezet.  
 
Kinderbeleid 
In 2009 is de uitvoeringsovereenkomst Centra voor Jeugd en Gezin door betrokken partners ondertekend en is het inrichtingsplan door de raad vastgesteld. 
Het aantal inlooppunten in 2009 is één (Spikvoorde) en in 2010 zullen er nog eens twee (Rivierenwijk en Keizerslanden) worden geopend. De conceptvisie 
“Van wieg naar werk” is opgesteld en zal na de inspraakprocedure definitief door de raad worden vastgesteld. 
 
Jeugdbeleid 
De notitie “sluitende aanpak voor zwerfjongeren in Deventer” is in 2009 door de raad vastgesteld. Er is gestart met de realisatie van 
huisvestingsmogelijkheden en trajecten. Het karakter van de aanpak is in samenspraak met de raad veranderd (neerwaartse bijstelling van het aantal 
trajecten van 30 naar 9 in 2009). In 2009 heeft uitbreiding van het aantal jongerencentra plaatsgevonden met de opening van Moonlight in wijk 5. 
 

Wat deden wij daarvoor in 2009? 

 
Onderwerp 

(productnummer) 
Prestatie in 2009 Realisatie 

prestatie in 
2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting 

 

Verzelfstandiging 
openbaar primair 
onderwijs  

De verzelfstandiging is volledig afgerond. 
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Onderwerp 
(productnummer) 

Prestatie in 2009 Realisatie 
prestatie in 

2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting 

Jaarprogramma 
onderwijshuisvesting 

Afronding jaarprogramma 2008, waaronder: 
- Bekostiging renovatie schoolgebouw en gymnastiekzaal 
Enkdwarsstraat 2-2a 
Uitgevoerd jaarprogramma 2009, waaronder 
- Bekostiging uitbreiding en renovatie Nicolaasschool 
- Bekostiging aanschaffingen meubilair en onderwijsleerpakket 
- Bekostiging ingrijpend onderhoud Montessorischool, locatie 
Oudeanstraat 
- Vergoeding huur schoolgebouw Zutphenselaan ten behoeve van 
huisvesting de Ambelt (LZ) 
- Beschikbaar stelling bijdrage renovatie Boerhaavelaan 
- Bekostiging gevelrenovatie Het Vlier 
- Bekostiging tijdelijke uitbreiding huisvesting Vijfhoek. 

 
 

€ 215.480 
budgetoverhe
veling 

Het Jaarprogramma 2009 is uitgevoerd. Ten behoeve van 
centrumplan Bathmen vindt budgetoverheveling plaats van 
€ 215.480 (zowel lasten als baten) ten behoeve van sloop 
Schoolstraat, versnelde afschrijving en herinrichting 
schoolplein Dorpsschool. 

 Vastgesteld jaarprogramma voor het jaar 2010. 
 
 

 

  

Masterplan 
onderwijshuisvesting  

Opgesteld masterplan onderwijshuisvesting 2008-2013, waaruit 
voortkomt 
Bekostiging nieuwbouw De Linde (so); 
Aanpassing schoolgebouwen Keurkampstraat en Diepenveenseweg 
ten behoeve van ZMOK-onderwijs. 

 

  

 Voorstel voor meerjarige financiële dekking Masterplan 
onderwijshuisvesting. 

   

Wet en regelgeving 
(relatie met 
gemeentebreed project 
deregulering)  

De verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is geactualiseerd. 
 

  

Vervangende nieuwbouw 
Panta Rhei/Ambelt (relatie 
met programma 14) 

Oplevering schoolgebouw. 
 

 
 

  

Schakelklassen*  215 leerlingen nemen deel aan een schakelklas (GSB prestatie).  
 

  

Voor- en vroegschoolse 
educatie (VVE) * 

In alle peuterspeelzalen (84) zal een beperkt VVE-programma 
geïmplementeerd zijn (GSB prestatie). Hiermee worden ongeveer 
1260 peuters bereikt. Minimaal 106 3 jarige peuters met een lage 
toetsscore nemen deel aan een uitgebreid VVE-programma van 
minimaal 3 dagdelen per week gedurende 12 maanden (GSB 
prestatie). 

 
 

  

 Het totaal van de doelgroep van 3-jarigen is in beeld met een lage 
score Cito-peutertoets (GSB prestatie). 
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Onderwerp 
(productnummer) 

Prestatie in 2009 Realisatie 
prestatie in 

2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting 

Brede Scholen* en 
combinatiefuncties 
(relatie met programma 
13 en 14) 

Er zijn 9 goed functionerende brede scholen die elk samenwerken met 
minimaal 2 andere instellingen (GSB prestatie). 

 
 

 Er zijn momenteel 8 functionerende scholen waarbij met 
meerdere partners wordt samengewerkt. In 2009 is de 
notitie Brede School door de raad vastgesteld waarbij 
uitbreiding naar 16 brede scholen wordt voorgesteld. De 
verwachting is dat er minimaal een extra brede school 
gerealiseerd wordt in 2010. 

 Eind 2009 zijn er in Deventer tenminste 7,5 fte combinatiefuncties 
gerealiseerd. 

 

  

Aanpak segregatie in het 
onderwijs (relatie met 
programma 7) 

Uitvoering van het convenant aanpak segregatie in het onderwijs 
(landelijke pilot). 

 
 

€ 63.000 
lasten 
€ 13.000 
baten 
budgetoverhe
veling 

De aanpak, waaronder het nieuwe aanmeldbeleid, heeft 
positieve resultaten opgeleverd alsmede landelijke 
bekendheid. 
Budgetoverheveling omdat de fasering niet juist is 
ingeschat. 

Veiligheid (relatie met 
programma 2) 

Nieuwe “map” bestaande uit protocollen veiligheid in het zwembad, op 
het internet en met medicijnen. 

 
 

  

Onderzoek verlenging 
contract vervoerder 
leerlingenvervoer i.s.m. 
S3H 

Aangaan nieuw contract.  
 

  

Samenwerking 
Stedendriehoek 

Uitvoering convenant Aanval op schooluitval. 
 

  

BOP Academie 
 
Deventer sociaal leren en 
werken (programma 1, 
product 100) 

Strategische nota/uitvoeringskader schooluitval/schoolverlaters 
offensief BOP Academie opgesteld en acties jaargang 2009 in gang 
gezet. 

 
 

  

Uitvoeringsimplementatie 
nota versterking leerplicht 

Uitvoering geven aan de vastgestelde uitgangspunten nota versterking 
functie leerplicht: 
-Verhoging structurele capaciteit 
-Invoering systeem van allrounders voor werkverdeling 
-Integratie Leerplicht, kwalificatieplicht en RMC 
-Integrale aanpak Leerplicht/BOA 
- Professionalisering leerplicht  
-Coaching en teammiddelen. 

 

  

Voorkomen (voortijdig) 
schooluitval (relatie met 
programma 1 en 12) 
 
* 
 

Inkopen en evalueren van trajecten voor schoolverlaters. 
Uitvoeren registratie / monitoren. 
Herplaatsen jongeren middels trajectbemiddeling. 
Inzet benodigde extra capaciteit trajectbemiddeling 
Eind 2009 is het aantal herplaatsingen 40% ten opzichte van het 
aantal meldingen van voortijdig schoolverlaters (GSB prestatie). 
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Onderwerp 
(productnummer) 

Prestatie in 2009 Realisatie 
prestatie in 

2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting 

Uitvoering project 
Rivierenwijk “de 
opgroeiende wijk, 
onderdeel aanval op de 
schooluitval” 
(relatie met programma 7) 

Het beoogde maatschappelijke effect is om op langere termijn te 
bereiken is dat iedere jongere die de school verlaat beschikt over een 
startkwalificatie. Om deze situatie bereiken moet er eerst een 
inhaalslag worden gemaakt bij de groep jongeren in de leeftijd van 18 
t/m 23 jaar zonder startkwalificatie. De komende 4 jaar 2008-2011 
zullen ongeveer 250 jongeren tussen de 18 – 23 jaar daar waar 
mogelijk worden herplaatst middels trajectbemiddeling.  

 

  

Realisatie Centrum voor 
Jeugd en Gezin 
(relatie met programma 1, 
7 en 10) 

Twee uitgevoerde pilots (Rivierenwijk en Keizerslanden), inclusief 
zorgstructuur en afstemming met Regizorg en WZW. 

 

€ 370.194 
budgetoverhe
veling 

In december 2009 en januari 2010 worden drie 
inlooppunten van het netwerk Centrum voor Jeugd en 
Gezin Deventer feestelijk geopend: De Vijfhoek, 
Rivierenwijk en Keizerslanden. Het inrichtingsplan CJG is 
door de raad vastgesteld en de uitvoeringsovereenkomst 
is door de betrokken partners ondertekend. 
Budgetoverheveling € 370.194, zowel lasten als baten. 

Centra Jeugd en Gezin 
 
Deventer sociaal leren en 
werken (programma 1, 
product 100) 

Visie uitvoeringskader Centra Jeugd en Gezin en kindermishandeling, 
jeugdzorg opgesteld en acties jaargang 2009 in gang gezet. 

 

  

Digitaal 
signaleringsinstrument, 
VIS2 

Deelname van minimaal 10 organisaties aan de Verwijsindex (digitaal 
signaleringsinstrument), met sluitende zorgstructuur 0- 23 jaar. 

 

 Zorgstructuur en invoering signaleringssysteem is in volle 
gang. Naar aanleiding van ervaringen in de pilotfase is de 
aanpak en planning bijgesteld. 

Peuterspeelzaalwerk / 
VVE* 
(relatie met 
gemeentebreed project 
deregulering) 

Op basis van landelijke harmonisatievoorstellen aanpassen 
verordening. 

 

 Landelijke invoering van de wetswijziging is augustus 
2010.  
Verordening kan naar verwachting voorjaar 2010 worden 
gerealiseerd. 

Peuterspeelzaalwerk / 
VVE 

Actualiseren subsidieregeling peuterspeelzaalwerk. 
 

 Landelijke invoering van de wetswijziging is augustus 
2010.  
Subsidieregeling kan naar verwachting voorjaar 2010 
worden gerealiseerd 

Peuterspeelzaalwerk / 
VVE * 

Vergroten bereik doelgroep VVE van 50% naar 70%. 
 

  

Jeugdnetwerken*  Voortzetting 6 jeugdnetwerken (GSB prestatie). 
 

  

Overlast door jongeren 
(relatie met programma 2) 

Ongeveer 30 multiprobleem jongeren in traject via Regizorg (25% 
minder overlast door jongeren ten opzichte van nulmeting 2005). 

 

 De notitie “sluitende aanpak voor zwerfjongeren in 
Deventer” is door de raad vastgesteld. Er is gestart met de 
realisatie van huisvestingsmogelijkheden en trajecten. Het 
karakter van de aanpak is in samenspraak met de raad 
veranderd (neerwaartse bijstelling van het aantal trajecten 
van 30 naar 9 in 2009) 
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Onderwerp 
(productnummer) 

Prestatie in 2009 Realisatie 
prestatie in 

2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting 

Jongerencentrum / 
jongerenwerk (215) 

Uitbreiding uren jongerenwerk (ongeveer 1 fte) en realisatie één 
jongerenruimte in wijk 5.  

 
 

  

Jeugd en alcohol (215) Uitvoering acties uit regionaal alcoholmatigingbeleid. 
 

  

 Uitvoering project “Meer dan een Biertje”, 20 tot 40 jongeren worden 
bereikt. 

 

 De acties uit de regionale aanpak zijn uitgevoerd. Het 
bereik van de doelgroep van 40 is ruimschoots gehaald. 
Budgetoverheveling van € 18.000, zowel lasten als baten, 
wordt verwerkt bij Programma 10 Opvang en zorg. 

Zwerfjongeren 
(relatie met programma 
10) 

Realisatie voorziening(en), waarmee in totaal ongeveer 15 
zwerfjongeren worden bereikt. 

  € 259.672 
budgetoverhe
veling 

De notitie “sluitende aanpak voor zwerfjongeren in 
Deventer” is door de raad vastgesteld. Er is gestart met de 
realisatie van huisvestingsmogelijkheden en trajecten. Het 
karakter van de aanpak is in samenspraak met de raad 
veranderd (neerwaartse bijstelling van aantal trajecten van 
30 naar 9 in 2009). In 2009 is met twee jongeren het 
begeleidingstraject gestart met als doel het behalen van 
een startkwalificatie. 
Budgetoverheveling € 259.672, zowel lasten als baten. 

Budgetoverheveling 
Opvoedondersteuning 
(214) 

De vrijval van de voorziening Opvoedondersteuning wordt toegevoegd aan en ingezet voor Centrum Jeugd en Gezin. Het in 2009 beschikbare lastenbudget van  
€ 74.220 is nog niet besteed en wordt daarom overgeheveld naar 2010. Budgetoverheveling van zowel lasten als baten. 

 

Wat heeft het gekost? 

 
(bedragen x € 1.000) 

 

 2009 2009 2009 2009 
Exploitatie 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 17.430 22.984 24.555 1.571 
Baten 3.390 7.770 10.543 2.773 

Saldo -14.040 -15.214 -14.012 1.202 
 
Toelichting op verschil  
 
Lasten Bedrag Toelichting 

Overhevelingen      -983 De budgetoverhevelingen zijn hierboven toegelicht. 
Overig     2.554 Openbaar primair onderwijs € 3.552: 

De afwijkingen op de diverse componenten van de budgetopbouw worden met name veroorzaakt, doordat in 2009 de 
definitieve jaarrekeningcijfers 2008 van de Bestuurscommissie openbaar primair onderwijs (BCOO) zijn verantwoord. Door 
de verzelfstandiging van het openbaar primair onderwijs zullen de cijfers over het jaar 2009 voortaan niet meer in de 
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gemeenterekening worden opgenomen. ( De BCOO is opgeheven en is nu de stichting Openbaar Primair Onderwijs 
Deventer (OPOD). Verder wordt het verschil veroorzaakt door de administratieve ontvlechting van diverse 
balansrekeningen van het onderwijs (€ 140), door de minder verstrekte extra bijdrage energiekosten 2008 voor de 
stadsverwarmingscholen (€ 45), door de afboeking van een oude balanspost met betrekking tot een afdracht premie 
vervangingsfonds (€ 80) en door een extra toerekening van apparaatlasten naar aanleiding van het dekkingsresultaat op de 
kostenplaats 2009 RS (€ 80). 
 
Onderwijshuisvesting 
De kapitaallasten zijn in 2009 lager dan geraamd met name door de verkoop van de gymzaal Panta Rhei aan het Deventer 
Sportbedrijf (NV DOS). De ineens afgeschreven boek/aanschafwaarde bleek € 157 lager dan geraamd en de rentelasten 
hiervan waren in de begroting nog berekend op € 88. Totaal voordeel € 245. 
Tevens is in de begroting met betrekking tot de BTW-claim Etty Hillesum Lyceum rekening gehouden met kapitaallasten ad 
€ 105. Aangezien deze claim in de loop van 2009 is afgewikkeld start de berekening van rente en afschrijving echter pas in 
2010. Voordeel € 105. 
Voor het geschikt maken voor gymnastiekonderwijs van de voormalige hal van het Indoor Golfcentrum in de Scheg is een 
investeringsbijdrage verstrekt van € 71. 
 
Lokaal onderwijsbeleid 
Er is aan subsidies voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie en Schakelklassen (VVS) € 130 minder verstrekt 
De onderbesteding van het project combinatiefuncties onderwijs, sport en cultuur bedraagt € 127. 
 
Leerlingzaken 
Het voordeel op leerlingenvervoer ad € 208 heeft meerdere redenen. Aanbesteding heeft geleid tot lagere tarieven. Het 
aantal leerlingen (365) is lager uitgevallen dan begroot (408) in met name het regionale duurdere vervoer. Daarnaast heeft 
het openen van een nieuwe dependance in Deventer tot gevolg dat er meer leerlingen binnen de 6 km zone vallen en geen 
gebruik maken van vervoer. 
 
Kinderbeleid 

  In het kader van handhaving en toezicht op Kinderopvang brengt de GGD voor de uitgevoerde inspecties op dagverblijven 
de gemaakte kosten in rekening bij gemeenten. In 2009 blijken deze kosten € 66 mee te vallen. 
De beheerskosten van de welzijn- en culturele gebouwen (peuterzalen de Vijfhoek, voormalige Cees Wilkeshuisschool, 
Klimbin en “t Krummelhuus) zijn € 28 lager uitgevallen. 
 
Jeugdbeleid 
Ten opzichte van het beschikbare budget aan subsidies voor jeugdparticipatie is in 2009 € 97 minder verstrekt. 
 
Overige verschillen 
Overige verschillen € 63 voordeel. 
 

Totaal lasten 1.571  
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Baten Bedrag Toelichting 

Overhevelingen   -704 De budgetoverhevelingen zijn hierboven toegelicht. 
Overig 3.477 Openbaar primair onderwijs € 3.358: 

Zie algemene toelichting aan de lastenkant. 
 
Onderwijshuisvesting 
De hogere baten van € 134 worden met name veroorzaakt door niet geraamde door bijdragen van schoolbesturen met 
betrekking tot gebruikerskosten nieuwbouw de Kroon, door bijdragen van derden voor de servicekosten van het pand aan 
de Zutphenseweg 55, door doorberekening van energiekosten van het gebouw Diepenveenseweg aan gebruikers, door 
huuropbrengsten van noodlokalen aan de Oudaenstraat 1 en Frieswijkerweg. Tevens is in 2009 als gevolg van 
waterschade bij de Cees Wilkeshuisschool een schade uitkering ontvangen. 
 
 
Overige verschillen 
Overige verschillen € 15 nadeel. 
 

   
Totaal baten 2.773  
 

 2009 2009 2009 2009 
Resultaatbestemming 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Stortingen in reserves 4.390 5.190 4.923 -267 
Puttingen uit reserves 5.865 6.866 6.430 -436 

Saldo 1.475 1.676 1.507 -169 
 
Toelichting op verschil 

Voor een specificatie van de stortingen en puttingen wordt verwezen naar de bijlage Resultaatsbestemming die onderdeel uitmaakt van de jaarrekening. 
 

 2009 2009 2009 2009 
Voorzieningen 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Uitgaven 1.905 2.076 1.946 -130 
Inkomsten 1.956 1.956 2.272 316 

Saldo 51 -120 326 446 
 
Toelichting op verschil 
 
Uitgaven Bedrag Toelichting 

Voorziening VVS 
 
Overig 

-76 
 

-54 

De onderbesteding aan subsidies uit de voorziening Voor- en Vroeg schoolse Educatie en Schakelklassen (VVS) bedraagt 
€ 76. 

Totaal uitgaven -130  
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Inkomsten Bedrag Toelichting 

Voorziening VVS 
 
 
Overig 

330 
 
 

-14 

Per abuis is de exploitatiebegroting, als gevolg van een verhoogde rijksbijdrage VVS, aan de lastenkant technisch foutief 
gewijzigd. In plaats van de storting in de voorziening VVS te verhogen is de subsidie VVS met € 330 verhoogd. Hierdoor 
ontstaat er ook in de voorziening een afwijking ten opzichte van de begroting van € 330. 

Totaal inkomsten 316  
 

(bedragen x € 1.000) 
 

 2009 2009 2009 2009 
Investeringen 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 3.729 13.097 10.195 -2.902 
Baten 0 0 0 0 

Saldo -3.729 -13.097 -10.195 2.902 
 
Toelichting op verschil 
 
Lasten Bedrag Toelichting 

Herstel gevelschade EHL 
Nieuwbouw Panta Rhei 
1

e
 Inrichting Ambelt – De 

Oosterenk 
Uitbreiding St. 
Nicolaasschool 
BTW-claim nieuwbouw 
EHL 
Overig 

-2.300 
-327 

 
-64 

 
-101 
-106 

 
-4 

De werkzaamheden van het herstel van de gevelschade bij het Etty Hillesum Lyceum zal in 2010 zijn afgerond. 
De nieuwbouw van de Panta Rhei is in 2009 gereed gekomen. De totale onderbesteding bedraagt € 327. 
 
De 1

e
 inrichting van het Ambelt zal in 2010 zijn afgerond.  

 
De uitbreiding van de St. Nicolaasschool zal in 2010 gereed zijn. 
De BTW-claim van de belastingdienst is € 106 lager uitgevallen dan voorzien. 

Totaal uitgaven -2.902  
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Programma  : 12 Samenlevingsopbouw 

 

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

     A.P. Heidema  (internationaal beleid en coördinatie wijkaanpak) 

Eenheid  : Ruimte en Samenleving 

 

Korte omschrijving van het programma 

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

Wat hebben wij bereikt? 

 
Bereikte maatschappelijke effecten 
 
Zelfredzaamheid 
Meer Deventenaren (zowel autochtoon als allochtoon) beschikken over basisvaardigheden en -competenties om deel te kunnen nemen aan de samenleving. 
Indicator:  

 Het percentage inburgeringplichtigen en -behoeftigen, dat deelneemt aan (duale) inburgeringtrajecten. Meting: Nulmeting 2008 uit registratie gegevens 
Wet inburgering. 

 Het aantal mensen dat gebruik maakt van voorzieningen en trajecten gericht op de doelgroep (laaggeschoolden, laaggeletterden). Meting: Nulmeting in 
2008, registratiegegevens Wet Educatie Beroepsonderwijs en monitor uit Uitvoeringsplan laaggeletterdheid) 

 
Deelname aan het maatschappelijk verkeer  
Het vergroten van het aantal mensen dat deelneemt aan door anderen georganiseerde gelegenheid tot ontmoeting, ontspanning of ontplooiing. 
Indicator: Het percentage inwoners van 18 jaar en ouder dat samen met anderen vrijetijdsactiviteiten en hobby‟s beoefent blijft constant op 30%. (Nulwaarde 
2007 is 30%). Meting: L&V-monitor GSB. 
 
Maatschappelijke inzet 
Het vergroten van het aantal mensen van 18 jaar en ouder dat zich onbetaald inzet voor hulp aan anderen en de sociale omgeving. 
Indicator: het aantal mensen van 18 jaar en ouder dat zich onbetaald inzet voor hulp aan anderen en de sociale omgeving neemt toe van 35% procent in 2007 
tot 40% in 2010. 
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Meting: L&V-monitor GSB. 
 
Sociale samenhang 
Meer mensen nemen verantwoordelijk voor de leefbaarheid van de leefomgeving (sociaal en fysiek). 
Indicatoren: 

 het percentage inwoners van 18 jaar en ouder dat zich mede verantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de buurt blijft constant op circa 75% 
(Nulwaarde 2007 is 78%). 

 het percentage inwoners van 18 jaar en ouder dat hun sociale contacten waarderen als voldoende blijft constant op circa 95%. (Nulwaarde 2007 is 
95%) 

 het percentage inwoners van 18 jaar en ouder dat zich het afgelopen jaar actief heeft ingezet voor de verbetering van de leefbaarheid en sociale 
samenhang in de buurt blijft constant op circa 15%. (Nulwaarde 2007 is 16%). 

Meting: L&V-monitor GSB. 
 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 

 De sociale structuurvisie (2004)/ Het sociaal programma (2005) 

 Kadernota accommodatiebeleid (2006) en Uitvoeringsschetsen accommodatiebeleid 
Voortgang Accommodatiebeleid (2009) 

 Discussie nota accommodatiebeleid (2009) 

 Nota buurtcentra (2009) 

 Nota Voorzieningen Beheer (2009) 

 Programma Grote Stedenbeleid Deventer (2005-2009) 

 Kadernota Wet Inburgering (2007). 

 Startnotitie laaggeletterdheid (2006) en Alle inwoners doen mee! / 
Aanvalsplan laaggeletterdheid 2007 tot 2011 (2007). 

 Sociaal Programma Ontwikkelingsgebieden (2003). 

 Deventer Wijkaanpak (2005). 

 Onderzoeken Wijkaanpak (2006) 
Integratiebeleid Deventer 2004-2009 „Variatie biedt inspiratie”Beleidsplan Wmo 2008-2011 (2009) 

 Nota “Nadere subsidieregels voor activiteiten internationale samenwerking” (2009) 

 Voortgangsnota Deventer internationaal (2009). 

 Nota "De blik naar buiten: makelaarspunten internationale culturele samenwerking" (2009) 

 Raadsvoorstel “Deventer wordt Millenniumgemeente” (2009) 

 Plan van Aanpak Lokaal Anti-discriminatiebeleid (2009) 
Plan van Aanpak Lokaal Homobeleid (2009)  
Adviesdocument Speeltuinen Deventer (2009) 

 Beleidskader Participatiebudget.  
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Actuele beleidscontext 
 
De nieuwe L&V monitor verschijnt in januari 2010. 
 
Inburgering en educatie 
Per 1 januari 2007 is de Wet Inburgering van kracht. De wet heeft essentiële veranderingen voor de doelgroep, voor de instellingen en de gemeente. In 2009 
is de uitvoering inburgering met kracht voortgezet. In het kader van het Deltaplan inburgering wordt de kwaliteit en kwantiteit van inburgeringtrajecten 
verhoogd. Om deze doelstellingen te bereiken participeert Deventer in het innovatietraject Inburgering en ondernemerschap en wordt ingezet op de kwaliteit 
van de inburgeringtrajecten door ondersteuning van taalcoaches.  
 
Laaggeletterdheid  
De eerste volledige jaarschijf uit het Aanvalsplan laaggeletterdheid was een succesvol jaar! Het aantal laaggeletterden op cursus ging spectaculair omhoog, 
mede dankzij de inzet van een communicatiecampagne. Ook de signaleerderstraining voor signaleerders is druk bezocht bij het ROC. Verder zijn er in 2009 
voor het eerst een zestal ambassadeurs laaggeletterdheid opgeleid. Tot slot was de gemeente Deventer als enige gemeente genomineerd voor de landelijke 
alfabetiseringsprijs. 
 
Accommodatiebeleid 
In 2009 zijn de bezuinigingen op buurtaccommodaties en de herpositionering van accommodaties zoals onder andere geschetst in de nota 
„Uitvoeringsschetsen en voorzieningen en accommodaties afgerond. Gezamenlijke huisvesting van de adviesraden is gerealiseerd aan de Nieuwe Markt.  
Aan de hand van het advies van de adviesgroep Beheer en Exploitatie (bestaande uit de 3 corporaties, welzijnswerk en de gemeente) en het ambtelijke advies heeft het 
college richtinggevende uitspraken gedaan, die meegenomen worden in een plan van aanpak voor een nog op te richten Deventer Voorzieningen 
Beheerorganisatie. 
 
Sociaal beleid herstructurering 
In 2009 zijn met de corporaties nieuwe afspraken gemaakt over het Sociaal Programma per herstructureringswijk. Deze zullen de komende vijf jaar worden 
uitgevoerd. 
 
Wijkaanpak 
Voor elk van de zeven wijken is er in de eerste helft van 2009 het wijkprogramma of dorpenprogramma voor de periode 2009 t/m 2010 opgesteld (per 1 juli 
2009 gereed), De programma‟s bevatten projecten met concrete resultaten (SMART). Voor Deventer Buiten, inclusief Bathmen is één programma opgesteld. 
Innovatie door middel van postermethode bijzonder effectief voor opkomst en keuzebijeenkomsten. Hoogst aantal taakgroepen ooit: 219. Er zijn relatief veel 
sociale projecten, dat wil zeggen projecten gericht op buurtgenoten in plaats van op de openbare ruimte. Hiermee is op een aangepaste manier invulling 
gegeven aan de uitkomsten de pilot informele zorg. De uitkomst van het Bewonersonderzoek 2009: Met elkaar, meer resultaat is dat de algemene waardering 
onverminderd hoog is: 75% vindt dat wijkaanpak redelijk tot sterk voldoet aan verwachtingen. Er worden op meer terreinen resultaten gezien. Doorstroming 
van deelnemers ten opzichte van vorige meting is 50%.  
  
Integratiebeleid 
2009 is het laatste jaar van uitvoering van de nota „Variatie biedt Inspiratie‟. In 2009 vindt oriëntatie plaats op de toekomst van het integratiebeleid. 
In 2009 zijn de nota‟s „Variatie biedt Inspiratie‟ en de afspraken met de commissie PaVEM (Participatie allochtone vrouwen uit etnische minderheidsgroepen) 
verder ten uitvoer gebracht en geëvalueerd. De resultaten hiervan zijn opgenomen in de monitor integratiebeleid (2006 – 2008). De lokale denktank integratie 
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is herijkt met een nieuw plan van aanpak voor de komende jaren. De projecten (zoals Amazones, Huis der Taal en Participatieteam), die vanuit de lokale 
participatieagenda (commissie PaVEM) waren voortgekomen, zijn eind 2009 met succes afgerond. Continuering van Amazones in de vorm van 1001 Kracht 
en Huis der Taal is gewaarborgd voor de komende drie jaren. Ter versterking van het lokaal integratiebeleid, hebben wij Rijksmiddelen binnengehaald. Deze 
middelen zijn ingezet ter bevordering van participatie, integratie en emancipatie. In 2009 zijn er nieuwe taken bijgekomen zoals het lokaal emancipatiebeleid 
(en emancipatie van homo‟s) en lokaal antidiscriminatiebeleid. Voor deze twee laatste zijn er heldere afspraken met de uitvoerders gemaakt. Het 
Participatieteam heeft een doorstart gemaakt. Projecten zoals de Kleurrijke Mozaïek, Moeders en Zonen, Heft in Eigen Hand, Vadercentrum zijn ontwikkeld 
om extra aandacht aan opvoedings-, onderwijs en maatschappelijke problemen aandacht te besteden. Naast de concrete projecten is er een stevige structuur 
(voor dialoog, ontmoeting en netwerk) gelegd samen met de partners. Zelforganisaties en het Platform Allochtone Ouderen zijn in goede banen geleid. 
Debatten, symposia en manifestaties hebben bijgedragen tot activering van de burgers rondom de samenlevingsvraagstukken. In 2010 komt in Deventer een 
lokaal meldpunt Anti-discriminatie. 2010 staat in het teken van waarborg, continuering en samenhang van de producten in 2009 met een nieuwe visie ten 
aanzien van de integratievraagstukken in Deventer. Deventer model van integratiebeleid is landelijk op de kaart gezet met de Gemeentelijke Integratie 
Agenda van het Ministerie VROM en staan wij in de handreiking Participatie voor de gemeenten nadrukkelijk in als voorbeeld.  
 
Asielbeleid  
Het aantal asielzoekers is de laatste jaren sterk gedaald; echter de aantallen nemen nu weer toe. De activiteiten van de Stichting Stad zijn afgelopen per 31 
december 2009. Een beperkt aantal cliënten zal nog via Stichting Vluchtelingenwerk een vergoeding ontvangen. Het project „Overijssels Perspectief ex-
AMA‟s´ zou formeel afgebouwd worden in 2009. De staatssecretaris heeft echter besloten uitvoering te geven aan de motie Spekman. Deventer mag het 
Overijssels Perspectief voortzetten met 50% financiering van het rijk. Besluitvorming hierover vindt begin 2010 plaats.  
 
Generaal Pardon 
In 2007 werd het Generaal Pardon van Kracht. Het Plan van Aanpak inzake het Generaal Pardon is uitgevoerd tot en met 2009. In totaal zijn er ruim 300 
mensen in Deventer die onder de pardonregeling vallen. Al deze mensen zijn gehuisvest voor eind 2009 en krijgen indien nodig een inburgeringtraject 
aangeboden. De gemeente heeft zeer ruim aan de landelijke taakstelling voldaan. 
 
Internationaal beleid 
In 2009 is het nieuwe beleidskader internationale samenwerking en daarmee de doelstellingen voor de komende vier jaar (2009-2012) door de raad 
vastgesteld. Verder zijn met bovenlokale middelen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken / VNG International vier projecten uitgevoerd en succesvol 
afgerond. Deze projecten waren gericht op het versterken van het lokaal bestuur in Sibiu, Roemenië (interne management); Luleburgaz, Turkije (publieke 
dienstverlening en digitalisering); Edirne, Turkije (bewustwordingsactiviteiten rond afvalinzameling en – scheiding) en Zuidoost Turkije (brandweer). De 
samenwerking met de gemeente Genk uit Belgisch Limburg in het kader van het Duo Gemeenten binnen het Cultureel Akkoord Vlaanderen - Nederland is in 
2009 geïntensifieerd. Deventer en Genk richten zich hierbij op drie thema‟s: best practices van het integratiebeleid, wijkaanpak en culturele samenwerking. De 
Wijkaanpak van de gemeente Deventer, Raster Groep, de cultuurmakelaar en verschillende Deventer maatschappelijke organisaties zijn bij deze 
samenwerking betrokken. Publieksevenementen, zoals een debat- en muziekserie, hebben in 2009 in Deventer plaatsgevonden en hadden een 
publieksbereik van ongeveer 2000 burgers. Deze evenementen zijn van belang voor het draagvlak voor internationale samenwerking. In 2009 heeft de raad 
besloten om een internationaal cultureel makelaarspunt in Deventer vanaf 2010 op te starten. Hiermee versterken we de culturele dimensie in de 
internationale samenwerkingsverbanden en tegelijkertijd ondersteunen we de internationalisering binnen de culturele sector in Deventer en bij onze partners. 
Middels periodieke overleggen en een subsidieregeling heeft de gemeente Deventer in 2009 ruim 30 lokale maatschappelijke organisaties financieel en 
inhoudelijk ondersteund. Extra aandacht ging uit naar lokale instellingen en bedrijven, zoals de VAR en Goudappel Coffeng, die hun activiteiten willen 
internationaliseren en die contacten en advies bij de gemeente inwinnen.    
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Wat deden wij daarvoor in 2009? 

 
Onderwerp 

(productnummer) 
Prestatie in 2009 Realisatie 

prestatie in 
2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting  

 
Wet inburgering/ 
Deltaplan Inburgering * 
(product 220) 
 
(relatie met programma 9) 
 

Het BPI (Bestand potentiële inburgeraars) is gescreend. 
Inburgeringbehoeftigen worden in samenwerking met partners in de 
stad geworven. 
 
 
Uitvoering (klantmanagement, contractbeheer en handhaving) op orde. 
 
 
Uitvoering van innovatietraject ondernemerschap. 
 
 
Uitvoering van voorbereidingstraject participatiebudget. 
 
GSB-prestaties 2007-2009: 
 
Aantal bekend te maken handhavingbeschikkingen en te verstrekken 
kennisgevingen: 86. 
 
 
Inburgeringvoorzieningen voor uitkeringsgerechtigden: 310. 
Inburgeringvoorzieningen voor oudkomers zonder inkomsten uit werk 
of uitkering: 650. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
€ 8.500 
Budgetoverhe
veling 

 
 
 
 
 
 
 
 
Het project Inburgering en ondernemerschap is later 
gestart om het landelijke project is vertraagd. De uitvoering 
van het project ligt hierdoor grotendeels in 2010. 
Budgetoverheveling, zowel lasten als  
baten van € 8.500 
 
 
 
 
 
 
Voor inburgeringsvoorzieningen is maximaal budget 
aangevraagd om geen risico te lopen. Tot en met 2009 zijn 
er 663 gerealiseerd, waarvan 130 gepardonneerden. Het 
budget, samenhangend met het niet gerealiseerde aantal 
is gereserveerd in de voorziening inburgering voor 
terugbetaling aan het rijk. 

Educatie voor 
volwassenen en voortijdig 
schoolverlaters * 
(product 220) 
 
(relatie met programma 
11, 9) 
 
 
 

Voorbereidingstraject participatiebudget. 
 
Inkoopcontract met uitvoerende instellingen. 
 
GSB-prestatie 2007-2009:  
45 VAVO trajecten voor voortijdige schoolverlaters (gemeentelijke 
klantgroepen 13a, 13b en 13c). 
25 educatietrajecten voor instroom voortijdig schoolverlaters in traject 
startkwalificatie of werk. 
150 trajecten voor educatiedeelnemers op terrein van breed 
maatschappelijk functioneren en zelfredzaamheid (gemeentelijke 
klantengroepen 14, 15, 15a, 17a en 17b). 
 
40 trajecten gericht op voorbereiding op een inburgeringtraject of 
gericht op instroom naar werk of educatie. 
Genoemde prestaties zijn per jaar, totaal 780 in 3 jaar. 
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Onderwerp 
(productnummer) 

Prestatie in 2009 Realisatie 
prestatie in 

2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting 

Laaggeletterdheid 
(product 220) 
(relatie met: programma 
1, 9) 

Uitvoering van het lokaal aanvalsplan laaggeletterdheid 2007 – 2011: 
Alle inwoners doen mee! 
 

 

  

Accommodatiebeleid  
(product 221) 
 
(relatie met programma 
1b, 7, 10, 11, 13, 14) 

Uitvoering van nota “Uitvoeringsschetsen voorzieningen en 
accommodaties in Deventer”. 
 
 

 

  

Sociale programma‟s 
herstructurering * 
(product 221) 
 
(Relatie met programma 
7) 
 

2x per jaar toetsen van de voortgangsrapportages van  
woningcorporaties op basis van vastgestelde kaders.  
GSB-prestatie 2005-2009:  
1000 huisbezoeken-plus. 
1 intensief zelfredzaamheidproject en 2 minder intensieve 
zelfredzaamheidprojecten. 

 
 
 
 
 

  

Wijkaanpak 
Bathmen/Buitengebied 
(product 221 en 222) 

Extra inzet Wijkaanpak in Bathmen (8 uur wijkambtenaar) en Deventer 
Buiten (12 uur opbouwwerk) in de periode 2009-2011. Ten behoeve 
van het samengaan van Bathmen met Deventer Buiten. 

 

  

Wijkaanpakronde 2009 
t/m 2010   
(product 222) 

Begin 2009 start de nieuwe wijkaanpakronde 2009 t/m 2010. De 
bevindingen van de pilot informele zorg zullen worden betrokken bij de 
nieuwe ronde teneinde de scope van de wijkaanpak te verbreden van 
de “buurt‟ naar de „buurtgenoten‟.   

 

  

Bewonersonderzoek 
wijkaanpak 
(product 222) 

In 2009 zal het 3
e
 bewonersonderzoek onder de deelnemers aan de 

wijkaanpak worden uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op de vraag 
hoe de bewoners de ondersteuning door de gemeenten beoordelen en 
hoe zij het bereik van resultaten beoordelen. 

 

  

Eenzaamheid ouderen * 
(product 223) 
 
 

Uitvoering van het project „Eenzaamheid ouderen‟ in het 
Landsherenkwartier. 
GSB-prestatie 2005-2009:  
470 zelfstandig wonende ouderen van 75 jaar en ouder krijgen een 
huisbezoek om de hulpvraag in kaart te brengen. 

 
 

  
 
Er zijn meer dan 470 huisbezoeken gebracht, bij 348 
unieke personen. 
 

Integratienota „Variatie 
biedt inspiratie‟  
(product 224) 

Uitvoering nota „Variatie biedt inspiratie‟.  
 

 

  

Lokale Participatieagenda 
Deventer  
(product 224) 

Subsidieafspraken over 12 deelprojecten in het kader van commissie 
PaVEM-, zoals het Huis der Taal, Participatieteam Deventer en het 
Stimuleringsproject Amazones. 

 

  

Opvang van 
uitgeprocedeerde 
asielzoekers 
(product 224) 

De activiteiten van st. Stad en project Overijssels perspectief ex-Ama‟s 
zijn uiterlijk eind 2009 afgebouwd. 

 

€ 22.500 
Budgetoverhe
veling 

Om een minimaal vangnet te bieden voor de circa 10 
uitgeprocedeerde asielzoekers ultimo 2009, wordt het 
restantbudget 2009 overgeheveld. 
Zowel lasten als baten van € 22.500. 
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Onderwerp 
(productnummer) 

Prestatie in 2009 Realisatie 
prestatie in 

2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting 

Generaal Pardon  
(product 224) 
 
(Relatie met programma 
9) 

Prestaties tot eind 2009: 
Huisvesting van alle 300 GP‟ers; 
150 GP‟ers volgen een inburgeringtraject; 
20 GP‟ers ontvangen een bijstanduitkering. 

 

  
Gerealiseerd is 130 GP‟ers in een inburgeringstraject. 

Antidiscriminatiebeleid 
(product 224) 

Uitvoering van Plan van aanpak antidiscriminatiebeleid. 
 

  

Basisvoorziening 
Vluchtelingenwerk 

Realisatie van de basisvoorziening Vluchtelingenwerk.  
 

  

Vernieuwing en 
versterking van 
vrijwilligerswerk (product 
225) 
(Relatie met programma 
10) 

De uitvoering van 2 innovatietrajecten 2008/2009: „gebiedsgericht 
vrijwilligerswerk‟ en „meer betrekken van vitale ouderen in 
vrijwilligerswerk‟ 
 

 

  

Programma versterking 
lokaal bestuur  
(product 226) 

Uitvoering van Project  „VNG Logo South Deventer-Al Khader 
(Palestina)-Faraddis (Israel) 
 
Drie projecten (waarvan twee in het kader van VNG Logo East) 
versterking lokaal bestuur Sibiu afgerond, 1 nieuwe opgestart. 
 
Twee VNG Logo East projecten versterking lokaal bestuur Turkije 
afgerond, drie nieuwe opgestart.  
 
Debatserie Conflict on Trial met Studium Generale uitgevoerd 
 
 
Een opgestelde notitie over culturele kristallisatiepunten. 
 
 
Een opgesteld beleidskader Deventer Internationaal 2009-2012. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
€ 127.570 
Budgetoverhe
veling 
 

Prestatie is uitgesteld om hergeformuleerd te worden in 
2010 en wordt vervolgens uitgevoerd. 
Dit in overleg met VNG. 
 
 
 
De financiële afwikkeling vindt deels in 2010 plaats. 
Budgetoverheveling van zowel lasten als baten. 
Overige prestaties zijn inhoudelijk geleverd.  
 
  

Budgetoverheveling 
Taalcoaches inburgering 
(product 220) 
 

Taalcoaches betreft een meerjarig project. De jaarverdeling van dit budget is niet correct ingeschat. Van het beschikbare lastenbudget 2009 is een bedrag van € 46.375 
nog niet besteedt. Dit bedrag wordt overgeheveld.  

Budgetoverheveling 
Voorbereidingsbudget 
besluitvorming 
beheerstructuur 
(product 221) 

De start van de voorbereiding voor Deventer Voorzieningen Beheer (DVB) was gepland eind 2009. De werkzaamheden zijn vertraagd door gebrek aan personeel. Het 
lastenbudget 2009 ad € 80.000 wordt in zijn geheel overgeheveld. 
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Budgetoverheveling 
Nieuwbouw 
speeltuingebouw 
Zandweerd 
(product 221) 

De nieuwbouw van het speeltuingebouw Zandweerd heeft vertraging opgelopen. De start bouw is gepland in 2010. De bijdrage door de gemeente Deventer in deze 
nieuwbouw ad  € 200.000 zal daarom eerst in 2010 uit worden betaald. De lasten en baten worden overgeheveld. 

Budgetoverheveling 
Wijkaanpak 
(product 222) 

Er vindt budgetoverheveling plaats voor Wijkaanpak (€ 51.000, zowel lasten als baten), voor Wijkaanpak achterstandsbuurten 
(lasten € 448.000 en baten € 300.000) en voor Wijkaanpak meerjaren onderhoudsplanning wijk 2 (lasten € 90.000). 

Budgetoverheveling 
Projectplan Allochtone 
Ouderen 
(product 223) 

De uitvoering van dit project bleek complexer dan gedacht waardoor de doorlooptijd langer is geworden. 
Budgetoverheveling van zowel lasten als baten van € 26.372. 

Budgetoverheveling 
Eergerelateerd geweld 
(product 224) 

De start van dit project was gepland eind 2009. De werkzaamheden zijn vertraagd door gebrek aan personeel.  
Het lastenbudget 2009 van € 30.000 wordt in zijn geheel overgeheveld. 

 

Wat heeft het gekost? 

 
(bedragen x € 1.000) 

 

 2009 2009 2009 2009 
Exploitatie 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 10.118 12.570 10.931 -1.639 
Baten 4.058 4.306 4.245 -61 

Saldo -6.060 -8.264 -6.686 1.578 
 
Toelichting op verschil  

 
Lasten Bedrag Toelichting 

Overhevelingen   -1.129 De budgetoverhevelingen zijn hierboven toegelicht. 
Overig      -510 Educatie: 

Met betrekking tot educatie zijn de doelstellingen niet gehaald. Hierdoor is € 496 minder aan subsidies verstrekt. 
  In 2009 is € 84 van het budget scholingsactiviteiten niet uitgegeven.  
  Buurtwerk: 

De (nog) niet gerealiseerde bezuinigingstaakstelling op accommodatiebeleid bedraagt in 2009 € 79. De kapitaallasten zijn  
€ 38 lager dan geraamd, met name veroorzaakt door het project planontwikkeling centrumaccommodatie Bathmen. 
Wijkaanpak: 
De overschrijding op apparaatlasten wordt met name verklaard door inhuur derden vanwege vervanging (€ 68). Het restant 
van € 52 heeft met name betrekking op een uitgevoerde functieherwaardering. De niet ingezette middelen in 2009 voor het 
reguliere wijkprogramma bedragen per saldo € 262. Deze middelen worden in 2010 ingezet. Een bedrag van € 18 is niet 
ingezet voor het project informele zorg. Aan de overige subsidies binnen wijkaanpak is per saldo € 20 minder uitgegeven. 
Ouderenbeleid: 
In 2009 is minder tijd aan ouderenbeleid besteed dan voorzien, hetgeen tot € 21 minder apparaatlasten heeft geleid. 
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Minderhedenbeleid: 
Het aantal geschreven productieve uren op minderhedenbeleid is aanzienlijk hoger dan geraamd, hetgeen tot € 108 meer 
aan apparaatlasten heeft geleid. Door afname van het aantal COA-panden zijn de huisvestingskosten € 57 lager dan 
geraamd. 
Vrijwilligersbeleid: 
Aan apparaatlasten voor het vrijwilligersbeleid is € 29 minder besteed met name vanwege de binnen het 
uitvoeringsprogramma Wmo minder bestede gelden voor de beleidsontwikkeling van het vrijwilligerswerk en de invoer van 
een nieuwe subsidieregeling. 
Internationaal beleid:  
Aan subsidies is € 27 minder verstrekt dan geraamd. Deze gelden vloeien terug in de egalisatiereserve mondiaal beleid. 
Wet inburgering uitvoering 
De hogere rijksbijdrage GSB voor inburgering van € 232 is gestort in de voorziening inburgering.  
De activiteiten voortvloeiend uit het Generaal Pardon zijn in 2009 afgerond; in de begroting was dit niet opgenomen. De 
lasten betreffen met name de uitvoering van de regeling, zowel intern (€ 40) als extern (€ 30). 
Overige verschillen: 
De overige verschillen zijn per saldo € 67 voordelig. 

Totaal lasten -1.639  

 
 
Baten Bedrag Toelichting 

Overhevelingen      -127 De budgetoverhevelingen zijn hierboven toegelicht. 
Overig         66 Educatie: 
  Met betrekking tot educatie zijn de doelstellingen niet gehaald. Hierdoor is er minder aan subsidies verstrekt. De ontvangen 

GSB bijdrage educatie is voor het niet uitgegeven aandeel op de balans als vooruit ontvangen bedragen opgenomen. Ten 
opzichte van de begroting leidt dit tot een afwijking van € 423. 

  Minderhedenbeleid: 
De bijdrage van het Centrum Opvang Asielzoekers (COA) is door de afname van het aantal panden € 63 lager dan 
geraamd. In 2009 is een oude openstaande vordering (2006) van € 29 op het COA ingetrokken ten laste van de exploitatie. 
Wet inburgering uitvoering 
De rijksbijdrage GSB voor inburgering is met € 232 bijgesteld/verhoogd. 
In 2009 is een rijksbijdrage Generaal Pardon voor de taakstelling huisvesting ontvangen van € 334, de taakstelling is 
ruimschoots gehaald. 

  De ontvangen bijdrage van € 23 voor het project inburgeren op de arbeidsmarkt is niet in de begroting opgenomen. De voor 
dit project gemaakte kosten worden vergoed via het Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA). 
Overige verschillen: 
De overige verschillen zijn per saldo € 8 nadelig. 

Totaal baten        -61  

 
 2009 2009 2009 2009 

Resultaatbestemming 
 

Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Stortingen in reserves 0 0 272 272 
Puttingen uit reserves 511 1.640 807 -833 

Saldo 511 1.640 535 -1.105 
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Toelichting op verschil 

 
Voor een specificatie van de stortingen en puttingen wordt verwezen naar de bijlage Resultaatsbestemming die onderdeel uitmaakt van de jaarrekening. 
 
 
 

 2009 2009 2009 2009 
Voorzieningen 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Uitgaven 4.219 3.169 2.302 -867 
Inkomsten 3.333 2.213 2.414 201 

Saldo -886 -956 112 1.068 
 
Toelichting op verschil 
 
Uitgaven Bedrag Toelichting 

Voorziening 
inburgeringsbeleid 
nieuwkomers 
 

-841 De verwachte afrekening van het rijk is vertraagd met 1 jaar. Terugbetaling van de rijksbijdrage inburgeringbeleid 
nieuwkomers zal dus in 2010 plaatsvinden. Derhalve in 2009 een onderbesteding van € 841. 
 

Voorziening GSB III 
wijkaanpak.  
 
 

                       175 De beschikbare middelen worden ingezet ten behoeve van incidentele projecten Grote Steden Beleid. In 2009 is er sprake 
van overbesteding. De voorziening GSB III is volledig ingezet. 

Voorziening Inburgering 
 
 
Overige verschillen                               

                      -213 
 
 
                         11 

De kosten voor uitvoering inburgering zijn lager. In de begroting is het budget vol geraamd door middel van een stelpost. In 
de realisatie is dit voor een deel ingezet voor de uitvoering, het restant blijft in de voorziening.  

Totaal uitgaven                   -868  
   
Inkomsten Bedrag Toelichting 

Voorziening Inburgering 
 
Overige verschillen                             

232 
 

-31 

De rijksvergoeding SIV 2009 is hoger als gevolg van participatiebonus en loon- en prijsbijstelling. 

Totaal inkomsten 201  
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Programma  : 13 Kunst en cultuur 

 

Portefeuillehouder : G.A.J. Berkelder 

Eenheid  : Ruimte en Samenleving 

 

Korte omschrijving van het programma 

 
Het programma omvat de bijdrage aan een levendig cultureel klimaat door ontwikkeling en instandhouding van de culturele infrastructuur in de gemeente 
Deventer en door het behouden en presenteren van het cultuurhistorische erfgoed. Hieronder vallen de producten Archeologie en Monumentenzorg, Kunst en 
Cultuur, Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek, Musea en Bibliotheekwerk. 
 
 

Wat hebben wij bereikt? 

 
Bereikte maatschappelijke effecten 
 
Een (cultuur) historisch aantrekkelijk woon- en verblijfsklimaat, met hoogwaardige, goed beheerde en toegankelijke cultuurhistorische collecties 
(atheneumbibliotheek musea, monumenten, archeologie). 
Een culturele infrastructuur met goed functionerende culturele instellingen met een breed en vernieuwend aanbod van activiteiten, dat inwoners en bezoekers 
uitnodigt om deel te nemen.   
Een goed productieklimaat voor de verschillende kunstdisciplines. 
De waardering voor het cultuur(-historische) klimaat in Deventer is dit jaar wederom gebleken door onder andere de grote betrokkenheid bij de discussie over 
de ontwikkelingen in de binnenstad. Het cultuur toeristisch bezoek aan Deventer zit in een stijgende lijn. 
 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 

 Investeren in cultuur (2007). 

 De toekomst van de monumentenzorg (1996). 

 Toekomst voor de Collectie Deventer, hoofdlijnen gemeentelijk museumbeleid 2001 – 2005 (2000). 

 Renovabitur, Atheneumbibliotheek Richting 2015 (2007). 

 Conserveringsplan 2007 met eenmalig budget van € 1 miljoen. 

 Collectiebeleidsplan 2007. 

 „Kwaliteit voor ogen‟ beeldkwaliteitplan beschermd stadsgezicht Deventer (1998). 

 Stedenbouwkundige visie binnenstad-Zuid (2004). 

 Sociale Structuurvisie (de Sociale Kracht van Deventer) en Sociaal Programma 2005 – 2009 („Passie voor de Mensen‟). 
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Actuele beleidscontext 
 
Monumentenzorg en Archeologie 
De grote concentratie van monumentale panden in de middeleeuwse binnenstad en het culturele erfgoed in het buitengebied draagt bij aan de 
aantrekkelijkheid, de identiteit en het imago van de gemeente. De behoefte aan en waardering van (lokale) identiteit en herkenbaarheid neemt toe. Het 
ervaren van geschiedenis speelt hierbij een belangrijke rol. 
Het rijksbeleid voor ruimtelijk erfgoed is geactualiseerd. In het verlengde daarvan komt de vertaalslag in het gemeentelijk monumentenbeleid. Dit traject zal - 
wat later dan voorzien – in de eerste helft 2010 worden afgerond. De vraag naar aandacht vanuit cultuurhistorie (archeologie en monumentenbeleid) bij 
ontwikkeling en realisatie van ruimtelijke processen en plannen is toegenomen. Hierdoor staat de beleidsontwikkeling onder druk. 
 
De restauratie van de Lebuïnustoren verloopt voorspoedig. Er wordt extra aandacht gegeven aan de betrokkenheid van de Deventer bevolking bij de toren. 
De oplevering is voorzien in de tweede helft van 2010.  
 
Het onderhoud van de monumentale gemeentelijke gebouwen blijft een punt van zorg en door toename van het aantal leegkomende kerkgebouwen wordt het 
moeilijker hier een goede alternatieve functie voor te vinden. Dit geldt onder andere voor de Bergkerk en de Mariakerk. De restauratiekosten zijn hoog en er is 
te weinig structureel onderhoudsbudget beschikbaar.  
 
Cultuur 
De betekenis van cultuur voor de stad staat volop in de aandacht. De Atlas voor Nederlandse Gemeenten (2007) benadrukt de betekenis van een goed 
cultureel klimaat in een historische binnenstad voor het woonklimaat van met name hoger opgeleiden. Dit is daarmee een belangrijke vestigingsfactor voor 
bedrijven. 
De economische impact van cultuur en creativiteit krijgen steeds meer erkenning. 
In de Sociale Structuurvisie is aangegeven dat er een visie wordt ontwikkeld op culturele-educatieve-leisurevoorzieningen die een bijdrage kunnen betekenen 
van het culturele en creatieve klimaat in de stad. Die visie is verwoord in de nota Investeren Cultuur (mei 2007). 
Zaken die in de loop van 2009 aan de orde komen zijn de verdere ontwikkeling van het nieuwe Filmtheater aan de Nieuwe Markt, de toekomstige huisvesting 
van de musea, de vorming van het cultuurcluster in Deventer –Oost en de verbouw van de Schouwburg. Het landelijke cultuurbeleid voor de jaren 2009-2012 
is eind 2008 vastgesteld. 
Door decentralisatie van rijksgelden is er de komende vier jaar meer ruimte voor beeldende kunst en bevordering van cultuurparticipatie. 
De verbinding cultuur en economie krijgt verder inhoud via de broedplaats in het havenkwartier en het project de Creatieve Kracht van Deventer. De 
verbinding wordt gelegd met de gebiedsontwikkeling in het Havengebied. 
 
Stadsarchief en Atheneumbibliotheek (SAB) 
De toekomst visie voor het SAB is verwoord in Renovabitur. Speerpunten zijn onder andere de verdere ontwikkeling van de informatie - bemiddelingsfunctie, 
de digitale dienstverlening en de digitalisering collecties.  
Voor de erfgoedcollecties wordt de uitvoering van het restauratieplan opgepakt, de ontsluiting van collecties en gezamenlijke presentatie in samenhang met 
andere partners. 
De bedrijfsbibliotheek Biebquest en de Hogeschoolbibliotheek. Er vindt samenwerking plaats op het gebied van bibliotheekautomatisering en het ontwikkelen 
en aanbieden van informatiediensten met hogescholen en universiteiten, in het bijzonder met de Universiteit Twente. 
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Musea 
De bedrijfsvoering van de musea blijft een punt van zorg. In het meerjarenbedrijfsplan zijn voorstellen voor verbetering van de bedrijfsvoering verder 
uitgewerkt. Het functioneren van de musea nieuwe stijl met de ambitie die er is vraagt om extra financiële impulsen. Aan de hand van de uitkomst van het 
onderzoek naar de nieuwe huisvesting worden voorstellen gedaan voor vervolgstappen. 
Het onderzoek naar de erfgoedbrede presentatie is uitgevoerd.  
 
Openbare bibliotheek 
De nieuwbouw van de bibliotheek en het stadskantoor komt in het stadium van aanbesteding en realisatie. 
De rol van de bibliotheek als informatiedienstverlener krijgt zijn beslag in de wijkwinkels. 
 

Wat deden wij daarvoor in 2009? 

 
Onderwerp 

(productnummer) 
Prestatie in 2009 Realisatie 

prestatie in 
2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting  

 
Monumentenzorg en 
archeologie  
(product 5) 

Nieuwe monumentenbeleid is geformuleerd in het kader van de 
nieuwe visie op ruimtelijk erfgoed. 
 
 
De restauratie van de Lebuïnustoren wordt conform planning en 
subsidievoorwaarden uitgevoerd. 
 
 
De mogelijkheden voor externe financiering monumentenrestauratie 
(subsidies/fondsen) zijn onderzocht en optimaal benut. 
 
 
De archeologische onderzoeksagenda is vastgesteld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Deventer heeft over de 1.100 Rijks- en gemeentelijke 
monumenten. Bijzondere restauratie vond plaats aan de 
Lebuïnustoren en het gewelf van de kerk, het St. Jozef, 
het voormalige Kantongerecht en de Boreelkazerne.  
Door veel actualiteit als Geertruidenlocatie, St. Jozef, 
onderzoek transformatieruimte gebouwen Binnenstad 
heeft de advisering zich daarnaast met name gericht op 
beschermd stadsgezicht.  
De projecten historisch landschap en monumentenlijst 
buitengebied Bathmen zijn conform uitgevoerd.  
Het opstellen van het beleid / de erfgoedverordening heeft 
vertraging opgelopen door de vele actualiteiten. 

Cultuur  
(product 230) 

Prioriteiten jaarschijf 2009 Investeren in Cultuur zijn uitgevoerd 
 
 
De planvoorbereiding van het nieuwe filmtheater aan de Nieuwe Markt 
wordt uitgevoerd conform besluiten raad. 
 
Plan voor cultuurcluster Deventer Oost voorgelegd voor 
besluitvorming.  
 
Nieuw beeldend kunst beleid, waarbij verbanden met vormgeving en 
ruimtelijke ontwikkeling zijn aangegeven, vastgesteld en in uitvoering.  
 
Besluit over inzet middelen cultuurparticipatie  
 
 
Besluit over toekomst lokale omroep. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
Het plan voor cultuurcluster Deventer Oost wordt in de 
eerste helft van 2010 ter besluitvorming voorgelegd. 
 
De visie beeldende kunst is in concept klaar; er is 
vertraging als gevolg van personele wisseling. 
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Onderwerp 
(productnummer) 

Prestatie in 2009 Realisatie 
prestatie in 

2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting 

Cultuur 
(product 230) 
 

Op basis van ervaringen in samenwerking met cultuursector en 
bedrijfsleven beleidsvoorstellen presenteren met betrekking tot 
broedplaatsen creatieve bedrijvigheid. 

 
 

  

Cultuurmakelaar 
(product 230) 
 
* 

Besluit over voortzetting voor komende vier jaar genomen, prestaties 
eerste jaarschijf werkplan uitgevoerd. 
75% van de projecten cultuurmakelaar is gericht op herstructurering 
(GSB prestatie) 

 
 

  

SAB  
(product 231) 

Boek Deventer Geschiedenis gepresenteerd;  
 
 
Restauratie erfgoedcollectie en fondswerving in uitvoering. 
 

 
 
 

 Presentatie in 2010 tijdens SAB 450 jaar 
Budgetoverheveling van lasten en baten  
€ 20.000. 

Musea  
(product 232) 

Eerste jaarschijf bedrijfsplan 2009-2011 in uitvoering. 
Herinrichting Speelgoedmuseum afgerond.  

 

  

Openbare bibliotheek  
(product 233) 

Eerste jaarschijf bedrijfsplan in uitvoering. 
 
 

 

  

“Budgetoverheveling” 
Liquidatie Stichting CAI 
(product 5) 

Dit betreft geen uitgestelde activiteit waarvoor het budget moet worden overgeheveld, maar betreft slechts het afwikkelen van het opheffen van de Stichting beheer CAI 
gelden dat pas wordt gerealiseerd in 2010. Baten en lasten CAI gelden € 2.835.611 

Budgetoverheveling 
Onderzoek 
geluidsoverlast 
Burgerweeshuis 
(product 230) 

De activiteit is complexer dan vooraf werd ingeschat waardoor een langere doorlooptijd nodig is. 
Het lastenbudget 2009 ad € 25.000 wordt in zijn geheel overgeheveld. 

Budgetoverheveling 
Versterking cultuur-
educatie primair onderwijs 
(product 230) 

Dit project is in 2009 nog niet afgerond. De voor de afronding benodigde middelen worden overgeheveld. 
Budgetoverheveling van zowel lasten als baten € 12.049. 

Budgetoverheveling 
Programmafonds 
Cultuurparticipatie 
(product 230) 

In 2009 is gestart met dit vierjarige project. Het project is nog in ontwikkelen en het restantbudget 2009 wordt overgeheveld en zal worden besteed in 2010 en verder. 
Budgetoverheveling van het restant lastenbudget van € 10.328. 

Budgetoverheveling 
Digitale dienstverlening 
WSF SAB 
(product 231) 

De planning en fasering van dit project is niet juist ingeschat. Budgetoverheveling van lasten en baten € 104.500. 

Budgetoverheveling 
(Her)inrichting 
infocentrum en bibliotheek 
Bathmen 
(product 233) 

Het verstrekken van de subsidies voor de (her)inrichting van het informatiecentrum (€ 75.000) en de bibliotheek (€ 150.000) Bathmen is afhankelijk van de realisatie 
centrumplan Bathmen. Deze subsidies zijn niet verstrekt in 2009. Derhalve worden zowel de lasten als de baten overgeheveld. 

 



 

 160 

Wat heeft het gekost? 

 
(bedragen x € 1.000) 

 

 2009 2009 2009 2009 
Exploitatie 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 14.311 20.469 19.086 -1.383 
Baten 1.749 7.786 5.555 -2.231 

Saldo -12.562 -12.683 -13.531 -848 
 
Toelichting op verschil  
 
Lasten Bedrag Toelichting 

Overhevelingen    -2.324  
Overig        941 Monumentenzorg en archeologie: 

Ten opzichte van de begroting is aan apparaatlasten € 291 meer uitgegeven. (Hiervan wordt overigens € 161 gedekt uit 
reserves of  opbrengsten van derden.) 
Cultuur: 
De renovatie van de Lebuïnustoren is in 2009 gestart en wordt in 2010 afgerond. Bij de zomerrapportage 2009 is nog € 700 
budget overgeheveld naar 2010. Het project loopt echter voorspoediger dan verwacht. Dit resulteert in een overbesteding in 
2009 van € 457. Aan het Kunstenlab is een extra subsidie van € 29 verstrekt. (voorgesteld wordt om bij 
resultaatbestemming dit te dekken uit de reserve kunstopdrachten). Naar aanleiding van het dekkingsresultaat op de 
kostenplaats 2009 RS zijn extra apparaatlasten toegerekend. Tesamen met een geringe overschrijding op de reguliere 
apparaatlasten (uren x tarief) is het tekort hierop € 41. 
SAB: 
Saxion heeft de automatiseringskosten van € 187 over de jaren 2001 tot en met 2008 verrekend. 
Musea: 
In 2009 vallen de energiekosten € 40 lager uit onder andere door het aandeel energiekosten die in 2008 te hoog was 
opgenomen. 
Bibliotheekwerk: 
De geplande € 40 onderzoekskosten naar de positionering van de cliëntondersteuning in het kader van het 
uitvoeringsprogramma Wmo zijn niet gemaakt. 
Overige verschillen: 
Overige verschillen per saldo € 16 nadelig. 

Totaal lasten -1.383  
 
 
Baten Bedrag Toelichting 

Overhevelingen    -2.972  
Overig        741 Monumentenzorg en archeologie: 

De kosten voor archeologie worden of aan de diverse interne projecten doorbelast of bij externe projecten in rekening 
gebracht. Ten opzichte van de begroting is dit jaar € 231 meer doorbelast/ontvangen. 
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Cultuur: 
Met betrekking tot de renovatie van de Lebuïnustoren is als gevolg van de overbesteding in de jaarrekening een nog te 
ontvangen rijksbijdrage voor renovatie opgenomen van € 459. 
SAB: 
Er is een bijdrage Metamorfoze van € 43 ontvangen voor het project Birnie (onderdeel van conserveringsplan). 
Overige verschillen: 
Overige verschillen per saldo € 8 voordelig. 

Totaal baten   -2.231  
 

 2009 2009 2009 2009 
Resultaatbestemming 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Stortingen in reserves 132 1.316 299 -1.017 
Puttingen uit reserves 881 1.409 997 -412 

Saldo 749 93 698 605 
 
Toelichting op verschil 

 
Voor een specificatie van de stortingen en puttingen wordt verwezen naar de bijlage Resultaatsbestemming die onderdeel uitmaakt van de jaarrekening. 
 
 

 2009 2009 2009 2009 
Voorzieningen 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Uitgaven 36 36 27 -9 
Inkomsten 80 80 80 0 

Saldo 44 44 53 9 
 

(bedragen x € 1.000) 
 

 2009 2009 2009 2009 
Investeringen 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 0 190 83 -107 
Baten 0 0 0 0 

Saldo 0 -190 -83 107 
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Toelichting op verschil 
 
Lasten Bedrag Toelichting 

Voorbereiding nieuwbouw 
Leeuwenkuil 
Plankosten Hegius Film en 
Theater 
Carillion kerktoren 
Bathmen 

-50 
 

-41 
 

-16 
 

Voorbereidingen zijn inmiddels gestart, kosten worden voor het eerst in 2010 gemaakt. 
 
Voorbereidingen lopen. Projectsubsidies voor onder andere het haalbaarheidsonderzoek zijn verstrekt. Afronding 
plankosten in 2010. 
 
Het carillon is inmiddels gereed. Onderbesteding bedraagt € 16. 

Totaal uitgaven -107  
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Programma  : 14 Sport 

 

Portefeuillehouder : G. Hiemstra 

Eenheid  : Ruimte en Samenleving 

 

Korte omschrijving van het programma 

 
Ontwikkelen en (doen) uitvoeren van gemeentelijk sportbeleid. De activiteiten in dit programma zijn gericht op instandhouding binnen- en 
buitensportvoorzieningen, het bevorderen van deelname aan sport en het ondersteunen van sportverenigingen. In Deventer wordt het belangrijk gevonden 
dat inwoners actief en gezond aan de samenleving deelnemen. Sport kan een bijdrage leveren aan een gezonde levensstijl, kan participatie van bewoners 
bevorderen en bijdragen aan een prettige samenleving. 
 
 

Wat hebben wij bereikt? 

 
Bereikte maatschappelijke effecten 
 
1. Sport levert een belangrijke bijdrage aan het plezier van het individu en het bevorderen van maatschappelijke participatie (met name vrije tijd, gezondheid, 
leefbaarheid en veiligheid). 
 
Output doelstelling: tenminste 65% van de inwoners van Deventer sport regelmatig. 
Onderzoek middels: peiling sportparticipatie. 
 
2. Bewoners van Deventer vinden het sportaanbod en sportfaciliteiten gevarieerd en goed. 
 
Output doelstelling: het percentage inwoners van Deventer dat het sportaanbod en sportfaciliteiten als gevarieerd en goed ervaart. 
Onderzoek middels: peiling sportparticipatie. Nulmeting vindt plaats in 2009. 
 
3. Kwaliteit sportinfrastructuur verhogen: Deventer heeft sterke en vitale sportverenigingen. 
 
Output doelstelling: het percentage sportverenigingen dat sterk en vitaal is. 
Onderzoek middels: IK sport en KNVB-meetlat. Nulmeting vindt plaats in 2009. 
 
In mei 2009 is de sportnota vastgesteld. Diverse acties zijn in gang gezet, maar er heeft nog geen lokale nulmeting plaatsgevonden. Op landelijk niveau is er 
wel weer een lichte stijging gemeten in het aantal mensen dat regelmatig beweegt /sport.  
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Vastgestelde beleidsdocumenten 
 

 Sociale Structuurvisie (2005). 

 Deventer in beweging (2004). 

 Veldsportaccommodaties (2000). 

 Verordening subsidiëring eigen wedstrijdaccommodaties 1999. 

 Sportnota Deventer vitaal 2009-2012. 

 Integrale Toekomstvisie binnen- en buitensportaccommodaties. 
 
Actuele beleidscontext 
 
In mei 2009 is de sportnota Deventer Vitaal 2009 - 2012 vastgesteld. De daarin verwoorde visie is als volgt: „sport draagt bij aan het welzijn en de gezondheid 
van mensen en vergroot de betrokkenheid bij de maatschappij. Het biedt kansen om mensen te laten participeren en te integreren en daardoor de 
leefbaarheid in de wijken te vergroten. Deze visie wordt uitgewerkt in een aantal hoofdthema‟s en actiepunten. Hiermee willen we de volgende doelen 
realiseren: 

- Vergroten sportdeelname 
- Versterken kwaliteit sportbeoefening 
- Ontwikkelen en in stand houden goed voorzieningen niveau.  

 

Wat deden wij daarvoor in 2009? 

 
Onderwerp 

(productnummer) 
Prestatie in 2009 Realisatie 

prestatie in 
2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting  

 
NV DOS  
(product 240) 
(relatie met programma 8: 
ontwikkeling sportzone) 
 

Uitvoering (subsidie) overeenkomst NV DOS- gemeente voor 
periode van 4 jaar.  
 
Een uitgewerkt plan van aanpak voor het overkappen van de Scheg. 
In dit plan komen de vragen uit de motie VJN 2008 aan de orde. 

 
 
 
  
 

 Gekozen is voor eenjarige overeenkomst. Na realisatie 
overkapping en uitwerking nieuwe concepten is een 
meerjaren uitvoeringsovereenkomst reëel.  
 
 

Sportnota 2008-2011 
(product 240/241) 
(Relatie met programma 10: 
Wmo, gezondheidsbeleid, 
11: jeugdbeleid en 12: 
sociale structuurvisie  

Uitgaande van vaststelling van de sportnota in het najaar 2008 wordt 
de jaarschijf 2009 conform afspraak en planning uitgevoerd. 

 

  

Accommodatiebeleid sport  
(product 240/241) 
(relatie met programma 12 
sociale 
structuurvisie/accommodati
ebeleid) 

Uitgaande van vaststelling van de nota toekomstvisie binnen en 
buitensportaccommodaties in het najaar 2008 wordt de jaarschijf 
2009 conform afspraak en planning uitgevoerd. 
 

 

 . 
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Onderwerp 
(productnummer) 

Prestatie in 2009 Realisatie 
prestatie in 

2009 

Financiële 
afwijkingen 

Toelichting 

Combinatie functie 
onderwijs, sport en cultuur 
(product 240) 
(relatie met programma 11 
en 13) 

Eind 2009 zijn er in Deventer tenminste 7,5 fte combinatiefuncties 
gerealiseerd. 

 

  

Go Ahead Eagles (GAE) 
(product 241) 
(relatie met programma 7, 
herstructurering, scoren in 
de wijk) 

De kwartaalrapportages en jaarrekening van GAE zijn beoordeeld en 
getoetst aan de afspraken die gemaakt zijn tussen GAE en 
gemeente en vastgelegd in een overeenkomst in 2005. 
 

 

  

 

Wat heeft het gekost? 

 
(bedragen x € 1.000) 

 

 2009 2009 2009 2009 
Exploitatie 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 7.362 8.668 8.699 31 
Baten 990 2.269 2.430 161 

Saldo -6.372 -6.399 -6.269 130 
 
Toelichting op verschil  
 
Lasten Bedrag Toelichting 

   
Totaal lasten   
 
 
Baten Bedrag Toelichting 

Prestatieafwijking 200 Op de balansrekening vooruit ontvangen bedragen stond en bedrag van €200.000 m.b.t. de opgebouwde gemeentelijke 
bijdrage ten behoeve van de Proeftuin Colmschate, deze is in 2009 via een opbrengst in de exploitatie van de 
buitensportaccommodaties gestort in de reserve knelpunten in de sport  

 -39 Deze onderschrijding is met name veroorzaakt door lagere huuropbrengsten en vergoedingen voor de energiekosten en 
belastingen van de buitensportaccommodaties  

   
Totaal baten 161 
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 2009 2009 2009 2009 
Resultaatbestemming 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Stortingen in reserves 385 1.049 843 -206 
Puttingen uit reserves 441 962 492 -470 

Saldo 56 -87 -351 -264 
 
Toelichting op verschil 
 

Door nettering van stortingen en puttingen zijn beide lager. Puttingen zijn lager door achterblijvende uitgaven. 
 
Stortingen in  reserves:   Reserve knelpunten in de Sport     151 
    Reserve investeringen  Buitensport   -277 
    Reserve bijdrage kapitaallasten   -115  
    Reserve 1/3 regeling Sport       35 
Totale vermindering van de stortingen door nettering     -206 
 
Puttingen uit reserves  Reserve 1/3 regeling Sport    -    3 
    Reserve knelpunten in de Sport     -  49 
    Reserve investeringen Buitensport    - 313 
    Reserve bijdrage kapitaallasten   - 105 
Totale vermindering van de puttingen      - 470 
 

 2009 2009 2009 2009 
Voorzieningen 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Uitgaven 0 0 21 21 
Inkomsten 21 21 21 0 

Saldo 21 21 0 -21 
 
Toelichting op verschil 
 
Uitgaven Bedrag Toelichting 

 21 In 2009 is de jaarlijkse storting voor het groot onderhoud  Looërmark direct gestort naar de beherende stichting Looërmark  
 

Totaal uitgaven 21 
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(bedragen x € 1.000) 
 

 2009 2009 2009 2009 
Investeringen 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 90 308 270 -38 
Baten 0 0 0 0 

Saldo -90 -308 -270 38 
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Programma  : 15 Algemene dekkingsmiddelen 

 

Portefeuillehouder : G. Hiemstra 

Eenheid  : Dienst middelen  

 

Korte omschrijving van het programma 

 
Het programma algemene dekkingsmiddelen omvat de producten die bijdragen aan dekking van de lasten, zoals die opgenomen zijn in de programma‟s 1 tot 
en met 14 (producten 900 tot en met 906). Tevens zijn de budgetten in het programma opgenomen, die om technische of beleidsmatige redenen zijn “gestald” 
in afwachting van nadere voorstellen door de eenheden (product 908). Tenslotte bevat het programma nog het budget onvoorzien (product 907) en de 
budgetten, die door eenheden niet zijn toe te rekenen aan één product (producten 990 tot en met 997). 
 
 

Wat wilden we bereiken? 

 
Beoogde maatschappelijke effecten 
 
Hoofddoelstelling is een sluitende meerjarenbegroting 2009-2013 in het algemeen en een sluitende begroting 2009 in het bijzonder. 
 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 

 Begroting 2009-2013 

 Zomerrapportage 2009 

 Najaarsrapportage 2009 

 

Wat heeft het gekost? 

 
(bedragen x € 1.000) 

 

 2009 2009 2009 2009 
Exploitatie 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Lasten 12.734 14.121 12.352 -1.769 
Baten 128.524 158.929 163.148 4.219 

Saldo 115.790 144.808 150.796 5.988 
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Toelichting op verschil  

 
Lasten Bedrag Toelichting 

Compensatie -304  
Overhevelingen -868  
Calculatieverschil R&S 23  
Calculatieverschil B.V. -301 Dubbele begrote lasten nieuwbouw - € 184, stelpost uitgaven risico najaarsrapportage - € 126 
Calculatieverschil 
Stadthuis 

-241 Niet verdeelde apparaatskosten - € 180, verschil van financieel kader - € 91 

Calculatieverschil S.O. 53  
Calculatieverschil B.D.O. -24  
Overige belastingen  48  
Algemene lasten en baten -98 Meer overige lasten i.v.m. AU stelposten begroot en niet gerealiseerd - € 132, aanvulling voorz. dubieuze debiteuren € 66. 
Diversen -57  
Totaal lasten -1.769  
 
 
Baten Bedrag Toelichting 

Compensatie -468  
Overhevelingen -131  
Financiering 2.051 Het renteresultaat is voordeliger 
Financiering -348 Minder rente opbrengst i.v.m. rente reserves 
Onroerende zaakbelasting 134 Meer opbrengst OZB 
Algemene Uitkering 1.854 Zie voor toelichting product 905 
Algemene lasten en baten -21  
Calculatieverschil R&S 88  
Calculatieverschil BV 867 Resultaat kostenplaats BV € 840, vrijval verplichtingen op inv. € 25, 
Calculatieverschil 
Stadthuis 

-38  

Overige belastingen 48  
Calculatieverschil CC 18  
Diversen 165  
Totaal baten 4.219  

 
 

 2009 2009 2009 2009 
Resultaatbestemming 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Stortingen in reserves 5.725 42.648 47.004 4.356 
Puttingen uit reserves 4.579 20.742 18.757 -1.985 

Saldo -1.146 -21.906 -28.247 -6.341 
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Toelichting op verschil 

 
Voor een specificatie van de stortingen en puttingen wordt verwezen naar de bijlage Resultaatsbestemming die onderdeel uitmaakt van de jaarrekening. 
 

 2009 2009 2009 2009 
Voorzieningen 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Uitgaven 0 0 0 0 
Inkomsten 174 1.928 0 -1.928 

Saldo 174 1.928 0 -1.928 
 
Toelichting op verschil 
 
Inkomsten Bedrag Toelichting 

 - 1.928 De toevoeging aan de voorziening CAI gelden is niet gerealiseerd i.v.m. opschorting van de liquidatie stichting CAI. 
Totaal inkomsten - 1.928  
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Programma  : 16 Resultaatbestemming 

 

Portefeuillehouder : G. Hiemstra 

Eenheid  : Bedrijfsvoering 

 

Korte omschrijving van het programma 

 

Het programma resultaatbestemming omvat alle stortingen in en puttingen uit de reserves, die ten laste respectievelijk ten gunste komen van de exploitaties. 
Voorts is in dit programma alle rente, die wordt toegevoegd aan de reserves opgenomen. 
 

Wat wilden wij bereiken? 

 

Beoogde maatschappelijke effecten 
 
Een zo zuiver mogelijk beeld geven van het resultaat waarna bestemming via reserves plaatsvindt ten laste of ten gunste van de programma‟s1 t/m 15. 
 
Vastgestelde beleidsdocumenten 
 

 Begroting 2009-2013 

 Zomerrapportage 2009 

 Najaarsrapportage 2009 
 

Wat heeft het gekost? 

 
(bedragen x € 1.000) 

 2009 2009 2009 2009 
Resultaatbestemming 

 
Primitieve 
Begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Toevoeging rente aan reserves 3.565 3.565 3.212 -353 
Stortingen in reserves 15.945 68.147 68.141 -6 
Puttingen uit reserves 25.246 60.749 72.903 12.154 

Saldo 5.736 -10.963 1.550 12.513 
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Toelichting op verschil  

 
Toevoegingen/stortingen in reserves Bedrag Toelichting 

Overige  -359 Voor een specificatie van de stortingen in de diverse reserves wordt verwezen naar de bijlage Resultaatbestemming 
via reserves. 

Totaal toevoegingen/stortingen - 359  
 
 
Puttingen Bedrag Toelichting 

Overhevelingen 2.449  
Overige 9.705 Voor een specificatie van de puttingen in de diverse reserves wordt verwezen naar de bijlage Resultaatbestemming 

via reserves. 
Totaal puttingen 12.154  
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Hoofdstuk 4 - Paragrafen
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4.1  Paragraaf lokale heffingen 

 

4.1.1  Algemeen  
 
Begripsbepaling 
 
De lokale heffingen zijn onder te verdelen in twee categorieën:  
- de belastingen  
- rechten  
 

 
Belastingen zijn heffingen waar geen aanwijsbare tegenprestatie van de 
overheid tegenover staat. Onze lokale belastingen zijn daarmee bijdragen 
in de algemene kosten van de gemeente en hebben derhalve een 
budgettaire functie. Doel ervan is niet anders dan via de belastingen 
inkomsten te verwerven.  
 
Rechten zijn heffingen voor het gebruik van bepaalde werken of 
inrichtingen van de overheid. Tegenover de heffing aan de burger staat 
een tegenprestatie van de overheid. Rechten zijn in feite 
bestemmingsheffingen.  
 

 
Met betrekking tot de belastingen en rechten zijn de beleidsuitgangspunten 
verschillend.  
 
Beleidsuitgangspunt belastingen 
 
Bij de belastingen staat de budgettaire functie voorop. De tarieven van de 
onroerende- en roerende zaakbelastingen zijn in 2009 verhoogd met 3% 
en de tarieven voor de overige belastingen met 3,8%, met uitzondering 
van de tarieven voor parkeren, bouwleges en de baatbelastingen.  

 
Beleidsuitgangspunt rechten 
 
Door het karakter van de rechten als bestemmingsheffing is er een 
duidelijke relatie tussen de opbrengst van de rechten en de kosten van de 
door de gemeentelijke overheid te leveren tegenprestatie. 
Beleidsuitgangspunt is om die reden de kostendekkendheid van de 
betrokken tegenprestatie c.q. het overheidsproduct. De 
kostendekkendheid bepaalt in principe het in rekening te brengen tarief 
aan de inwoner. Het bepalen van de kostendekkendheid van 
overheidsproducten is geen eenvoudige kwestie omdat de wijze van 
kostentoerekening een rol speelt. Per programma of - op lager niveau - per 
product kan die kostentoerekening anders uitvallen. De tarieven van de 
verschillende rechten zijn in 2009 met 3,8% verhoogd, met uitzondering 
van de afvalstoffenheffing (0%) en rioolrechten (2% stijging).  
 
Kwijtscheldingsbeleid 
 
Het kwijtscheldingsbeleid is vastgelegd in de Leidraad invordering. De 
kwijtschelding betreft de belastingen betreffende OZB / RZB, de 
hondenbelasting, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. De gestelde 
criteria zijn afgeleid van de rijksregelgeving. In 2009 zijn circa 3.838 
kwijtscheldingsverzoeken gemeentelijke belastingen gehonoreerd. 
 

Belasting/heffing Kwijtschelding 
2008 in € 

Kwijtschelding 
2009 in € 

Verschil 
in € 

Verschil in 
%  

Belastingen OZB/RZB 1.983 2.118  135  + 6,8 % 
Hondenbelasting 8.746         8.789          43            + 0,5 % 
Afvalstoffenheffing 752.673 680.908                - 71.765        - 9,5 % 
Rioolrecht 419.676 387.730  - 31.947       - 7,6 % 

Totaal  1.183.078 1.079.781         - 103.534 - 8,7 % 
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Woonlasten 2009 
De tariefstijgingen 2009 leiden voor wat betreft de belangrijkste tarieven tot 
het volgende beeld (uitgegaan is van een woningwaarde van € 210.000).  
 
Woonlasten 2009    
 Tarief /bedrag 2009 in €  

 

Afvalstoffenheffing 277,44 

Rioolrecht huishoudens 158,16 

Woonlasten gebruiker 435,60 

OZB / RZB eigenaar 230,79 

Woonlasten gebruiker / eigenaar  666,39 

 
 
Kostendekkendheid leges en tarieven 
 
De kostendekkendheid van de verschillende leges en tarieven heeft in 
2009 geen noemenswaardige veranderingen ondergaan. Derhalve zijn de 
conclusies welke zijn getrokken naar aanleiding van het onderzoek dat in 
2008 heeft plaatsgevonden nog steeds van kracht: De conclusie van het 
onderzoek is dat gesteld kan worden dat geen sprake is van meer dan 
toegestane kostendekkendheid per legesverordening.  
 
 
4.1.2 Nadere toelichting belastingen 
 
Belastingen en overigen 
 
Vergelijkend overzicht 2009 geraamde en werkelijke opbrengsten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Belasting Tarief Geraamde 
opbrengst 

in € 

Werkelijke 
opbrengst in € 

Verschil 
in % 

Onroerende 
zaakbelasting 

Woningen 
Gebruikers: n.v.t. 
Eigenaren:  0,1099% 
Niet-woningen 
Gebruikers: 0,1676 % 
Eigenaren:  0,2108 % 

17.600.000 17.734.000 + 0,8 % 

Roerende 
zaakbelasting 

Tarieven conform 
onroerende 
zaakbelasting 

7.500 4.261 - 43,2 % 

Hondenbelasting € 42,96 per hond 275.000 276.223 + 0,4 % 

Parkeerbelastingen Diverse tarieven 3.611.000 3.726.000 + 3,2 % 

Precario inclusief 
marktgelden 

Diverse tarieven 375.400 452.962 + 20,7 % 

Baatbelastingen Niet van toepassing 5.600 5.961 + 6,4 % 
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Onroerende en roerende zaakbelastingen 
Voor het belastingjaar 2009 zijn de waarden en de tarieven voor de heffing 
van de OZB opnieuw vastgesteld.   
 

 

De belangrijkste OZB- en RZB-tarieven in 2009  bedragen de volgende percentages van de 

WOZ waarde: 

                                                        Woningen                    Niet-woningen 

 

Gebruikerstarief  :                               €   nihil                              0,1676 % 

Eigenarentarief   :                               0,1099 %                          0,2108 % 

 

 

Onroerende zaakbelastingen 
 

Belasting Geraamde 
opbrengst in € 

Werkelijke 
opbrengst in € 

Verschil  
in €  

Verschil 
in %  

OZB-opbrengst 
 

 17.600.403  17.733.783 
 

133.380  + 0,8 %  

 
 
Het verschil tussen raming en werkelijke opbrengst met betrekking tot het 
gehele product OZB bedraagt € 134.000. De werkelijkheid is hiermee in lijn 
met wat werd verwacht.   
 
Roerende zaakbelastingen 
 

Belasting Geraamde 
opbrengst in € 

Werkelijke 
opbrengst in € 

Verschil  
in €  

Verschil 
in %  

RZB-opbrengst 
 

7.500 4.261 
 

 - 3.239 - 43,2 %  

 

De verordening RZB sluit aan op de verordening OZB en de gehanteerde 
tarieven zijn gelijk. De opbrengst RZB niet woningen is in 2009 niet 
gerealiseerd. Begroot was € 3.750 werkelijk opgelegd is € 0. Er zijn binnen 
de gemeente Deventer geen heffingsobjecten meer aanwezig om deze 
opbrengst op een later tijdstip te corrigeren. De opbrengst voor RZB 
woningen is volledig gerealiseerd. Begroot was € 3.750 gerealiseerd is  

€ 4.261. Een deel van de heffingsobjecten zijn in de zin van de wet 
inmiddels onroerend een daarom is een deel van de opbrengst RZB 
woningen doorgeschoven naar de opbrengst OZB.  
Voor de roerende zaakbelastingen is er geen kwijtschelding verleend. 
 
Hondenbelasting 
 

Belasting Geraamde opbrengst 
in € 

Werkelijke 
opbrengst in € 

Verschil  
in €  

Verschil in %  

Hondenbelasting 
 

 275.000  276.223 
 

 1.223  + 0,4 %  

 
Door het regelmatig inzetten van de hondencontroleurs stijgt het aantal 
aanmeldingen en derhalve ook de opbrengst. De controleurs controleren 
aselect binnen de gemeente huishoudens op het hebben van een hond. 
Sinds enige jaren constateren we een lichte stijging in het aantal 
hondenbezitters in Deventer. De gerealiseerde opbrengst is € 1.223 hoger 
dan de begroting.  
 
De kwijtschelding voor de hondenbelasting was begroot op € 9.000. Dit 
bedrag bleek voldoende om de verzoeken voor hondenbelasting af te 
dekken. 
 
Baatbelastingen 
 
De gemeente heeft wettelijk de mogelijkheid tot het heffen van een 
baatbelasting wanneer onroerende zaken door het aanbrengen van 
gemeentelijke voorzieningen zijn „gebaat‟. De belasting wordt geheven van 
de eigenaar van de onroerende zaak.  
 
De gemeente Deventer kent meerdere soorten baatbelastingen. Deze vallen 
uiteen in twee categorieën; de baatbelasting riolering buitengebied en wegen 
Diepenveen en baatbelasting binnenstad (deze heeft betrekking op de 
herinrichting van de binnenstad).  
 
Riolering buitengebied en wegen Diepenveen 
Deze van oudsher oude belastingsoorten lopen nog enkele jaren. Echter 
gezien de tijdsduur die aan de individuele contracten is verbonden zal de 
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gerealiseerde opbrengst verminderen. In 2009 is een opbrengst gerealiseerd 
van € 5.961 (geraamd was € 5.600).  
Baatbelasting binnenstad 
De gemeente heeft wettelijk de mogelijkheid een baatbelasting te heffen 
wanneer onroerende zaken door het aanbrengen van gemeentelijke 
voorzieningen zijn „gebaat‟. De belasting wordt geheven van de eigenaar 
van het onroerend goed. 
 
Voor de baatbelasting Binnenstad zijn in 2004 contracten verstuurd gevolgd 
door aanslagen baatbelasting voor de Binnenstad. Er is op grote schaal 
bezwaar tegen deze aanslagen aangetekend (194 bezwaren bij 217 
aanslagbiljetten). In die gevallen waar bezwaar is aangetekend is uitstel van 
betaling verleend. In afwachting van de verwijzingsprocedures van Breda 
wordt gewacht met het doen van een uitspraak op de bezwaren. 
 
Op 6 juli 2005 heeft het gerechtshof in Den Haag uitspraak gedaan in de 
baatbelasting van de gemeente Breda. De uitslag was negatief voor de 
gemeente, waarop deze in cassatie is gegaan.  
De Hoge raad op 4 mei 2007 arrest gewezen. Het hoger beroep van de 
gemeente Breda is gegrond verklaard en de zaak is terugverwezen naar het 
gerechtshof in Arnhem voor verdere inhoudelijke behandeling. Het 
gerechtshof in Arnhem heeft bij uitspraak op 29 augustus 2008 de 
verordening baatbelasting van de gemeente Breda onverbindend verklaard. 
De gemeente Breda heeft hierop besloten om opnieuw in cassatie te gaan. 
Dit betekent dat de gemeente Deventer de uitkomst hiervan afwacht. In 2009 
is om rechten in de toekomst te behouden een kohier opgelegd en tevens 
direct de invordering geblokkeerd. De belastingplichtigen zijn hierover 
geïnformeerd.  
 
Parkeerbelasting 
 

 

In de primaire begroting is € 3.711.000 aan inkomsten geraamd. Bij de 

zomerrapportage is deze raming naar beneden bijgesteld met € 50.000 en 

bij de najaarsrapportage met € 50.000 tot € 3.611.000. De raming is 

gebaseerd op het medio 2008 bijgestelde MPP. Ten opzichte van de naar 

beneden bijgestelde raming is het resultaat op de parkeerbelasting € 

115.000 positief. Voor vergunningen en abonnementen is € 85.000 meer 

ontvangen, terwijl het verwachte nadeel op kort parkeren (€ 100.000, 

waarvoor de begroting is aangepast) € 30.000 lager is uitgekomen.  
 
Bouwleges 

 

De batenraming uit bouwleges is naar aanleiding van tegenvallende 

inkomsten bij de zomerrapportage met € 700.000 neerwaarts bijgesteld en 

bij de najaarsrapportage met nog eens € 100.000. De tegenvallende 

inkomsten zijn het gevolg van de verslechtering van de economische 

situatie, welke zorgt voor minder activiteiten waarvoor vergunningen 

benodigd zijn. Ondanks de bijstellingen zijn de werkelijke inkomsten in de 

laatste maanden van het jaar lager geweest als geraamd waardoor de 

werkelijke opbrengst lager is uitgekomen.  

 

 

 
 
  

Belasting Geraamde 

opbrengst in € 

Werkelijke 

opbrengst in € 

Verschil 

in € 

Verschil in %  

Parkeerbelastingen 

 

3.611.000  3.726.000 115.000 + 3,2 % 

Belasting Geraamde opbrengst in 

€ 

Werkelijke opbrengst in € Verschil 

in € 

Verschil in 

%  

Bouwleges 

 

    2.080.000     1.965.000 

 

 - 115.000  - 5,5 % 

Aantallen vergunningen Primitieve 

begroting 

Werkelijk 

Reguliere bouwvergunningen 500 375 

Lichte bouwvergunningen 425 335 

Preadviezen  130 240 

Sloopvergunningen 115 106 

Reclamevergunningen 13 66 

Aanlegvergunningen 250 17 

Ontheffingen Wro  210 
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Overige leges 

 

Belasting Geraamde opbrengst    

in € 

Werkelijke opbrengst     

in € 

Verschil 

in € 

Verschil in 

%  

Leges 

 

1.909.000 1.928.000 19.000  + 1,0 % 

 

Overige leges bestaan voor het overgrote deel uit leges voor 

reisdocumenten, rijbewijzen, burgerlijke stand, uitreksels uit de GBA en 

leges voor naturalisaties. 

 

In de primaire begroting is € 1.711.000 aan inkomsten geraamd. Bij de 

najaarsrapportage is de begroting met € 198.000 positief bijgesteld, onder 

andere als gevolg het hogere aantal verstrekte rijbewijzen. De werkelijke 

opbrengst is in lijn met de geraamde opbrengst.  

 

Precariobelastingen  

 

Precariobelastingen worden geheven voor het hebben van voorwerpen 

onder of boven voor openbaar gebruik bestemde gemeentegrond. De 

marktgelden vormen het belangrijkste onderdeel van het geheel aan 

precariobelastingen.  

Bij de opbrengst aan marktgelden moet niet alleen aan de wekelijkse 

warenmarkten worden gedacht, zoals die dinsdag tot en met zaterdag op 

diverse plaatsen in de stad worden gehouden, maar ook aan evenementen 

als de Goede Vrijdagmarkt, de Boekenmarkt, Deventer op Stelten en het 

Dickensfestival.  

 

 

Belasting Geraamde 

opbrengst in € 

Werkelijke 

opbrengst in € 

Verschil  

in €  

Verschil 

in %  

Precariobelastingen 

incl. marktgelden 

375.400 452.962 77.562 + 20,7 %  

w.v. marktgelden 261.400 289.803 28.403  + 10,9 % 

 

De inkomsten bij marktgelden zijn in 2009 iets hoger uitgevallen door 
nagekomen inkomsten uit 2008. De opbrengsten van precariobelastingen 
zijn hoger dan geraamd door onder andere de los verstrekte precario en de 
mogelijkheid deze via internet aan te melden en te betalen en is daarnaast 
een uitvloeisel van het veldonderzoek precario. 
 
4.1.3 Nadere toelichting rechten 
 

Afvalstoffenheffing 

 

Recht Geraamde 

opbrengst in € 

Werkelijke 

opbrengst in € 

Verschil 

in € 

Verschil 

in %  

Afvalstoffenheffing 12.078.000 11.960.000 - 117.000 - 1,0 % 

 

In 2009 heeft de gemeenteraad het afvalplan 2009-2014 vastgesteld, waarin 

de hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd. De gemeente streeft naar een 

kostendekkende afvalstoffenheffing die ligt op of onder het gemiddelde 

niveau van gemeentes van dezelfde stedelijkheidsklasse. Om dat te 

bereiken is in 2009 de afvalstoffenheffing gelijk gebleven ten opzichte van 

2008. Voor 2010 is de afvalstoffenheffing met € 20 per huishouden verlaagd. 

 

Als gevolg van minder kwijtscheldingen, lagere verwerkingskosten als 

gevolg van een lager aanbod van restafval, lagere kosten voor scheiding 

aan de bron als gevolg van minder aanbod van droge componenten en 

lagere apparaatslasten is de exploitatie in 2009 positiever uitgekomen. In 

totaal is ruim € 0,6 miljoen gestort in de voorziening egalisatie tarieven 

verwerking huishoudelijk afval, terwijl begroot was bijna € 0,4 miljoen, 

(inclusief € 0,266 miljoen besparing afval apart). 
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Rioolrecht 

 

Recht Geraamde opbrengst   

in € 

Werkelijke opbrengst 

 in € 

Verschil  

in €  

Verschil in 

%  

Rioolrecht 7.062.490 6.953.111 - 109.379 - 1,5% 

 

De inkomsten uit de rioolheffing zijn iets lager dan begroot. De 

kwijtscheldingen liggen eveneens iets lager dan begroot.  
Het uitvoeren van de rioolvervangingen gebeurde conform het GRP. Daar 

waar mogelijk in combinatie met het verbeteren van de woonomgeving 

(opgenomen in het MJOP 2009).  

Er zijn in 2009 minder nieuwe aansluitingen gerealiseerd dan geraamd. In 

2009 is het nieuwe GRP 2010-2015 vastgesteld. Hierbij is rekening 

gehouden met de nieuwe wetgeving rond het rioolrecht. 

 

Haven- en opslaggelden  

 

Recht Geraamde 

opbrengst in € 

Werkelijke 

opbrengst in € 

Verschil  

in €  

Verschil in %  

Haven- en 

opslaggelden 

225.000  285.295 60.295 + 26,8% 

 

 

De opbrengsten zijn in 2009 hoger dan geraamd dit komt vooral door een 

toename van de inkomsten van schutgelden door het sluiscomplex. De 

totale opbrengsten dekken de totale uitgaven niet onder andere vanwege de 

grote investeringen in de haveninfrastructuur en de daaruit voortvloeiende 

hoge kapitaallasten.  

 

Tarieven begraafplaatsen  

 

Recht Geraamde opbrengst in 

€ 

Werkelijke 

opbrengst in € 

Verschil  

in €  

Verschil in 

%  

Begraafrechten  126.000 117.250 - 8.750 - 6,9 % 

 

Er is sprake van een kleine onderschrijding. De exploitatie van de 

begraafplaatsen is niet volledig kostendekkend. 
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4.2  Paragraaf bedrijfsvoering 
 
4.2.1 Inleiding 
 
De paragraaf bedrijfsvoering in de jaarrekening heeft tot doel om inzicht te 
geven in de realisatie van de beleidsvoornemens op het gebied van de 
bedrijfsvoering. Een goede bedrijfsvoering is van belang voor een 
succesvolle uitvoering van de beschreven programma‟s. Onder 
bedrijfsvoering wordt verstaan personeel en organisatie, 
informatievoorziening en automatisering, financiën, huisvesting en 
facilitaire zaken, communicatie en juridische zaken (PIOFHA-JC). 
Daarnaast wordt in deze paragraaf ingegaan op de bestuurlijke 
informatievoorziening, administratieve organisatie en interne controle.  
 
4.2.2 Visie ontwikkeling bedrijfsvoering 
 
Deventer wil zich de komende jaren ontwikkelen tot de top 10 van best 
bestuurde en meest publieksgeoriënteerde en maatschappelijk gerichte 
organisaties gaan behoren. De gemeente Deventer wil door de klant 
erkend worden als een hechte, vraaggerichte, resultaatgerichte en 
dienstbare organisatie waarbinnen met trots gewerkt wordt. De gemeente 
Deventer wil een organisatie zijn die de dialoog aangaat met de 
samenleving, die naar buiten treedt en die slagvaardig en daadkrachtig 
inspeelt op externe ontwikkelingen en vraagstukken die spelen in de 
samenleving.  
 
Met de invoering van een nieuwe organisatiestructuur op 1 januari 2007 is 
deze ambitie nog niet bereikt. Het realiseren van de ambities vraagt om 
een strategie gericht op het geleidelijk, maar wel vasthoudend, evenwichtig 
en samenhangend en met een duidelijke richting voor ogen ontwikkelen 
van de bedrijfsvoering. Het gaat daarbij om het realiseren van zichtbare en 
merkbare verbeteringen voor burgers, bestuur en medewerkers in de 
kwaliteit van producten en diensten.  
 
Speerpunten in de ontwikkeling van de bedrijfsvoering in de komende 
jaren zijn:  
– Het ontwikkelen van een regieorganisatie waaronder wij verstaan een 

organisatie die de dialoog aangaat met de samenleving, die actief naar 
buiten treedt, slagvaardig en daadkrachtig inspeelt op externe 

ontwikkelingen en vraagstukken die spelen in de samenleving en 
daarbij gebruik maakt van de kracht van de stad. Daarbij behoort een 
organisatie die klein en slagvaardig is.  

– Het ontwikkelen van een organisatie die tot de top 10 van excellente 
dienstverleners behoort. 

– Het ontwikkelen van een organisatie die bekend staat als een excellent 
werkgever en dat ook is. Dat betekent niet alleen goede primaire en 
secundaire arbeidsvoorwaarden, maar ook een organisatie waarin 
medewerkers zich kunnen ontplooien en waar medewerkers zich 
prettig voelen. Het gaat daarbij om het hebben, behouden en 
ontwikkelen van deskundige, enthousiaste en gemotiveerde 
medewerkers.  

– Het ontwikkelen van een meer transparante, resultaatgerichte en 
zakelijke cultuur van samenwerken en elkaar aanspreken op de 
gerealiseerde resultaten en de inzet van middelen daarbij zonder dat 
dit ten koste gaat van menselijke maatvoering en de voeling en binding 
van medewerkers met de organisatie.  

 
4.2.3 Hoofdpunten in de ontwikkeling van de bedrijfsvoering in 2009 
 
Algemeen  
 
Klantenonderzoek 
Eenheid Bedrijfsvoering hecht veel waarde aan klanttevredenheid. Eén 
van de speerpunten uit de strategische agenda 2009 van de eenheid 
Bedrijfsvoering was dan ook het uitvoeren van een 
klanttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek is in de tweede helft van 
2009 uitgevoerd door het externe bureau Effectory. Aan de hand van een 
digitale vragenlijst zijn vragen gesteld over onze dienstverlening met het 
doel om, op basis van de verkregen informatie, verbeteringen aan te 
brengen in onze producten en diensten. Met een respons van 51% en een 
algemene tevredenheidscore van een 6,2 zit de eenheid bedrijfsvoering 
zeer dicht bij de landelijke benchmarkgegevens. In december 2009 zijn de 
resultaten en de adviezen besproken met de teammanagers van de 
eenheid Bedrijfsvoering en zijn de diverse aandachtspunten door de 
teammanagers vertaald in de teamplannen 2010. 
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Personeel en Organisatie 
 
HR management 
Het jaar 2009 stond wat betreft HR in het teken van het 3D-programma: 
verdere ontwikkeling van het management en verbreding van de 
ontwikkeling naar medewerkers. Bovendien werd het strategisch HR-beleid 
van de gemeente voor de komende jaren in de steigers gezet. 
Vanuit het 3D-traject is met name geïnvesteerd op verdere ontwikkeling 
van het management (trainingen Leiderschap, opzetten collectief traject 
People management en individuele managementontwikkeling) en op 
verbreding van het strategisch ontwikkelen naar medewerkers.  
62 adviseurs namen deel aan de leergang Adviseren met Impact: een 
hooggewaardeerde leergang, die een vervolg krijgt in 2010. 8 collega‟s 
startten in het 3D-talentprogramma. Bovendien werd een start gemaakt 
met de organisatie en uitvoering van 3D-events, workshops voor 
medewerkers op het terrein van competentieontwikkeling. 
 
Bovendien stond 2009 in het teken van de start van het HR-programma 
2009-2012, om de sturing, samenwerking en slagkracht op het gebied van 
de ontwikkeling van mensen en de organisatie verder te versterken. 
 
Management en leiderschapsontwikkeling 
In 2009 stond naast de reeds ontwikkelde programmalijnen 
managementontwikkeling centraal. Daar waar leiderschap met name 
waardengedreven is en daarmee met name een focus heeft op houding en 
gedrag als leidinggevende, gaat het bij managementontwikkeling over 
vaardigheden en de toepassing van instrumenten om in samenwerking 
met medewerkers en andere partners gestelde doelen nog beter te 
bereiken. Via de jaarschijf MD – 2009 zijn de specifieke programmalijnen 
verder ingekaderd. 
 
Evaluatie PJC-cyclus 

De werking van het instrument PJC-cyclus inclusief de bijbehorende 
beloningsbeslissingen is in 2009 geëvalueerd. De bijsturingsvoorstellen 
zijn met de OR besproken en door de directie vastgesteld. De maatregelen 
worden in de nieuwe cyclus voor 2010 geïmplementeerd.  
 
 
 

Kosten opleidingen 
In 2009 is in totaal voor bijna € 1,4 miljoen aan opleidingen besteed. De 
verdeling per eenheid is als volgt:  
Opleidingen (in euro) Begroot Gerealiseerd Verschil 
    
Algemeen directeur / gemeente 
secretaris 

0 120 - 120 

Concerncontrol 8.140 8.438 - 298 
Bestuurs- en directieondersteuning 7.548 6.315 1.233 
Brandweer 113.468 154.779 - 41.311 
Bedrijfsvoering * 652.978 678.014 - 25.036 
Ruimte en Samenleving 312.281 326.076 - 13.795 
Strategische Ontwikkeling 35.700 18.785 16.915 
Stadthuis 181.500 200.270 - 18.770 
Griffie 0 412 - 412 
    
Totaal 1.311.615 1.393.209 - 81.594 
* waarvan gemeentebreed 496.600 464.300 32.300 

 
De relatief grote afwijking op opleidingen binnen de brandweer wordt 
onder andere veroorzaakt doordat in 2009 is gestart met de vernieuwde 
opleidingssystematiek van de brandweer. Deze nieuwe 
opleidingssystematiek, welke is doorgevoerd op grond van het Besluit 
kwaliteit brandweerpersoneel, vergt meer praktijkdagen onder realistische 
omstandigheden met als gevolg hogere kosten. 
 
Het aandeel van de gemeentebrede opleiding bedraagt circa 1/3

de
 deel 

van het totale opleidingsbudget. Tot deze gemeentebrede opleidingen 
behoren onder andere de eerder genoemde leergang Adviseren met 
Impact (circa € 150.000), de ontwikkeling van het management (circa € 
82.000) en het 3D-talentprogramma (circa € 61.000).  
 
Inleen 
In 2009 heeft besluitvorming plaatsgevonden op basis van een 
doelmatigheidsonderzoek 213a GW naar het thema beheersing van 
externe inhuur. Hoewel sinds 2007 goede stappen zijn gezet om de 
registratie te verbeteren zijn nog verbeterslagen mogelijk met betrekking 
tot de juiste rubricering. De organisatie krijgt hiervoor nadere instructie. 
Daarnaast zal ook de behoefte aan managementinformatie over externe 
inhuur worden bepaald. De directie neemt hierin het voortouw. 
Overkoepelend kader voor de wijze van omgaan met externe inhuur wordt 
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een beleidsvisie op dit thema. Deze zal in het voorjaar van 2010 aan de 
raad worden aangeboden. 
 
Vooruitlopend op de jaarrekening heeft in december 2009 een intensief 
inventariserend onderzoek naar de kosten van externe inhuur plaats 
gevonden. Bij het opmaken van de jaarrekening is dit onderzoek afgerond. 
 
De volgende jaarcijfers zijn weer te geven: 
 
Inleen (bedragen x € 1.000) Begroot Gerealiseerd Verschil 
    
Inhuur binnen formatiebudget 300 5.100 - 4.800 
Inhuur extra capaciteit 4.000 7.600 - 3.600 
Inhuur specifieke deskundigheid 1.500 4.400 - 2.900 
    
Totaal 5.800 17.100 - 11.300 

 
Ter vergelijking: de rekeningscijfers over 2008 telden op tot € 14,4 miljoen. 
 
In het kader van het onderzoek naar begrotingsrechtmatigheid is 
vastgesteld dat voor de meerkosten ad € 11,3 miljoen euro ten opzichte 
van de reguliere oorspronkelijke ramingen valide verklaringen aanwezig 
zijn. De organisatie raamt hiervoor diverse dekkingsbronnen in: 
vacaturegelden, eenmalige projectgelden, puttingen uit reserves, 
doorberekeningen aan derden, subsidies en substitutie vanuit een ander 
kostensoortbudget (geraamd op 3.4.). De rechtmatigheid van de inhuur is 
vastgesteld.  
 
Externe inhuur dient de volgende doelen: borgen van continuïteit van het 
werk, opvangen van piekbelasting, invoeringsprojecten nieuwe wetgeving 
zoals BAG en WABO, implementeren van bestuurlijke prioriteiten en 
investeringsprogramma‟s. De komende periode zal het onderzoeken van 
de doelmatigheid van de externe inhuur op de agenda worden geplaatst. 
 
Communicatie 
 
Communicatiekader  
In 2009 is het communicatiekader “Het oog van Deventer” opgesteld. 
Daarin staat dat het hoofddoel van communicatie is de interactie te 
bevorderen tussen de gemeente en externe groepen en tussen interne 

doelgroepen onderling. Dit is de leidraad voor alle communicatieplannen 
voor programma‟s en projecten. In 2009 zijn de volgende zaken opgepakt: 
 

 Mediamix 
Voor concern communicatie is de mediamix van groot belang; 
welke kanalen gebruiken we met name voor de communicatie. 
Deze mix is in 2009 vastgesteld.  

 Online communicatie 
In 2009 is de strategie voor online communicatie geformuleerd en 
is de vormgeving van  www.deventer.nl vernieuwd.  

 Programmacommunicatie 
We gaan voor ieder programma een communicatieplan maken. 
Doel hiervan is meer focus in de communicatie te brengen. Niet 
meer over alles wat we doen communiceren, maar vooral over de 
prioriteiten van het college en van doelgroepen. Per programma 
stellen we vast wat de speerpunten zijn en in welke 
kernboodschap die te vatten zijn. In 2009 zijn er drie als pilot 
opgeleverd.  

 Stadsmarketing 
In 2009 heeft het college gesprekken gevoerd over hoe Deventer 
zich wil profileren. Deventer zet zich succesvol neer als 
toeristische trekpleister.  

 Interactief werken 
In 2009 is, na een serie gesprekken met medewerkers, managers 
en college en raad, vastgesteld dat er behoefte is aan een 
gemeenschappelijke werkwijze voor interactief werken 
(participatieladder) en aan kennisuitwisseling en –opbouw.  

 Interne communicatie 
In 2009 is de in 2008 vastgestelde Visie op interne communicatie 
concreet gemaakt. Zo zijn in 2009 de digitale interne nieuwsbrief 
en het personeelsmagazine voorbereid. De nieuwsbrief op intranet 
verschijnt inmiddels wekelijks.  

 
Communicatievaardigheden vergroten 
Interne cursussen worden gegeven om de communicatievaardigheden bij 
medewerkers te vergroten. Vanaf 2007 geven we cursussen in het 
schrijven van brieven. Sinds 2008 bieden we de cursus ´communicatie in 
programma´s aan. Deze is speciaal voor medewerkers die voor 

http://www.deventer.nl/
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programma´s werken waarbij communicatie een wezenlijk instrument is om 
doelstellingen te halen.  
 
Team communicatie als communicatiebureau 
Het vernieuwde team communicatie bestaat sinds 1 januari 2009. 
Daarvoor was het onderdeel van team communicatie, internet en telefonie. 
Het team werkt als een intern communicatiebureau. In 2008 zijn de 
samenstelling en werkwijze van het team aangepast. In 2009 is het 
doorberekenen van de kosten voor communicatie per project gestart. Dit 
wordt in 2010 geoptimaliseerd. Veel medewerkers hebben in 2009 de kans 
gegrepen cursussen te volgen en hun werk te vernieuwen.  
 
Informatie en Automatisering 
 
Opstellen GEO beleidsplan 
In het verlengde van de I en ICT visie is in 2009 het GEO beleidsplan 
opgesteld. Hierin is weergegeven hoe we extern, naar burger en bedrijf, de 
GEO informatie ontsluiten gekoppeld aan de administratieve gegevens. 
 
Samenwerking (buur) gemeenten op het gebied van bedrijfsvoering 
Samenwerking met omringende gemeenten komt landelijk op grote schaal 
voor omdat het voordelen biedt voor samenwerkende partijen. Ook 
gemeente Deventer werkt samen met andere gemeenten op diverse 
terreinen zoals inkoop, P&O diensten, juridische diensten en ICT.  
Na de vele voorbereidingen in 2008 is de verregaande samenwerking 
tussen Deventer en Raalte op het gebied van ICT beheer in 2009 gestart. 
De overeenkomst, met daarin de financiële, juridische en organisatorische 
consequenties, is door beide colleges goedgekeurd. In 2009 zijn de Pc‟s 
voor de gemeente Raalte aangeschaft en zijn er veel voorbereidingen 
getroffen om de werkplekken in Raalte in te richten conform het Deventer 
concept.  
 
De gemeente Olst-Wijhe heeft eveneens interesse getoond om op het 
gebied van ICT beheer en facilitaire zaken nadrukkelijker samen te gaan 
werken met de gemeente Deventer.  
 
DDDW  
Het project DDDW, waarin het verder invoeren van het digitaal dossier en 
archief binnen de organisatie, de inrichting van de Mid-office en de 

verdergaande digitalisering van processen, centraal staan is in 2009 
enigszins vertraagd. Oorzaak hiervan is enerzijds de besluitvorming 
rondom het workflowpakket en de gegeven prioriteit aan de invoering van 
de wet WABO. In 2009 zijn wel de nodige uitbreidingen gerealiseerd van 
het digitale dossier. 
 
Financiën  
 
Planning en Controlcyclus 
In 2009 zijn opnieuw voorstellen gedaan voor het doorontwikkelen van de 
planning en controlcyclus en is er stevig doorgewerkt aan de diverse 
onderliggende deelprojecten. In 2009 is tevens een aanvang gemaakt met 
de voorbereidingen op de nieuwe visie doorontwikkeling P&C-cyclus; aan 
deze visie worden in de eerste helft van 2010 handen en voeten gegeven. 
 
Huisvesting en facilitaire zaken 
 
Nieuwbouw 
Het nieuwbouwplan Huis van Deventer heeft in 2009 voor de nodige 
politieke turbulente gezorgd. Nadat tot tweemaal toe het college over dit 
dossier is gestruikeld, heeft er besluitvorming plaatsgevonden om het 
nieuwbouwplan stop te zetten. Na onderzoek van de totale kosten is er 
besloten om de gemaakte en geactiveerde kosten af te boeken. De 
herhuisvesting van het gemeentelijk apparaat en de bibliotheek blijft een 
hoge prioriteit behouden en wordt, middels nieuwe plannen rondom de 
ontwikkeling van de binnenstad, wederom voortvarend in 2010 opgepakt. 
 
Tijdelijke huisvesting 
In 2009 heeft er, na het stopzetten van de nieuwbouwplannen, een 
inventarisatie plaats gevonden over de tijdelijke huisvesting van het 
ambtelijk apparaat. Deze tijdelijke huisvestingsmaatregelen moeten 
getroffen worden voor de periode totdat herhuisvesting is gerealiseerd. Het 
eindvoorstel, waarin verschillende scenario‟s met bijbehorende 
consequenties zijn uitgewerkt, is begin 2010 ter besluitvorming aan het 
college voorgelegd.   
 
 
Europese aanbestedingen 
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In 2009 is gestart met de Europese aanbesteding van de schoonmaak en 
van de printers & kopiers.  
 
Juridische zaken en Inkoop 
 
Juridisch control 
In 2007 is het juridisch kwaliteitsplan ontwikkeld en vastgesteld. Hierin is 
vastgelegd hoe je gefaseerd komt tot een gemeentebreed systeem van 
juridische kwaliteitszorg en risicobeheersing.  
In 2009 zijn de definitieve juridische kwaliteitsnormen vastgesteld voor de 
teams GA, P&O en Belastingen. In het vastgestelde werkplan AO/IC 2009 
is ook nadrukkelijk een koppeling gemaakt met het juridisch kwaliteitsplan. 
Bij de uitvoering van de verbijzonderde controle aan de hand van de 
werkprogramma‟s interne controle is ook het onderdeel rechtmatigheid 
getoetst. 
 
Met Recht sterk in verbinden 
In juni 2009 heeft de directie met de memo “Met Recht sterk in verbinden!” 
een aantal voorstellen op het terrein van juridische kwaliteitszorg 
overgenomen te weten: de juridische (advies)functies zichtbaarder te 
maken, een gemeentebreed Juridisch Platform in te stellen, het gaan 
werken met een jaarlijkse Juridische Agenda en verder uitvoering te geven 
aan het juridische kwaliteitsplan “Met Recht sterk in samenwerken!” 
 
Wet Dwangsom 
Voor wat betreft nieuwe wetgeving is de organisatie voorbereid op de 
invoering van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen op 
grond waarvan dwangsommen verbeurd kunnen worden bij overschrijding 
van wettelijke beslistermijnen.  
 
Inkoopbeleid- en aanbestedingsbeleid  
Medio 2009 is het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid “Deventer 
Inkoopmanschap” vastgesteld met als kernpunten de focus op 
doelmatigheid en de bestuurlijke doelstellingen op het gebied van 
duurzaam en innovatief inkopen.  
Beleid, informatie, instrumentarium en regelgeving op het gebied van 
inkoop is via de Deventer Inkoop Toolkit (DIT) digitaal ontsloten en wordt 
verder doorontwikkeld om organisatie en medewerkers bij hun inkopen te 
ondersteunen en te faciliteren. 

In het kader van innovatief aanbesteden is elektronisch aanbesteden en 
elektronisch veilen geïntroduceerd en worden een aantal pilots uitgevoerd. 
Bij de eenheid R&S loopt een experiment met een digitale applicatie 
waarmee tijdelijk personeel via een digitale marktplaats geworven wordt. 
Vanuit inkoop wordt dit experiment ondersteund en met belangstelling 
gevolgd. In 2010 wordt het experiment geëvalueerd. 
In het kader van gemeentelijke samenwerking heeft de inkoopadviseur in 
2009 de inkoopadvisering voor de gemeente Olst-Wijhe georganiseerd en 
(strategisch) advies geleverd over de professionalisering van inkoop 
binnen de gemeente Olst-Wijhe. Eind 2009 zijn vergelijkbare afspraken 
gemaakt met de gemeente Raalte.  
 
Bestuurlijke informatievoorziening, administratieve organisatie en 
interne controle  
 
Over de voortgang van de planmatig vastgelegde AO/IC werkzaamheden 
per eenheid wordt per kwartaal gerapporteerd. Om de uniformiteit van de 
AO/IC werkzaamheden verder te vergroten zijn in 2009 nieuwe richtlijnen 
opgesteld voor de opzet van de AO/IC jaarplannen, verbijzonderde interne 
controles op basis van risicoanalyses, rapportages en dossiervorming. 
 
Daarnaast wordt tweemaal per jaar gerapporteerd over de beheersing van 
risico‟s in de bedrijfsvoering en de zichtbaar uitgevoerde (verbijzonderde) 
interne controles.  
 
Onderdeel administratieve organisatie. 
De planning van de te beschrijven respectievelijk te muteren/actualiseren 
processen is binnen de eenheid bedrijfsvoering geheel gerealiseerd. Met 
name voor het team P&O zijn door de medewerker AO/IC in nauwe 
samenwerking met het team P&O in 2009 veel processen beschreven of 
op onderdelen aangepast. 
 
Onderdeel uitvoering verbijzonderde interne controles. 
De planning met betrekking tot de uitvoering verbijzonderde interne 
controles is gerealiseerd. Hiervan zijn een vijftal rapportages samengesteld 
evenals een afzonderlijke rapportage betreffende rechtmatigheidcontrole 
(controle toetsingkader). Kwalitatief gezien is er in 2009 een verdere 
impuls gegeven aan de uitvoering werkplan AO/IC 2009. De kwalitatieve 
verbetering heeft betrekking op, de rapportages, vastlegging audit trail en 
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de planningstechnische uitvoering (een evenwichtiger spreiding in het jaar 
is gerealiseerd). 
 
Toetsingkader 
Het toetsingskader is in 2009 geactualiseerd omdat naast de verplichte 
aspecten recht, hoogte en duur ook de facultatieve aspecten algemeen, 
termijnbepalingen, administratieve handelingen, bevoegdheden en 
bewijsstukken meegenomen moesten worden in het normkader 2009. 
 
Uitkomsten onderzoeken 

Vermeldenswaardig is dat onderzoeken naar een investeringskrediet 
(fietstunnel) en het grondbedrijf hebben geleid tot aanbevelingen die alle 
zijn overgenomen. De organisatie verricht momenteel flinke inspanningen 
om de aanbevelingen te implementeren. Het gaat hierbij om rollen, taken 
en verantwoordelijkheden ten aanzien van projecten, opzet van 
projectadministraties, wijze van begroten, kaderstelling en rapportage. 
Mede als gevolg van deze onderzoekingen zijn projectcontrollers 
aangesteld bij de eenheid Ruimte en Samenleving. 
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Onderstaand volgt een overzicht van de realisatie van de prestaties van de eenheid bedrijfsvoering. 
 
Onderwerp Prestatie in 2009 Realisatie prestatie in 

2009 
Toelichting 

Personeel & organisatie Uitvoeren van acties, jaarschijf 2009, uit notitie over de procesaanpak 
richting excellent werkgeverschap. 

  
 
 

 Uitvoeren jaarschijf 2009 Management Development  
 
 

 

 Verlagen meldingsfrequentie ziekteverzuim van 1.7 naar <1.5 en 
verzuimpercentage < 5.0% 

 De meldingsfrequentie bedraagt momenteel 1,58 en het 
verzuimpercentage 5,70%. Er wordt nu vooral gestuurd op 
verlagen verzuimpercentage. 

 Evaluatie werking PJC-cyclus inclusief beloningsbeslissingen  
 
 

 

 Invoeren cafetariamodel secundaire arbeidsvoorwaarden  
 
 

 

Informatie & 
automatisering 

Uitwerken en uitvoeren I en ICT-visie jaarschijf 2009.   
 
 

 Actualiseren GEO beleidsplan.  
 
 

 

 Uitvoeren project DDDW, jaarschijf 2009.  Project is vertraagd door lange besluitvorming rondom 
workflowpakket. Er zijn in 2009 wel weer stappen gezet in 
uitbreiding van het digitale dossier. Inmiddels is er sprake 
van een pas op de plaats aangezien de WABO een nadere 
beoordeling vraagt en prioriteit krijgt. In 2010 worden weer 
uitbreidingen verwacht. 
Deel van het budget wordt overgeheveld naar 2010 

 Afronden van het project BAG.  
 
 
 

Wordt afgerond in 2010. 

Financiën Uitvoeren van het actieplan 2009 doorontwikkeling planning en control 
cyclus. 

 
 
 

Grotendeels uitgevoerd, maar afronding 2010. 

 Opstellen handboek financiële functie.  
 
 

Deels uitgevoerd, afronding in 2010. 

 Uitvoeren project kostentoerekening binnen de gemeente.  
 
 

 

Huisvesting en facilitaire 
zaken 

Uitvoering Europese aanbesteding schoonmaak.  
 

Is gestart in 2009 en wordt geïmplementeerd medio 2010. 
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Onderwerp Prestatie in 2009 Realisatie prestatie in 
2009 

Toelichting 

 Uitvoeren Europese aanbesteding printers & kopiers.  
 
 

 

 Uitvoeren aanbesteding gemeentebrede bedrijfskleding.  
 
 

Loopt nog  door in 2010. 

 Uitvoeren aanbesteding gemeentebreed wagenpark.  
 
 

Prestatie is vervallen. 

 Genereren van extra werk en/of samenwerkingsverbanden van buiten of aan 
de gemeente gelieerde instellingen. 

 
 
 

 

 Voorbereiding van de nieuwbouw en aan de nieuwbouw gelieerde projecten 
(onder andere tijdelijke huisvesting en pilot AGW). 

 
 
 

 

Juridische zaken en 
inkoop 

Implementeren van het geactualiseerde inkoop- en aanbestedingsbeleid met 
focus op duurzaamheid, innovatie en doelmatigheid binnen rechtmatige 
kaders.  

  

 Minimaal 70% van de te verwachten 450 bezwaarschriften binnen 14 weken 
afhandelen op kwalitatief niveau en met focus op de dienstverlening (onder 
andere Bel de Burger). 

 Loopt; over 2009 is 64% van de 364 bezwaarschriften 
binnen 14 weken afgehandeld. 
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4.2.4 Cijfers bedrijfsvoering  
 
Fte‟s gemeentebreed 
 
Fte’s Fte’s 

primitieve 
begroting 
2009 

Fte’s 
begroting na 
wijziging 
2009 

Fte’s 
werkelijke 
bezetting 
2009 

    
Algemeen directeur / gemeente 
secretaris 

1,0 1,0 1,0 

Concerncontrol 4,0 4,0 4,0 
Bestuurs- en directieondersteuning 11,1 11,2 11,6 
Brandweer 60,3 59,9 58,9 
Bedrijfsvoering 185,6 186,0 182,7 
Ruimte en Samenleving 312,5 316,3 286,6 
Strategische Ontwikkeling 19,0 20,1 18,6 
Stadthuis 240,4 243,9 243,5 
Griffie 5,1 5,1 5,1 
    
Totaal 838,9 847,5 812,0 

 
 
Resultaat van de eenheid Bedrijfsvoering 

Toelichting resultaat eenheid Bedrijfsvoering, onderdeel programma 15. 
 
Het positieve resultaat op de kostenplaatsen voor Bedrijfsvoering (BV) van € 
892.000 wordt voor een groot deel (€ 533.000) verklaard door hogere 
doorbelastingen aan de overige eenheden. Dit positieve resultaat van BV 
leidt derhalve tot even zo hoge nadelen op de producten en programma‟s en 
heeft dus per saldo geen effect op het resultaat gemeentebreed. De hogere 
doorbelasting wordt veroorzaakt door hogere afname van diensten door de 
eenheden als gevolg van een toegenomen aantal fte‟s en pc‟s ten opzichte 
van de primitieve begroting 2009 (het moment waarop de tarieven voor 
diensten van BV zijn vastgesteld). Daarnaast zijn er lagere 
gebouwgebonden kosten en een nadeel op catering; € 174.000. Ook 
hebben extra baten van derden ad € 150.000 tot een positief resultaat 
geleid. 
 
Investeringen 
 

 
 
Toelichting Investeringen 
 
De lagere realisatie van de investeringen ad. € 1.780.000 hangt 
voornamelijk samen met de volgende punten (hiermee is een 
onderschrijding verklaard van € 1.698.000): 
 
a. Dat de besluitvorming tijdelijke huisvesting is doorgeschoven naar 

2010 en derhalve een 2-tal geplande investeringen 2009 zijn 
uitgesteld (verbouwing panden en aanpassing netwerk: € 200.000); 

b. Dat er sprake is van een vertraging in de digitalisering als gevolg 
van prioriteiten/ontwikkelingen bij andere projecten/werkzaamheden 
binnen de eenheden Stadthuis en Ruimte en Samenleving; 
daarnaast heeft het aspect gespeeld van de bestaande 

Kostenplaats (exploitatie x € 
1.000) 

Bruto 
resultaat 

Over te 
hevelen 
baten 

Over te 
hevelen 
lasten 

Netto 
resultaat 

Facilitaire zaken 260  - 90 170 
Informatie en Document 
Management 

575 131 - 131 575 

Gemeente Administratie 153  - 60 93 
Personeel en Organisatie 41   41 
Project en Management Advies 49   49 
Planning en Control 63  - 99 - 36 
     
Resultaat kostenplaatsen 
 
Vrijval stelposten zomer- 
en najaarsrapportage 
Diverse voor -en nadelen 
 
Subtotaal  
 
Decompensatie loonsom 
 
Totaal BV onderdeel 
programma 15 

1.141 
 
 

270 
41 

 
1.452 

131 
 
 
 
 
 

131 

- 380 
 
 
 
 
 

-380 

892 
 
 

270 
41 

 
1.203 

 
-283 

 
920 

Investeringen x € 1.000 Uitgaven begroting 
2009 

Uitgaven realisatie 
2009 

Facilitaire Zaken 79 0 
Gemeente Administratie 45 27 
Informatie en Document Management 3.430 1.753 
   
Totaal 3.554 1.780 
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afhankelijkheid van digitalisering voor ontwikkelingen t.b.v. 
workflowondersteuning en midoffice-implementatie (project DDDW € 
386.000); 

c. Een aantal geplande automatiseringsinvesteringen 2009 wel in 2009 
zijn voorbereid maar eerst in 2010 daadwerkelijk zullen worden 
geëffectueerd (Content Intranet € 59.000, Cisco 
Apparatuur/Platform € 525.000, Sap netweaver € 253.000 en 
Beaufort € 275.000: in totaal is dit € 1.112.000). 
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4.3  Paragraaf weerstandsvermogen 

 

4.3.1 Inleiding 
 
Economische crisis 
Ook in Deventer worden de effecten van de economische crisis zichtbaar. 
De recessie heeft zijn weerslag onder andere in het tempo van woningbouw 
en ontwikkeling van bedrijven en kantoren maar ook in de toename van 
werklozen en instroom van bijstandsgerechtigden. Dit geldt voor de 
ontwikkeling in 2009 maar de verwachting is dat de gevolgen van de crisis 
ook in de komende jaren zullen doorwerken. De gemeente Deventer pleegt 
vele inspanningen om de gevolgen van de crisis voor burgers en bedrijven 
te beperken. Het zal duidelijk zijn dat de effecten van de crisis hun doorslag 
zullen hebben in deze paragraaf weerstandsvermogen. 
  
Weerstandsvermogen gemeente Deventer 
Weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële 
tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat de normale bedrijfsvoering 
daardoor wordt aangetast. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie 
tussen de beschikbare weerstandscapaciteit (de middelen waarover de 
gemeente kan beschikken om niet begrote kosten die onverwachts en 
substantieel zijn te dekken) en de benodigde weerstandscapaciteit (de 
risico‟s waarvoor geen voorzieningen of verzekeringen zijn afgesloten). Het 
doel van deze paragraaf is het inzichtelijk maken van de samenstelling en 
het tot stand komen van de omvang van het weerstandsvermogen. De 
methodiek en definities zijn nader toegelicht in de beleidsnota 
risicomanagement en weerstandsvermogen.  
 
4.3.2 Beschikbare weerstandscapaciteit 
 
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en 
mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten die 
onverwachts en substantieel zijn te dekken. Hierbij kan onderscheid worden 
gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met het eerste 
wordt bedoeld het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige 
tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit een substantiële invloed 
heeft op de hoogte van het voorzieningenniveau van de programma's. Met 
de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die 
permanent kunnen worden ingezet om tegenvallers in de lopende exploitatie 

op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de 
programma's. 
 
Onderdelen van de beschikbare weerstandscapaciteit zijn: 

 Reserves; 

 algemene reserve* 

 Onbenutte (flexibele) begrotingsruimte; 

 post onvoorzien* 

 stelpost autonome ontwikkelingen 

 Onbenutte investeringsruimte; 

 Onbenutte belastingcapaciteit; 

 Stille reserves*, dat zijn activa die tegen een lagere waarde of nul 
zijn gewaardeerd en direct verkoopbaar zijn.  

*) deze onderdelen betreffen de incidentele weerstandscapaciteit. 
 
Op basis van de cijfers uit de jaarrekening 2009 en voortschrijdend inzicht is 
de omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit als volgt 
samengesteld; 
 
Reserves 
 

Reserves (ultimo 2009) Totaalbedrag 
(bedragen in euro) 

1. Algemene reserves  13.800.000 
Totaal  13.800.000    

 
De post algemene reserve is samengesteld uit de volgende verschillende 
algemene reserves (afgerond saldo per 31-12-2009); 
 

Samenstelling algemene reserve Jaarrekening 
 2009 

T.o.v. begroting  
2010 

Saldireserve  1.900.000  700.000 

Algemene reserve  300.000  300.000 

Egalisatiereserve rente  1.900.000  1.400.000 

Reserve grondexploitatie 
 
Reserve uitkeringen 

 6.900.000 
 

 2.800.000 

 12.700.000 
 

 2.400.000 
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De samenstelling en de functie van de post algemene reserves is nader 
toegelicht beleidsnota reserves en voorzieningen (2009). 
 
Onbenutte (flexibele) begrotingsruimte 
 
Post onvoorzien 
In de (meerjaren) begroting wordt jaarlijks een bedrag opgenomen voor 
onvoorziene eenmalige zaken. Dit is een bedrag dat is gebaseerd op € 2,50 
per inwoner. Ultimo 2009 had de gemeente Deventer in totaal 98.541 
inwoners. Dit betekent een post ten bedrage van € 246.000. 
 
Stelpost autonome ontwikkelingen 
In de meerjarenbegroting is voor elk jaar opnieuw een structurele buffer 
opgenomen. Dit is een dekking voor het opvangen van autonome 
knelpunten in de gemeentelijke financiële huishouding. Het bedrag wordt 
ieder jaar verhoogd met een prijsstijging van 2%. In 2009 is het complete 
bedrag aangewend. Voor het jaar 2010 en verder ziet de ontwikkeling er als 
volgt uit; 
 
Stelpost structurele autonome 
ontwikkelingen 
(bedragen x € 1.000) 

2010 2011 2012 2013 

1. jaarschijf 2010 320 320 320 320 

2. jaarschijf 2011  325 325 325 

3. jaarschijf 2012   330 330 

4. jaarschijf 2013    340 

Saldo € 320 € 645 € 975 € 1.315 

Voor het bepalen van de omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit 
zal in deze paragraaf worden uitgegaan van het beschikbare bedrag in 2010 
ad. € 320.000. 
 
Onbenutte investeringscapaciteit 
 
Uitgaande van hetgeen in hoofdstuk 4 Gemeentelijke investeringsplanning 
van de begroting 2009-2012 is gesteld, zijn, specifiek voor investeringen 
vrijgemaakte middelen, zoveel mogelijk ingezet in de benoemde 
investeringsprojecten. Kijkend naar de volgende jaren (begroting 2010-
2013), dan is de investeringsruimte volledig nodig om de lopende en 

geprioriteerde investeringen te dekken en de huidige voorraad 
kapitaalgoederen in stand te houden. Geconcludeerd kan worden dat er 
geen vrije investeringsruimte beschikbaar is zonder dat het huidige beleid 
op dit moment wordt aangetast. De geplande bedragen kunnen in geval van 
nood opnieuw worden geprioriteerd of in de tijd naar achter worden 
geschoven. 
 
Onbenutte belastingcapaciteit 
 
Voor de onbenutte belastingcapaciteit kan gekeken worden naar de 
onroerende zaak belasting (OZB), de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de 
leges voor zover deze niet reeds „maximaal‟ of kostendekkend zijn. 
 
De WOZ-waarde van onroerende zaken wordt jaarlijks vastgesteld. De 
tarieven van de onroerende- en roerende zaakbelastingen zijn in 2009 
verhoogd met 3%. Gemeente Deventer heeft gesteld dat het vervallen van 
de limitering OZB niet mag leiden tot een onevenredige stijging van de 
collectieve lastendruk. De tarieven van de OZB mogen op basis van eerdere 
besluiten voor 2010 worden verhoogd met 3%. Volgens rijksnormen mag de 
OZB (macro) maximaal met 4,3% stijgen. Dit betekent een onbenutte 
belastingcapaciteit van 1,3%. Voor de samenstelling van de omvang van de 
beschikbare weerstandscapaciteit betekent dit een structureel bedrag van € 
231.000. 
Wat betreft de rioolheffing zijn de tarieven kostendekkend met inbegrip van 
de onttrekkingen en/of dotaties aan de desbetreffende egalisatiereserve. 
Voor de afvalstoffenheffing is het tarief ook kostendekkend met inbegrip van 
de onttrekkingen/dotaties aan de egalisatiereserve huishoudelijk afval. Voor 
de leges geldt eveneens de regel van kostendekkendheid. 
 
Stille reserves 
 
Stille reserves zijn de meerwaarden van activa (zowel vast als financieel) 
die tegen een lagere waarde op de balans worden gewaardeerd dan de 
opbrengstwaarde (economische waarde) en direct (binnen 1 jaar) 
verkoopbaar zijn, zonder dat het bedrijfsproces hierdoor negatief wordt 
beïnvloed. Hierbij wordt met name gedacht aan de waarde van het 
onroerend goed (gebouwen en gronden) en aandelen (waardepapieren) in 
het bezit van de gemeente.  
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De verkoop aandelenbezit NV Essent heeft geleid tot het kapitaliseren van 
een stille reserve. De verkoop van Essent is conform besluitvorming 
afgewikkeld (toevoeging van de ontvangen verkoopopbrengst aan de 
reserve RGI; activering van de aan Enexis Holding N.V. verstrekte 
Bruglening en de deelneming in zeven nieuwe vennootschappen).  
 
Samenvatting beschikbare weerstandscapaciteit 
 
Uit de hierboven vermelde elementen kan de omvang van de beschikbare 
weerstandscapaciteit voor 2010 als volgt worden bepaald; 
 
Element Onderdeel Waarde (bedragen x € 1.000) 

Incidenteel Structureel 
Algemene reserve Algemene reserve 13.800  
Onbenutte 
begrotingsruimte 

Post onvoorzien 246  

 Stelpost struc. autonome 
ontwikkelingen 

- 320 – 1.315 

Onbenutte 
investeringscapaciteit 

 - p.m. 

Onbenutte 
belastingcapaciteit 

 - 231 

Stille reserves Nader te bepalen p.m.  
 Weerstandscapaciteit 2009 € 14.046     € 551 – 1.546  

 
4.3.3 Benodigde weerstandscapaciteit 
 
4.3.3.1 Inleiding 
 
De benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van de risico‟s die 
gemeente Deventer op een bepaald moment loopt. In 2009 is tweemaal een 
monitoring uitgevoerd naar risicogebieden binnen gemeente Deventer. De 
laatste heeft plaatsgevonden in oktober en betreft de zogenaamde 2

e
 

controlrapportage. Op basis van resultaten van deze monitoring en 
aanvullend onderzoek kan worden geconcludeerd dat de belangrijkste 
financiële risico‟s in beeld zijn. In deze paragraaf zal een opgave van de 
benodigde weerstandscapaciteit worden gegeven en vervolgens een 
benadering van de ratio weerstandsvermogen, zijnde de verhouding tussen 
de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde 
weerstandscapaciteit, worden gepresenteerd. Tot slot zal u nader worden 
geïnformeerd over de uitkomsten. 

4.3.3.2 Analyse van het risicoprofiel 
 
In totaal zijn 24 risico‟s in beeld gebracht. In deze paragraaf zullen conform 
de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen alleen de risico‟s 
met een risicoscore groter dan 8 nader worden toegelicht.  
 
4.3.3.3 Risicokaart 
 
Om de aard van risico‟s nader in beeld te brengen is een gebiedsanalyse 
gemaakt. 
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> 2.500.000 

           
2 3 1 2   

       

€ 1.000.000 < 
€ 2.500.000 

       

  1  1  

       

€ 500.000 <    
€ 1.000.000 

       

1 3 2    

       

€ 250.000 <    
€ 500.000           

       

 1 2    

       

€ 1 <               
€ 250.000           

       

1   2 1  

           

  
zeer klein 

(10%) 
klein 

 (25%) 

niet 
klein/niet 

groot 
(50%) 

groot 
(70%) 

zeer groot 
(90%) 

 

   

   

  Kans (waarschijnlijkheid)  
 
Voor deze risicokaart geldt hoe roder de kleur hoe hoger de prioriteit van 
aanpak van het risico. Binnen risicogebied A zijn risico‟s gepresenteerd met 
betrekking tot projecten en kapitaalintensieve beleidsterreinen. Deze risico‟s 
vergen direct aandacht. 
De risico‟s binnen gebied B betreffen risico‟s met betrekking tot projecten en 
kapitaalintensieve beleidterreinen waarvan de kans op optreden niet hoog 

B A 
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wordt ingeschat. Gezien de kapitaalintensiteit dienen deze risico‟s wel 
nauwlettend te worden gemonitord. 
 
4.3.3.4 Risico’s 
 
Op dit moment zijn er binnen gemeente Deventer 24 risico‟s 
geïnventariseerd. Van 1 risico heeft geen kwantificatie kunnen plaatsvinden. 
Deze is pm opgenomen. 
10 risico‟s hebben een score groter dan 8 en worden hieronder nader 
toegelicht. Hierbij wordt het volgende onderscheid gemaakt; 

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

2. Risico‟s met financieel gevolg waarvoor geen weerstandsvermogen 
wordt aangehouden. Voor deze risico‟s wordt op dit moment geen 
financiële buffer noodzakelijk geacht. Wel zullen deze risico‟s 
nauwlettend worden gevolgd; 

3. Risico‟s met financieel gevolg die door politieke besluitvorming 
moeten worden gealloceerd. Het financiële gevolg van deze risico‟s 
is afhankelijk van de politieke besluitvorming; 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risico‟s met financieel gevolg waarvoor weerstandsvermogen wordt 
aangehouden. 
 

Nr Risico Prog. Kans  Gevolg (in euro) Score 
1 Het realiseren van minder 

kantoren op locaties die in 
eigendom zijn van de gemeente 
wat leidt tot minder opbrengsten 
uit de grondexploitatie 

8 70%  4.000.000 20 

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

8 50%  10.000.000   15 

3 Het oplopen van kosten van de 
plannen voor locatie Rivierenwijk 
en/of het niet vinden van 
(voldoende) bouwlocaties voor 
Rentree wat leidt tot de noodzaak 
tot het door de gemeente 
financieren van (een deel) van het 
exploitatietekort. 

7 50%  2.500.000  12 

4 De kans dat de rentekosten voor 
zowel de korte als de lange 
termijn boven de omslagrente van 
5% uitkomt en hierdoor de 
rentekosten dus hoger uitkomen 
dan gebudgetteerd. 

- 25%  1.600.000 12 

5 Risico op 
naheffingsaanslag/boete 
boekenonderzoek BTW/BCF 
(2003-2005). 

15 70%  1.200.000 12 

6 Risico op 
naheffingsaanslag/boete 
boekenonderzoek BTW/BCF 
(2006-2007). 

15 pm pm pm 

 
 
 
 
 
Risico‟s met financieel gevolg waarvoor geen weerstandsvermogen wordt 
aangehouden. 
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Nr Risico Prog. Kans Gevolg (in 
euro) 

Score 

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

13 25%  2.500.000 10 

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

Nr Risico Prog. Kans Gevolg (in 
euro) 

Score 

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

8 25% 18.700.000 10 

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

Nr Risico Prog. Kans Gevolg (in 
euro) 

Score 

1 Niet kunnen uitvoeren van de 
baatbelasting voor de binnenstad wat 
leidt tot stornering van de opgelegde 
beschikkingen. 

8 70%  2.700.000 20 

2 De uitkomst van de onderhandelingen 
met projectontwikkelaar omtrent 
project „rondom de Scheg‟ staan nog 
niet vast wat leidt tot het 
mogelijkerwijs niet realiseren van de 
verwachte exploitatie. 

8 50%  1.000.000  9 

3 Lager uitvallen compensabele BTW 
als gevolg van andere labelling 
(werkdeel Wwb). 

15 50%  700.000 9 

4 Vertraging bij de realisatie van 
plannen met betrekking tot het 
Sluiskwartier door burgerinitiatieven 
wat leidt tot schadeclaims, 
rentekosten en 
planontwikkelingskosten. 

4 25%  4.000.000 10 

Verwijderde of gewijzigde risico‟s 
 

Ten opzichte van de begroting 2010 (in november 2009 vastgesteld) is er 
één risico‟s niet meer van toepassing. Het risico voor de extra kosten die 
voortvloeien uit de nieuwe aanbesteding HV (huishoudelijke verzorging) is 
vervallen. De aanbesteding heeft plaatsgevonden en heeft niet geleid tot het 
optreden van het risico.  
 
Het risico voor het niet realiseren van een rendabele bestemming voor de 
locatie Linderveld is door een beheersmaatregel (vormen van een 
verliesvoorziening) teruggebracht met € 6 miljoen tot € 18,7 miljoen. 
 
Algemene uitkering 
 
In bovenstaande presentatie is de algemene uitkering niet opgenomen.  
Iedere gemeente heeft te maken met onzekerheden in deze, door het rijk 
ingestelde, verdeelsystematiek. De volgende risico‟s worden onderkend; 

 risico‟s die voortvloeien uit het verdeelsysteem; 

 risico‟s/kansen die voortvloeien uit de accressystematiek; 

 verdeelmaatstaven ISV in de algemene uitkering; 

 diverse verdeelformules. 
 
De algemene uitkering wordt binnen gemeente Deventer continu gevolgd en 
indien noodzakelijk worden door het jaar heen waar mogelijk 
bijsturingmaatregelen genomen.  
Op basis van het financiële kader in de mei- en de septembercirculaire 2009 
van het gemeentefonds koerst de gemeente Deventer in 2010 en verder op 
voorzichtigheid.  
 
Grondexploitatie 
 
In de paragraaf Grondbeleid wordt verder ingegaan op de risico‟s inzake de 
grondexploitaties. 
 
GSB 
 
De huidige GSB-III periode is per 31-12-2009 beëindigd. De gerealiseerde 
prestaties moeten worden verantwoord in relatie tot wat is afgesproken. Op 
enkele punten zijn de afgesproken prestaties (nog) niet gerealiseerd. Dit 
betreft een aantal afspraken binnen de Investeringsregeling Stedelijke 
Vernieuwing (ISV), binnen de trajecten VAVO/voortijdige schoolverlaters en 
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binnen de zelfredzaamheidprojecten. Voor ISV zal het risico beperkt zijn, 
omdat het niet behalen van de prestaties deels niet verwijtbaar is en omdat 
er een herstelmogelijkheid zal worden gegeven in het traject ISV-3. Voor de 
VAVO bestaat een reële mogelijkheid voor het terugstorten van een deel 
van de ontvangen subsidie indien de argumenten van de gemeente 
Deventer als onvoldoende worden beoordeeld. Het zelfredzaamheidproject 
levert vanwege de schaal geen risico op. Voor zover kan worden overzien 
zullen genoemde risico‟s kunnen worden opgevangen binnen de huidig 
beschikbare middelen GSB (er zal deels moeten worden terugbetaald wat 
niet is besteed) en zijn daarom niet gekwantificeerd. De verantwoording van 
de GSB-periode 2005-2009 dient voor 15 juli 2010 bij het rijk te worden 
ingediend (middels de SiSa verantwoording). De komende periode zal de 
noodzakelijke controle plaatsvinden door de accountant op prestaties en 
financiën. 
 
Rente risico 
 
De belangrijkste financiële risico‟s bij de uitvoering van het treasurybeleid 
zijn renterisico‟s, kredietrisico‟s en koersrisico‟s. Aangezien de gemeente 
geen leveranciers/afnemers kent van buiten de eurolanden zijn koersrisico‟s 
niet aanwezig. Hierna wordt daarom 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 
markrente (primair); 

 de renteresultaten beter hadden kunnen zijn (secundair); 

 de waarde van activa of passiva nadelig wordt beïnvloed door 
wijziging van de marktrente.  

 
De Wet Fido kent een tweetal wettelijke normen te weten de kasgeldlimiet 
en de renterisiconorm, die beogen om de renterisico‟s van lagere overheden 
binnen de perken te houden en te beheersen. Beide normen, en de 
uitkomsten daarvan, zijn nader toegelicht in de paragraaf financiering. 
Geconcludeerd kan worden dat aan beide normen in 2009 ruimschoots is 
voldaan en dus geen extra risico heeft opgeleverd. 
Egalisatiereserve rente 

De egalisatiereserve rente is gemaximaliseerd op 10% van de 
gecalculeerde rentelasten. De gecalculeerde rentelasten over 2009 waren € 
11,2 miljoen. De renteopbrengsten (doorberekening aan de vaste activa in 
verband met kapitaalbeslag) waren € 14,9 miljoen. Derhalve is een resultaat 
gegenereerd van € 3,7 miljoen. Dit batig saldo is ten gunste gebracht van de 
egalisatiereserve rente. 
 
Kredietrisicobeheer 
Kredietrisicobeheer kan worden omschreven als het beheersen van risico‟s 
die voortvloeien uit de mogelijkheid van een waardedaling van de 
vorderingspositie ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van 
betalingsverplichtingen door de tegenpartij als gevolg van insolventie of 
deficit. Uitzettingen kunnen op grond van de Wet Fido en het treasurystatuut 
slechts plaatsvinden uit hoofde van de uitvoering van een publieke taak. 
Daarnaast vinden uitzettingen alleen plaats bij Nederlandse 
overheidsinstellingen en financiële instellingen met een kredietwaardigheid 
van een A1-rating en/of AA-rating. Het totaal aan uitzettingen bedroeg 
ultimo 2009 € 33.047.040 (zie paragraaf financiering). De uitzettingen 
worden nauwgezet gemonitord en hebben over 2009 niet geleidt tot extra 
risico‟s. Het beleid en de realisatie van het kredietrisicobeheer is nader 
toegelicht in de paragraaf financiering 
 
4.3.4 Weerstandsvermogen 
 
Zoals in de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen is 
aangegeven zou de beschikbare weerstandscapaciteit minimaal gelijk 
moeten zijn aan de benodigde weerstandscapaciteit. 
 
Beschikbare weerstandscapaciteit 
In paragraaf 2 is inzichtelijk gemaakt wat de omvang van de beschikbare 
weerstandscapaciteit is.  
 
€ 14.046.000 + € 551.000 = € 14.597.000 
 
Benodigde weerstandscapaciteit 
De kans dat alle geïnventariseerde risico‟s zich voordoen is klein. 
Vervolgens kan worden gesteld dat de kans dat ze tegelijkertijd optreden 
heel erg klein is. Om deze onzekerheid mee te nemen bij de verwachte 
impact van de risico‟s bij optreden ervan, wordt de uitkomst van de omvang 
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van de risico‟s gecorrigeerd met de zogenaamde zekerheidsfactor. Voor het 
toepassen van deze zekerheidsfactor wordt gebruik gemaakt van een 
simulatiemodel (gebaseerd op de Monte Carlo simulatietechniek).  
Bij de voorjaarsnota 2009 (niet vastgesteld door de raad) is deze simulatie 
toegepast. Met de uitkomst van die simulatie is vervolgens geconstateerd 
dat gemeente Deventer over ruim voldoende beschikbare 
weerstandscapaciteit kan beschikken. 
 
Op basis van de hierboven vermelde risico inventarisatie kan worden 
vastgesteld dat de financiële risico‟s ten opzichte van de vorige presentatie 
in de begroting 2010 (in november 2009 vastgesteld) niet significant zijn 
gewijzigd. In het huidige economische klimaat is dit een positieve 
ontwikkeling. Deze economische situatie en de nog te verwachten negatieve 
financiële gevolgen voor de gemeente Deventer vanuit het gemeentefonds 
(mei- en/of septembercirculaire 2010) dwingt daarbij wel tot het betrachten 
van voorzichtigheid bij de bepaling of alle financiële risico‟s in beeld zijn en 
voldoende zijn gekwantificeerd. Gezien de marginale afwijking ten opzicht 
van de vorige simulatie wordt het op dit moment niet zinvol geacht om een 
nieuwe risicosimulatie te laten uitvoeren.  
 
Minimumnorm 
Bij het bepalen van de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit 
wordt bovenop de gecalculeerde capaciteit een extra minimumnorm 
berekend voor het opvangen van risico's waar niemand rekening mee heeft 
gehouden. Hierbij wordt uitgegaan van 2% van de uitkering uit het 
gemeentefonds (AU) en de OZB capaciteit (zie beleidsnota 
risicomanagement en weerstandsvermogen). Deze kan voor 2010 als volgt 
berekend; 
 

Bedragen o.b.v. begroting 2010 
(x € 1.000.000) 

Geraamd bedrag  Minimumnorm 2% 

Algemene uitkering (gemeentefonds)     88   1,8 
OZB capaciteit 2010    18  0,4  

Totaal  106    2,2 

 
 
 
 
 
 

Ratio weerstandsvermogen 
 

Ratio weerstandsvermogen         
=  

Beschikbare 
weerstandscapaciteit 

 
Benodigde 
weerstandscapaciteit 

 
Gemeente Deventer beschikt over voldoende weerstandsvermogen indien 
de uitkomst van deze ratio minimaal 1 is. Zoals hierboven vermeld kan op 
basis van de niet vastgestelde benodigde weerstandscapaciteit de ratio 
weerstandsvermogen niet worden bepaald.  
 
4.3.5 Conclusie 
 
Ten opzichte van de vastgestelde weerstandscapaciteit in de begroting 
2010 (vastgesteld in november 2009) is de beschikbare 
weerstandscapaciteit met (€ 18.066.000 -/- € 14.597.000=) € 3.469.000 
afgenomen.  
 
De omvang van de bruto financiële risico‟s waarvoor weerstandvermogen 
wordt aangehouden (exclusief de minimumnorm) is ten opzichte van de 
begroting 2010 niet significant gewijzigd;  
€ 19.300.000 nu ten opzicht van € 19.100.000 in de begroting. Daarbij 
vermeldt dat 1 risico niet is gekwantificeerd en als pm is meegenomen. 
Dit betekent concreet dat de gemeente Deventer met de huidige omvang 
van de beschikbare weerstandscapaciteit een minder gunstige positie heeft 
verkregen voor het opvangen van financiële risico‟s dan in de begroting 
2010 is gepresenteerd. De betreffende uitkomst was groter dan 1,24 en 
daarmee meer dan voldoende. Op basis van de huidige uitkomst van de 
twee weerstandscapaciteiten zal de uitkomst van de ratio, bij het toepassen 
van een simulatie, dichter bij de 1 komen te liggen. Bij een uitkomst van 1 of 
groter beschikt de gemeente Deventer over voldoende 
weerstandsvermogen om de gevolgen van het optreden van de risico‟s op te 
vangen zonder dat de vastgestelde dienstverlening daardoor wordt 
beïnvloed. 
Gezien de huidige economische situatie en de aangekondigde maatregelen 
vanuit den Haag voor het gemeentefonds zullen in zowel de voorjaarsnota 
2010 als de begroting 2011, de financiële risico‟s en de omvang van het 
gerelateerde weerstandsvermogen nauwlettend worden gevolgd. 
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4.4 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 

 

4.4.1 Inleiding 
 

De prestaties en ambities die gemeente Deventer stelt in haar verschillende 
programma‟s kunnen niet worden gerealiseerd zonder kapitaalgoederen. 
Om onderwijs te geven zijn schoolgebouwen nodig. Straten, wegen, 
bruggen en pleinen zijn onontbeerlijk voor de economische ontwikkeling van 
Deventer en straatverlichting en de inrichting en onderhoud van het 
openbaar groen leveren een belangrijke bijdrage aan het gevoel van 
veiligheid. Allemaal voorbeelden van kapitaalgoederen die van groot belang 
zijn bij het realiseren van die prestaties en ambities. 
Vanuit de zorg voor een structureel goed, veilig, efficiënt en milieubewust 
leef-, werk-, woon- en verblijfmilieu voor de burger wordt jaarlijks veel geld 
geïnvesteerd in het onderhoud van deze kapitaalgoederen. In de begroting 
2009 is het operationele en financiële beleidskader weergegeven voor het 
onderhoud van de kapitaalgoederen. Deze paragraaf geeft inzicht in de 
realisatie van het beleid en de daaruit voortvloeiende financiële 
consequenties over het jaar 2009.  
 
4.4.2  Beleidsrealisatie 
 
Openbare ruimte 
 
De kwaliteitstoestand van de openbare ruimte heeft in 2009 veel aandacht 
gehad. Niet verwonderlijk aangezien de kwaliteitstoestand van deze ruimte 
het veiligheidsgevoel van de gebruikers sterk beïnvloed. In 2009 is het 
onderhoud van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte uitgevoerd 
conform de nota Kwaliteit Beheer Openbare Ruimte Deventer (KBORD). De 
teruggang van het kwaliteitsniveau lijkt te zijn doorbroken. Dit wordt mede 
mogelijk gemaakt doordat bepaalde achterstanden in onderhoud worden 
meegenomen bij de ontwikkelingsprojecten (bijvoorbeeld: as binnenstad 
Colmschate, Boreelgebied en herstructureringsgebieden). De verwachting is 
dat in 2010 voor de openbare ruimte het kwaliteitsniveau „sober‟ wordt 
gerealiseerd. De binnenstad, de Vijfhoek en geherstructureerde gebieden 
zullen onderhouden kunnen worden op het kwaliteitsniveau „basis‟. 
De leefbaarheidsbeleving van de burgers wordt 2 jaarlijks gemonitord. Dit 
onderzoek (enquête) is in september 2009 uitgevoerd. Voor het aspect 
fysieke ruimte is voor 2009 en 2010 gesteld dat de resultaten van de 

monitor minimaal gelijk blijven. Vanuit de Monitor Openbare Ruimte (MOR) 
kan worden afgeleid dat de maatschappelijke effecten in 2009 zijn gehaald. 
De leefbaarheid, de objectieve en subjectieve veiligheid en de kwaliteit 
(aanzien en aantrekkelijkheid) van de openbare leef-, werk-, woon- en 
verblijfomgeving zijn minimaal gelijk gebleven voor de gemeente Deventer. 
 
Uit de verschillende staten van onderhoud kan per deelgebied in de 
openbare ruimte het volgende beeld van het gerealiseerde beleid worden 
gegeven; 
 
Straten, wegen en pleinen 
In 2009 is uitvoering gegeven aan de realisering van de eerste jaarschijf van 
het MJOP 2009-2012.  
De gebiedsgerichte aanpak conform de ontwikkelingsvisie „De Kroon op 
Deventer‟ heeft zich de afgelopen 2 jaar gericht op Platvoet. In 2009 is het 
grootschalig onderhoud voor het gebied Borgele en aanpalende wijken van 
de herstructurering Keizerslanden verder voorbereid. Uitvoering van de 
plannen is voorzien in 2010 en 2011. De reconstructie van de Singel, de 
Parkweg, de Noordenbergsingel, de Ossenweerdstraat en het Noorderplein 
is in 2009 afgerond. Tevens is gestart met de reconstructie van de 
Veenweg. Voor grote delen van het areaal bevindt de kwaliteit van het 
onderhoud zich op het niveau „sober-plus‟.   
 
Stratenreiniging heeft in 2009 plaatsgevonden conform de beheerkwaliteit 
uit de nota KBORD. Met de uitvoering hiervan is ultimo 2009 het 
kwaliteitsniveau „basis‟ gerealiseerd. Voor het aspect „schoon‟ is het 
gestelde onderhoudskwaliteitsniveau „basis‟ in 2009 niet gehaald. 
 
Openbare verlichting 
In 2009 is het onderhoud van de openbare verlichting uitgevoerd volgens 
de, in 2007 aangegane overeenkomst met de onderhoudsaannemer. Deze 
overeenkomst is er op gericht dat altijd minimaal 97% van de verlichting 
brandt. In 2011 mag er nog slechts sprake zijn van een uitval van 7% op 
jaarbasis.  
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Uit de Monitor Openbare Ruimte komt de openbare verlichting relatief 
positief naar voren. Wij hebben als gemeente Deventer gemiddeld een oud 
lichtmasten bestand. Ondanks dit oude bestand hebben we een relatief 
energiezuinige verlichting. Het potentieel aan 
energiebesparingmogelijkheden is in 2009 in kaart gebracht. Mogelijkheden 
blijken met name te liggen in het dimbaar maken van verlichting langs 
hoofdwegen en op industrieterreinen. Hiervoor zijn grote investeringen 
noodzakelijk die een lange terugverdientijd kennen. Alleen bij het vervangen 
van afgeschreven installaties is het mogelijk om hierin bedrijfsmatig 
verantwoord te investeren. 
 
In het afgelopen jaar is het groot onderhoud aan de lichtmasten grotendeels 
conform het MJOP 2009-2012 gerealiseerd. Het beheer, onderhoud en 
instandhouding van de openbare verlichting is daarbij gerealiseerd op 
kwaliteitsniveau „basis‟ voor de binnenstad, de Vijfhoek en voor de nieuwe 
en geherstructureerde gebieden. Voor de rest van de gemeente is niveau 
„sober‟ gerealiseerd. 
 
Civieltechnische kunstwerken en havengebonden constructies 
Voor het onderhoud is uitvoering gegeven aan de realisering van de 
jaarschijf van het MJOP 2009-2012. De jaarschijf is geheel gerealiseerd. Het 
onderhoud is daarbij gerealiseerd op het onderhoudskwaliteitsniveau 
„sober‟. 
In 2009 is besloten RGI middelen (vanuit opbrengst verkoop Essent 
aandelen) toe te kennen aan de 2

e
 fase van de renovatie van het 

sluizencomplex en het vervangen van de vallen van de Hanzebruggen. 
Daarnaast is een start gemaakt met de uitvoering van de 1

e
 fase van de 

renovatie van het sluizencomplex. Eveneens zijn voorbereidingen getroffen 
voor het herstel van de Pothoofdkade (omvorming tot afmeervoorziening) en 
de Wellekade, zodat de uitvoering van dit project in 2010 kan worden 
gerealiseerd. 
Met de subsidies en de lopende projecten kunnen nagenoeg alle 
substantiële onderhoudsachterstanden bij de civieltechnische kunstwerken 
worden ingelopen. 
In 2009 is eveneens regulier onderhoud uitgevoerd aan kleinere bruggen en 
andere kleine civiele kunstwerken. 
 
 
 

Groen, natuur en recreatie 
Het onderhoud groen is in 2009 gerealiseerd door het Deventer Groenbedrijf 
evenals enkele MJOP-projecten. Het beheer, onderhoud en instandhouding 
van het groen is daarbij gerealiseerd op kwaliteitsniveau „sober-plus‟. 
In 2007 is het groenbeleidsplan vastgesteld waarin voorstellen zijn 
opgenomen om in een beperkt aantal jaren de achterstanden in het 
onderhoud weg te werken en het groen een zodanige inrichting te geven dat 
een groot deel van het areaal met de beschikbare middelen op het 
kwaliteitsniveau „basis‟ kan worden onderhouden. In 2009 is hieraan 
uitvoering gegeven. 
 
Openbare speelgelegenheden 
In 2009 is voortvarend uitvoering gegeven aan het huidige speelbeleid. Het 
beheer, onderhoud en instandhouding van de speelplekken is daarbij 
gerealiseerd op kwaliteitsniveau „sober-plus‟. De buurtspeelplannen zijn 
uitgevoerd. Vervolgens is in 2009 een nieuw speelbeleidsplan opgesteld. 
Bestuurlijke vaststelling zal in 2010 plaatsvinden. 
 
Begraafplaatsen 
In 2009 is het reguliere onderhoud voor de jaarschijf 2009 gerealiseerd door 
het Deventer Groenbedrijf, Stichting Oude begraafplaatsen en Yarden. 
Vervolgens is in 2009 een programma voor groot onderhoud aan de 
begraafplaatsen opgesteld. 
 
Riolering en water 
Het beleid en de uitvoering voor onderhoud aan riolering en 
waterbeheervoorzieningen heeft over 2009 plaatsgevonden conform het 
gemeentelijke rioleringsplan (GRP) 2005-2010. In het GRP zijn doelen 
opgenomen die moeten waarborgen dat het rioolstelsel van Deventer in 
2010 voldoet aan de „basisinspanning‟ zoals geformuleerd in het rapport 
CUWVO VI (= Commissie Uitvoering Wet Verontreiniging 
Oppervlaktewater). In dit kader is in 2009 het effluentfilter aanbesteed en 
gegund. In 2010 wordt dit filter op de RWZI aan de Roland Holstlaan 
gerealiseerd. 
In 2009 is de vervanging van de riolering BuitenNoordenberg afgerond en 
zijn er diverse reinigingen uitgevoerd. Conform planning is in 2009 het 
nieuwe „verbreed‟ GRP 2010-2015 uitgewerkt en bestuurlijk in november 
door de raad vastgesteld. Hierin zijn onder andere de nieuwe taken van de 
gemeente op het gebied van riolering en waterhuishouding beschreven. 
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Gebouwen 
 
Gemeentelijke huisvesting 
Het technisch beheer en onderhoud van panden voor huisvesting van het 
gemeentelijke apparaat en panden die worden aangehouden vanuit 
cultuurhistorisch perspectief, wordt sinds 1998 uitgevoerd door een externe 
partner. Over 2009 hebben zich geen uitzonderlijke situaties voorgedaan. 
Het (groot) onderhoud aan panden voor huisvesting van het gemeentelijk 
apparaat heeft een sterke relatie met het project verhuisvesting en het 
voormalige project nieuwbouw. Vanwege de plannen rondom beide 
projecten is het onderhoud in 2009 gereduceerd tot het absolute minimum 
(kwaliteitsniveau „sober‟). Onderhoudscontracten (liftkeuringen en inspectie 
van installaties) zijn wel uitgevoerd. 
 
Welzijn en culturele huisvesting 
Voor de welzijn- en culturele gebouwen zijn meerjarige 
onderhoudsplanningen opgesteld. Deze onderhoudsplanningen zijn in 2009 
voor de niet monumentale gebouwen geactualiseerd en worden in volgende 
jaren gebruikt. Uitgangspunt van deze plannen is steeds dat sober en 
doelmatig onderhoud wordt gepleegd, zodanig dat de gebouwen in stand 
worden gehouden en deze veilig en storingsvrij zijn te gebruiken. Voor de 
monumentale panden wordt het onderhoud gepland door de 
Monumentenwacht. Dit heeft als voordeel dat tijdens de inspecties voor de 
onderhoudsplanningen kleine reparaties direct kunnen worden 
meegenomen. In 2009 is vastgesteld dat op basis van de 
onderhoudsplannen en de verwachting dat ongeveer 80% van de geraamde 
kosten ook daadwerkelijk worden gemaakt (technische noodzaak), het 
jaarlijkse reguliere onderhoud sober en doelmatig binnen dit budget is 
uitgevoerd. Het beheer, onderhoud en instandhouding van welzijns- en 
culturele gebouwen is daarbij gerealiseerd op kwaliteitsniveau „basis‟. 
 
Sporthuisvesting 

De onderhoudskosten voor sportgebouwen zijn conform de 
meerjarenplanningen uitgevoerd en dit heeft niet geleid tot substantiële 
financiële of beleidsmatige afwijkingen. Het beheer, onderhoud en 
instandhouding van de sporthuisvesting is daarbij gerealiseerd op 
kwaliteitsniveau „basis‟. 
 
 

Onderwijshuisvesting 
De financiële beleidskaders van de onderwijshuisvesting zijn vastgelegd in 
het Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2008-2013 (IHP). Het onderhoud 
van de onderwijshuisvesting is opgenomen en geprogrammeerd in een 
meerjaren onderhoudsplanning (MJOP). Schoolbesturen bepalen zelf de 
jaarlijkse vraag naar onderhoud en dienen die in bij de gemeente. Deze 
aanvragen worden vervolgens getoetst aan de verordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs en leiden tot goedkeuringsbedragen op het 
programma onderhoudsvoorzieningen van het jaar daarop volgend.  
Het masterplan onderwijshuisvesting (IHP) is in 2008 door het college 
vastgesteld. Het beheer, onderhoud en instandhouding van de 
onderwijshuisvesting is gerealiseerd op kwaliteitsniveau „basis‟. 
 
Gebouwen voor derden 
De gemeente heeft, naast gebouwen voor de gemeentelijke huisvesting en 
voor welzijn- en culturele instellingen, circa 55 gebouwen in het bezit voor 
derden. Het merendeel van deze panden is verhuurd. De gemeente is als 
eigenaar en verhuurder verantwoordelijk voor het onderhoud aan 
betreffende panden. De kwaliteitsnorm voor het onderhoud van de panden 
is vastgesteld op minimaal instandhouding met handhaving van huidige 
functie en representativiteit. 
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4.4.3  Financiële verantwoording 
 
Openbare ruimte 
 
Het onderhoud in de openbare ruimte over 2009 is financieel als volgt 
verlopen;  
 
Categorie 
(bedragen x € 1.000) 

Progr. Product Begroting 
na 

wijziging 

Realisatie 
2009 

Gerealiseerd 
Kwaliteits-

niveau 
Wegen 3 20 8.631 8.795 sober-plus 
Stadsreiniging 3 21 2.645 2.839 basis 
Riolering en water 3 32 6.795 6.858 n.v.t. 
Groen 3 28 6.998 7.416 sober-plus 
Civieltechnische 
kunstwerken 

3 38 1.856 1.688 sober 

Openbare verlichting 
Begraafplaatsen 

3 
3 

22 
33 

1.153 
248 

1.121 
227 

basis 
sober 

Openbare 
speelgelegenheden 

3 30 862 857 sober-plus 

Totaal  29.188  29.801  

 
De gerealiseerde kosten voor onderhoud in de openbare ruimte vertonen in 
2009 in totaal geen grote afwijking ten opzicht van de begroting. Een 
afwijking die opvalt is die voor het openbaar groen (product 28). Dit betreft 
een hogere vergoeding aan het Deventer Groenbedrijf inzake meerkosten 
gedetacheerd personeel (€ 190.000). Daarnaast heeft de bestrijding van de 
eikenprocessierups, Massariaziekte (platanen) en de bloedingsziekte 
(kastanjebomen) meer kosten veroorzaakt dan waren begroot. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebouwen 
 
De begrote bedragen versus de realisatie in 2009 voor het onderhoud van 
de gemeentelijke gebouwen zien er als volgt uit; 
 
 

Categorie 
(bedragen x € 1.000) 

Progr. Product Begroting 
na 

wijziging 

Realisatie 
2009 

Gerealiseerd 
Kwaliteits-

niveau 
Brandweer 
Gemeentelijke 
huisvesting 

2 500 132 169 sober 

15 994 364 226 sober 

Welzijns- en culturele 
huisvesting 
Sporthuisvesting 

12/13 201/233 392 238 basis 

14 240/241 328 304 basis 

Onderwijshuisvesting 
 

11 210 0 36 basis 

11 211 805 524 basis 

Gebouwen voor derden 8 13 97 152 sober 

Totaal  2.118  1.649  

 
 
De gerealiseerde kosten voor onderhoud aan gebouwen vertonen over 2009 
in totaal een onderschrijding. Per product worden de significante afwijkingen 
hieronder kort toegelicht. 
De overschrijding van de kosten voor onderhoud voor product 500 wordt 
voor een groot deel veroorzaakt door extra onderhoud aan 
installaties/materieel. De uitgaven voor het onderhoud aan de gemeentelijke 
huisvesting (programma 15) heeft een sterke relatie met het voormalige 
project nieuwbouw. Vanwege de plannen rondom dit project is het 
onderhoud gereduceerd tot het absolute minimum. Hierdoor zijn de kosten 
in 2009 nog eens € 138.000 lager uitgekomen dan de begrote omvang. De 
onderschrijding van de onderhoudskosten voor de welzijns- en culturele 
huisvesting (producten 201 en 233) voor een bedrag van € 154.000 is toe te 
schrijven aan vertraging in het geplande schilderwerk. Uitvoering hiervan 
vindt grotendeels plaats in 2010. De onderschrijding van de 
onderhoudskosten voor de onderwijshuisvesting (€ 281.000) is gelegen in 
het feit dat schoolbesturen voor 2009 minder onderhoud hebben 
aangevraagd dan voor 2009 was geraamd. De overschrijding van de kosten 
(€ 55.000) voor het onderhoud aan gebouwen voor derden is veroorzaakt 
door extra onderhoudswerkzaamheden en onderhoud dat vanuit 2008 naar 
2009 is doorgeschoven. 
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Voorziening groot onderhoud gebouwen 
 
Voor het groot onderhoud aan gebouwen in eigen bezit, maar voor het 
merendeel in exploitatie door derden, is een voorziening aangelegd. Deze 
voorziening had in 2009 het volgende verloop; 
 
Voorziening 
(bedragen x € 1.000) 

Stand  per 
01/01/2009 

Vermeerdering Vermindering Stand per 
31/12/2009 

Groot onderhoud 
gebouwen voor 
derden 

183 97 152 128 

Totaal  183  97  152  128 

 
 
De gemeente is als eigenaar en verhuurder verantwoordelijk voor het 
onderhoud aan betreffende panden. Jaarlijks wordt 20% van de 
huuropbrengsten gestort in de voorziening groot onderhoud. Met deze 
middelen wordt geborgd dat het onderhoud tegen de vastgestelde 
kwaliteitsnorm wordt uitgevoerd. Over 2009 is voor € 152.123 aan 
onderhoud gepleegd tegen een storting in de voorziening van  € 97.263 ten 
laste van de exploitatie.  
 
Overige kapitaalgoederen 
 
Het onderhoud aan overige kapitaalgoederen, in dit geval ICT apparatuur, is 
over 2009 financieel als volgt verlopen; 
 
Categorie 
(bedragen x € 1.000) 

Progr. Product Begroting 
na 

wijziging 

Realisatie 
2009 

Gerealiseerd 
kwaliteitsniveau 

Overige (ICT) 15 994 596 582 Basis 

Totaal  596  582  

 
De gerealiseerde uitgaven aan onderhoud voor ICT vertonen geen grote 
afwijking ten opzichte van de begroting. 
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4.5 Paragraaf financiering 

 
4.5.1 Inleiding 
 
In 2009 zijn nog duidelijk de gevolgen merkbaar geweest van de 
wereldwijde kredietcrisis. Zo heeft onder andere de sterke daling van de 3-
maands Euribor zich in 2009 onverminderd voortgezet en lag deze eind 
2009 op slechts 0,7%. De rentes voor kasgeldleningen en deposito‟s waren 
daardoor in 2009 zeer laag. Daarentegen zijn de lange termijnrentes in 2009 
in verhoudingsgewijs geringe mate gedaald door enerzijds hogere toeslagen 
en anderzijds door verwachte economische groei en inflatie. Vanaf het 
derde kwartaal 2009 leek de recessie zijn dieptepunt te hebben bereikt.  
 
Daarnaast heeft de kredietcrisis zijn weerslag gehad op wetgeving zoals de 
Wet Fido en Ruddo. Beide zijn in 2009 gewijzigd waardoor ook het 
gemeentelijk treasurystatuut in 2009 is gewijzigd.  
 
De treasuryparagraaf (financieringsparagraaf) in de begroting behandelt de 
beleidsvoornemens voor het komende jaar. In het jaarverslag wordt 
vervolgens ingegaan op de resultaten van de beleidsuitvoering. Om een 
goede vergelijking te kunnen maken tussen de treasuryparagrafen van de 
begroting en het jaarverslag dient de opzet en inhoud van de onderwerpen 
in beide paragrafen identiek te zijn.  

 
4.5.2 Wettelijk kader 
 
Het wettelijk kader van de financieringsparagraaf ligt verankerd in de Wet 
financiering decentrale overheden (Wet Fido) die met ingang van 1 januari 
2001 is ingevoerd en voor het laatst in 2009 is gewijzigd. De Wet Fido 
verplicht de gemeenten tot het hebben van een treasurystatuut en het 
opnemen van een treasuryparaaf in de begroting en jaarrekening. Een 
ander belangrijk uitgangspunt van de Wet Fido is dat deze wet aan de 
lagere overheden de verplichting oplegt financiële risico‟s op treasurygebied 
te beheersen. 
Daarnaast regelt de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale 
overheden (Ruddo) de vereisten ten aanzien van de kredietwaardigheid van 
financiële instellingen. Ook deze regeling is in 2009 gewijzigd.  
 

In het treasurystatuut, oorspronkelijk vastgesteld in oktober 2003 en voor 
het laatst herzien in december 2009, zijn binnen de mogelijkheden van de 
Wet Fido en de Ruddo de kaders vastgelegd voor de uitvoering van de 
treasuryfunctie bij de gemeente. Enkele belangrijke punten uit het 
treasurystatuut zijn: 

 het uitzetten van gelden aan derden geschiedt uitsluitend in het kader 
van de publieke taak en kan alleen indien deze een prudent karakter 
hebben en niet zijn gericht op het genereren van inkomen door het 
lopen van een overmatig risico. Bovendien vinden uitzettingen alleen 
plaats bij Nederlandse overheidsinstellingen of financiële instellingen 
met een kredietwaardigheid van een AA-rating indien het om lange 
termijnuitzettingen (> 1 jaar) gaat of een A-1 rating indien het korte 
termijn uitzettingen (< 3 maand) betreft.  

 het gebruik van derivaten is toegestaan mits deze uitsluitend worden 
toegepast ter beperking van financiële risico‟s; 

 het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen 
bij tenminste 2 financiële instellingen. 

 

4.5.3 Algemene ontwikkelingen 
 
Interne ontwikkelingen 
 
Treasurystatuut 
In december 2009 is het treasurystatuut 2009 door de raad vastgesteld. 
Aanleiding hiervoor was de gewijzigde Wet Fido en Ruddo. Het nieuwe 
treasurystatuut voldoet aan de vereisten van de Wet Fido. Als extra 
beperkende voorwaarde is verder in het treasurystatuut opgenomen dat er 
maximaal € 5 miljoen per financiële instelling kan worden uitgezet om 
zodoende het debiteurenrisico te beperken.  
 
Treasury jaarplan 
Jaarlijks wordt er een treasury jaarplan door het college vastgesteld. In het 
treasury jaarplan wordt op meer concrete wijze ingegaan op treasury-
informatie en treasury-acties. Het treasuryjaarplan moet bijdragen aan meer 
transparantie van de treasuryfunctie. Het treasuryjaarplan kan gezien 
worden als een soort van onderlegger voor de treasuryparagraaf van de 
begroting.  
Enkele onderdelen van het treasury jaarplan zijn bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van de financieringsbehoefte, de analyse van renterisico‟s, de 
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verwachte transacties op financierings- en beleggingsgebied, kasbeheer en 
verwachte ontwikkelingen op het gebied van administratie, organisatie en 
interne controle. In juni 2009 is het treasury jaarplan 2009 vastgesteld.  
 
Externe ontwikkelingen 
 
Renteontwikkeling 
Een belangrijke factor bij de uitvoering van het treasurybeleid is het 
(verwachte) verloop van de geld- en kapitaalmarktrente. De visie ten 
aanzien van de renteontwikkeling is medebepalend voor het te volgen 
financieringsbeleid. De basis van de rentevisie vormt de Macro 
Economische Verkenningen samen met de rentevisie van een aantal 
gerenommeerde financiële instellingen. De verwachting voor 2009 was een 
gelijkblijvende kapitaalmarktrente (lange termijnrente) van 5% alsmede een 
dalende geldmarktrente (korte termijnrente) tot 4,3%.  
 
De wereldwijde kredietcrisis heeft echter het renteniveau in 2009 sterk 
beïnvloed en onvoorspelbaar gemaakt. Het niveau van de korte rente is 
zeer sterk gedaald in 2009 en lag eind 2009 op ongeveer 1%. Ook de lange 
rente is gedaald en bedroeg eind 2009 ongeveer 3,75%.  
 
Rentevisie werkelijk versus begroting 2009 

rentevisie 
 
 
Korte termijn 

visie begroting 
2009 

 
4,30% 

werkelijk (eind) 
2009 

 
1,00% 

verschil 
 
 

3,30% 
Lange termijn 5,00% 3,75% 1,25% 

    

 
Wet Fido 
In 2009 is de gewijzigde Wet Fido ingevoerd. De belangrijkste wijzigingen 
betreffen de aanpassing van de renterisiconorm die thans 20% van de totale 
begrotingsomvang bedraagt alsmede de versoepeling van het Provinciaal 
toezicht op naleving van de rente risiconorm en de kasgeldlimiet. Ook is in 
2009 in verband met de kredietcrisis de uitvoeringsregeling uitzettingen en 
derivaten decentrale overheden (Ruddo) gewijzigd. Op grond van de 
gewijzigde Ruddo is het slechts mogelijk uitzettingen te doen bij financiële 
instellingen die beschikken over een AA-rating. Daarnaast dient ook het land 
waarin de financiële instelling is gevestigd over een AA-rating te beschikken. 

Het treasurystatuut is in verband met deze wetswijzigingen aangepast in 
2009.    
 
4.5.4 Gemeentefinanciering 
 
Financieringsbeleid gemeente Deventer 
 
De gemeente Deventer hanteert het principe van integrale financiering. Bij 
integrale financiering worden de rentekosten voor investeringen 
toegerekend aan de projecten via een gemiddeld percentage, de z.g. 
omslagrente. De omslagrente in 2009 bedroeg 5%. Het in de begroting 
gehanteerde percentage wordt ook voor de jaarrekening gehanteerd. 
Verschillen tussen de vooraf geraamde rentelasten en de werkelijke 
rentelasten worden verrekend met de rente-egalisatiereserve.  
 
Het renteresultaat voor 2009, oftewel het verschil tussen de doorbelaste 
rente aan activa en de werkelijke rentekosten, bedraagt € 3,8 miljoen 
voordelig. Bij de primitieve begroting was rekening gehouden met een batig 
renteresultaat van € 2 miljoen. In de zomerrapportage en najaarsrapportage 
is deze raming naar boven bijgesteld tot per saldo € 2,3 miljoen. Het 
werkelijk renteresultaat is circa € 1,5 miljoen hoger.  
 
De belangrijke oorzaak voor dit gunstige renteresultaat is de lagere rente 
over de eigen financieringsmiddelen (€ 1,3 miljoen).  
Het batig saldo van € 3,8 miljoen is ten gunste gebracht van de 
egalisatiereserve rente.  
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Opstelling rentelasten (in € miljoen) Begroting 2009 Rekening 2009 Verschil 

Rentelasten    
 Rente korte financieringsmiddelen -0,02 -0,03 - 0,05 
 Rente langlopende geldleningen 6,16 6,06  - 0,10 
 Rente eigen financieringsmiddelen 5,67 4,40 - 1,27 
 Rentebijdrage exploitatie 0,67 0,67 0,00 
 Overig  0,03 0,04 0,01 

 12,51 11,20 - 1,31 
Renteopbrengsten    
 Doorberekening aan vaste activa 14,81 15,00 0,19 
 In verband met kapitaalbeslag    

 14,81 15,00 0,19 

Renteresultaat 2,30 3,80 1,50 

 
 
Financieringsstructuur 
 
In de begroting 2009 werd rekening gehouden met een totaal aan 
rentekosten van € 13,57 miljoen. Deze rentekosten worden via 2 methoden 
toegerekend aan de diverse vaste activa. De te financieren activa worden 
onderscheiden in enerzijds activa waaraan ingevolge contract of naar hun 
aard een vaste, bij aanvang van de desbetreffende investering, 
overeengekomen rente wordt toegerekend en anderzijds in activa die 
tezamen de resterende rentelast (omslagrente) dienen te dragen. Aan de 
passiefzijde van de balans ontstaan de financieringslasten door het ter 
beschikking staan van zowel lang als kort vreemd vermogen en van het 
eigen vermogen waaraan vooraf een opbrengstpercentage wordt 
toegerekend.  
 
Van de financieringsbehoefte en –bronnen per 1 januari van het boekjaar 
2009 is het volgende overzicht te geven. Ter vergelijking worden de cijfers 
van 2008 eveneens vermeld.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Financieringsbehoefte en bronnen 
per 1 januari van het boekjaar (x € 
1.000.000) 

Begroting 
2008 

Werkelijk 
2008 

Begroting 
2009 

Werkelijk 
2009 

     
Investeringen in:     
Vaste activa 201 183 218 198 
Onderhanden werk grondexploitatie 72 87 70 104 

Totale investeringen 273 270 288 302 
     
Gefinancierd met:     
Reserves 120 136 123 136 
Nog te bestemmen resultaat     
Voorzieningen 27 42 33 23 
Langlopende financiering 118 118 126 126 

Totaal financiering 265 296 282 285 
     

Financieringstekort (-), overschot (+) - 8 26 - 6 - 17 

 
 
Het begrote administratief berekende financieringstekort op begrotingsbasis 
van € 6 miljoen blijkt op rekeningbasis € 17 miljoen te zijn wat vooral wordt 
veroorzaakt door hogere boekwaardes van activa en reserves per 1-1-2009 
en een lagere boekwaarde van de voorzieningen. Van belang is te 
vermelden dat er per 2 januari 2009 een langlopende lening van € 15 
miljoen is gestort waardoor het financieringstekort op rekeningbasis 
ongeveer € 2 miljoen bedraagt.  
 
Leningenportefeuille 
 
De omvang van de leningenportefeuille is in 2009 toegenomen met € 7 
miljoen. De omvang van de langlopende vaste schuld per 1 januari 2009 
bedroeg € 126 miljoen en per 31 december 2009 € 133 miljoen. In 2009 is 
een lening van € 15 miljoen gestort zijnde de 2

e
 tranche van de lening van 

totaal € 45 miljoen die voor de nieuwbouw van het gemeentehuis was 
aangetrokken. Verder is een lening van € 3,1 miljoen aangetrokken en 
doorverstrekt aan de NV Vastgoed Cultureel Centrum ten behoeve van de 
verbouw van de schouwburg.  
De totale aflossingen in 2009 bedroegen € 11,47 miljoen.   
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De gemiddelde rente van de leningenportefeuille is in 2009 licht gedaald tot 
een niveau van 4,49%. Dit wordt veroorzaakt door het lage rentepercentage 
van de nieuw aangetrokken geldlening.  

 
Leningenportefeuille  Begroting 2009 Werkelijk 2009 

 Bedrag 
(in € 1.000.000) 

Gewogen 
gemiddelde 
rente (in %) 

Bedrag 
(in € 

1.000.000) 

Gewogen 
gemiddelde 
rente (in %) 

     
Stand 01-01-2009 126,09 4,50 % 126,09 4,51 % 
Aflossingen  11,47 4,81 % 11,47 4,80 % 
Nieuwe leningen  15,00 4,66 % 18,10 4,54 % 
Stand 31-12-2009 129,62 4,49 % 132,72 4,49 % 

 
Uitzettingen 
 

Naast overschotten in rekening courant zijn er in 2009 een tweetal bedragen 
uitgezet. De volgende transacties hebben in 2009 plaatsgevonden: 
 

Bedrag     
(in €) 

Periode  
(van – tot) 

Rente 
% 

Bank Rating 

8.000.000 3-7-2008 2-1-2009 5,60 FIH Bank A-1 
5.000.000 16-1-2009 17-2-2009 3,75 ING A-1 

 

 

In alle gevallen zijn de bedragen uitgezet bij partijen die voldoen aan de in 
het treasurystatuut gestelde ratingvereisten.  
 
4.5.5 Risicobeheer 
 
De belangrijkste financiële risico‟s bij de uitvoering van het treasurybeleid 
zijn renterisico‟s, kredietrisico‟s en koersrisico‟s. Aangezien de gemeente 
geen leveranciers/afnemers kent van buiten de eurolanden zijn koersrisico‟s 
niet aanwezig. Hierna wordt derhalve ingegaan op renterisico‟s en 
kredietrisico‟s.  
 
Renterisicobeheer 
 
Onder renterisico wordt verstaan het risico dat: 

 de renteresultaten negatief worden beïnvloed door wijzigingen in de 
markrente (primair); 

 de renteresultaten beter hadden kunnen zijn (secundair); 

 de waarde van activa of passiva nadelig wordt beïnvloed door wijziging 
van de marktrente.  

 

De Wet Fido kent een tweetal wettelijke normen te weten de kasgeldlimiet 
en de renterisiconorm, die beogen om de renterisico‟s van lagere overheden 
binnen de perken te houden en te beheersen. Beide normen worden hierna 
toegelicht. 
 
Kasgeldlimiet 

De kasgeldlimiet geeft de toelaatbare omvang van de netto vlottende schuld 
aan en dient derhalve om het renterisico op de korte termijn te beheersen. 
Juist voor de korte termijn geldt dat de renterisico‟s aanzienlijk kunnen zijn, 
gezien de mogelijke fluctuaties op de geldmarkt. Onder de vlottende schuld 
vallen alle financieringen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar. 
De limiet bedraagt een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage van 
de begrote gemeentelijke uitgaven. Voor 2009 is de kasgeldlimiet bepaald 
op € 24,4 miljoen.  
Per de eerste van elke maand wordt de stand van de netto vlottende schuld 
van de gemeente getoetst aan de kasgeldlimiet. Bij een te verwachten 
overschrijding van de kasgeldlimiet dient tot consolidatie van de vlottende 
schuld te worden overgaan en dienen derhalve langlopende 
financieringsmiddelen te worden aangetrokken.  
 
Het verloop van de kasgeldlimiet vertoonde in 2009 het volgende beeld:  
 

Verloop stand kasgeldlimiet 
2009 (bedragen x € 1.000) 

Kwartaal 

 1 2 3 4 
1. vlottende schuld  4.275 119  
2. vlottende middelen 12.084   9.584 
3. saldo 12.084 4.275- 119- 9.584 

4. kwartaalsaldo 12.084 4.275- 119- 9.584 
     
Kasgeldlimiet 24.400 24.400 24.400 24.400 
     
     

Overschrijding (-) / ruimte (+) 36.484 20.125 24.281 33.984 
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Rente risiconorm 
De renterisico‟s op de langlopende financieringsmiddelen wordt ingekaderd 
door de rente risiconorm. Jaarlijks mogen de renterisico‟s uit hoofde van 
renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan 20% van het 
begrotingstotaal bij aanvang van het jaar. Het doel van de rente risiconorm 
is het realiseren van een spreiding van de rentetypische looptijden van de 
leningenportefeuille waardoor een verandering in de rente vertraagd 
doorwerkt in de rentelasten van de gemeente.  
De begrote rente risiconorm voor 2009 bedroeg 20% van het 
begrotingstotaal van € 287 miljoen is € 57,4 miljoen.  
De toets van de renterisico‟s aan de hand van de rente risiconorm verloopt 
dan als volgt: 
 

Rentetoets  (bedragen x  € 1.000.000) Begroting 2009 Werkelijk 2009 

Renterisico op vaste schuld   
1a. Renteherziening op vaste schuld (o/g) 0,00 0,00 
1b. Renteherziening op vaste schuld (u/g) 0,00 0,00 
2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b) 0,00 0,00 
3a. Nieuw aan te trekken vaste schuld (o/g) 15,00 18,10 
3b. Nieuw aan te trekken vaste schuld (u/g) 0,00 0,00 
4. Netto nieuw aan te trekken vaste schuld (3a-3b) 15,00 18,10 
5. Betaalde aflossingen 11,47 11,47 
6. Herfinancieringen (laagste van 4 en 5) 11,47 11,47 
7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6) 11,47 11,47 
   
Rente risiconorm   
8. Stand van de vaste schuld per 1 januari 287,00 287,00 
9. Het bij ministeriele regeling vastgestelde perc. 20% 20% 
10. Rente risiconorm 57,40 57,40 
   
Toets rente risiconorm   
11. Rente risiconorm 57,40 57,40 
12. Renterisico op vaste schuld 11,47 11,47 

13. Ruimte (+) / Overschrijding (-) (10 – 7) 45,93 45,93 

 
In 2009 is ruimschoots voldaan aan de rente risiconorm.  
 
Kredietrisicobeheer 
 
Kredietrisicobeheer kan worden omschreven als het beheersen van risico‟s 
die voortvloeien uit de mogelijkheid van een waardedaling van de 
vorderingspositie ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van 
betalingsverplichtingen door de tegenpartij als gevolg van insolventie of 

deficit. Uitzettingen kunnen op grond van de Wet fido en het treasurystatuut 
slechts plaatsvinden uit hoofde van de uitvoering van een publieke taak. 
Daarnaast vinden uitzettingen alleen plaats bij Nederlandse 
overheidsinstellingen en financiële instellingen met een kredietwaardigheid 
van een A1-rating en/of AA-rating. In onderstaand overzicht is de 
samenstelling van de leningportefeuille u/g weergegeven: 
 

Uitzettingen  
 

Bedrag per 
31-12-2009 

Instantie  
Cultureel Centrum/Schouwburg 10.605.233 
NV Dos/De Scheg 13.948.295 
Circulus 1.291.469 
Regizorg 176.963 
Enexis 544.536 
Enexis 4.665.597 
Vitens 1.485.758 
Stg. Eigen Bouw 213.581 
Woonstichting De Marken 64.456 
Lawn Tennisclub 18.151 
De Ulebelt 33.000 

Totaal  33.047.040 

 

4.5.6 EMU-saldo  
 
Inleiding 
 
Met de invoering van de (girale) euro in 1999 en het daarna gekoppelde 
groei- en stabiliteitspact is het EMU-saldo een cruciaal begrip geworden in 
termen van overheidsfinanciën. Het begrotingssaldo bestaat niet alleen 
meer uit een begrotingstekort of –overschot van het rijk, maar ook 
gemeenten, provincies en WGR-plusregio‟s maken integraal deel uit van dit 
saldo. Ieder kwartaal dienen de ontwikkelingen aan de Europese Commissie 
te worden gemeld.  
 
Op basis van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) behoort 
ingrijpen tot de mogelijkheden bij een dreigende overschrijding van het 
EMU-tekort voor zover dit wordt veroorzaakt door een ongewenste 
ontwikkeling van het EMU-saldo van de lokale overheid.  
Op 27 september 2004 hebben het kabinet, de VNG, het IPO en de UvW 
(de lokale overheden) een akkoord bereikt over beheersing van het EMU-
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saldo van de lokale overheden waarbij zoveel mogelijk getracht wordt 
rekening te houden met de autonomie van de lokale overheid. Een van de 
afspraken binnen het akkoord was het door de afzonderlijke lokale overheid 
opnemen van het EMU-saldo in de begroting en jaarrekening.  
 

Een andere afspraak die tussen rijk en medeoverheden is dit verband is 
gemaakt is dat medeoverheden primair zelf verantwoordelijk blijven voor het 
naleven van de voor hen geldende EMU-norm. Bij overschrijding zal niet 
worden overgegaan tot een individuele notificatieplicht. Pas als de EU 
besluit Nederland een boete op te leggen wegens overschrijding van de 
EMU-norm en de medeoverheden overschrijden de voor hen geldende 
macroreferentiewaarde, al de minister van Financiën – na regulier 
bestuurlijk overleg – vaststellen voor welk deel medeoverheden bijdragen in 
de boete.  
 
Berekening EMU-saldo  
 
In 2004 hebben rijk en medeoverheden afgesproken dat het EMU-tekort van 
medeoverheden maximaal -0,5% BBP mag bedragen. Deze beperking vloeit 
voort uit de Europese saldogrens van -3,0% BBP die geldt voor de volledige 
Nederlandse collectieve sector. De EMU-grens voor medeoverheden wordt 
de macroreferentiewaarde genoemd. In de voorgenomen Wet tekortreductie 
rijk en medeoverheden die per 1 januari 2011 in werking moet treden zullen 
voornoemde afspraken worden gecodificeerd.  
 
Inmiddels is de macroreferentiewaarde voor medeoverheden opgehoogd 
voor de jaren 2009 en 2010 tot een maximaal tekort van respectievelijk -
0,6% BBP en -0,7% BBP. In de jaren 2011 en verder zal de „normale‟ 
referentiewaarde van -0,5% weer gelden. Hieronder is weergegeven hoe de 
macroreferentiewaarde doorwerkt naar de verschillende bestuurslagen.  
 

macroreferentiewaarde onderverdeeld naar bestuurslaag

2008 2009 2010 2011

e.v.

Macroreferentiewaarde 0,50% 0,60% 0,70% 0,50%

w.v. gemeenten 0,38% 0,46% 0,53% 0,38%

w.v. provincies 0,07% 0,08% 0,10% 0,07%

w.v. waterschappen 0,05% 0,06% 0,07% 0,05%

 

 

Op basis van de overeengekomen macroreferentiewaarde van -0,5% BBP is 
in 2004 een berekening gemaakt van de individuele referentiewaarden voor 
gemeenten, provincies en waterschappen. Deze individuele waarden zijn 
sindsdien niet meer geactualiseerd. Voor Deventer bedraagt de individuele 
referentiewaarde 0,5%. Dit percentage geeft het maximaal toegestane 
aandeel van de gemeente weer in toegestane EMU-tekort van alle 
overheden.   
Het EMU-saldo voor 2009 e.v. is hieronder berekend waarbij ter vergelijking 
de cijfers van de rekening 2008 zijn vermeld.  
 

EMU-saldo (x € 1.000) Rekening 
2008 

Begroting 
2009 

Rekening 
2009 

Berekening toegestaan EMU-tekort    
    
Bruto Binnenlands Product in miljarden 596 571 571 
Macro referentiewaarde 0,50% 0,60% 0,60% 
             w.v. gemeente 0,38% 0,46% 0,46% 
Toegestaan nominaal aandeel gemeenten EMU-
tekort 

 
2,26 

 
2,63 

 
2,63 

Individuele referentiewaarde gemeente Deventer  
0,57% 

 
0,57% 

 
0,57% 

A) Toegestaan aandeel Deventer in EMU-
tekort in milj. 

 
12,88 

 
14,94 

 
14,94 

    
Berekening EMU-tekort gemeente Deventer in € 
miljoen 

   

1. Exploitatiesaldo voor toevoeging aan/onttrekking 
uit reserves (een exploitatietekort heeft een 
minteken) 

8,62 5,70 23,86 

+ 2. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 8,44 8,50 14,66 
+ 3. Bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van 15,68 12,50 12,78 
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de exploitatie 
- 4. uitgaven aan investeringen in materiële vaste 
activa die op de balans zijn geactiveerd 

23,38 12,40 29,63 

+ 5. De in mindering op onder 4 bedoelde 
investeringen gebrachte ontvangen bijdragen van 
het rijk, de provincies, de Europese Unie en 
overigen 

0,92  2,43 

+ 6a. Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in 
vaste activa (tegen verkoopprijs) 

0 0 0 

- 6b. De boekwinst op desinvesteringen in vaste 
activa 

0 0 0 

- 7. Uitgaven aan aankoop grond, bouw- en woonrijp 
maken en dergelijke 

17,35 27,90 7,2 

+ 8a. Verkoopopbrengsten uitverkoop van grond 
(tegen verkoopprijs) 

21,04 25,70 4,4 

- 8b. De boekwinst op grondverkopen 9,33 0 1,9 
- 9. Betalingen ten laste van voorzieningen 14,42 12,80 8,26 
- 10. Betalingen die niet via de exploitatie lopen, 
maar rechtstreeks ten laste van reserves worden 
gebracht en die niet vallen onder een van de andere 
genoemde posten 

0 0 0 

- 11. Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en 
aandelen 

0 0 0 

Berekend EMU-saldo gemeente Deventer 
 
EMU-ruimte (-/- = overschrijding/ +/+ = overschot) 

9,78- 
 

+/+ 3,10 

12,10- 
 

+/+ 2,84 

11,13 
 

+/+ 26,06 

De conclusie is dat Deventer ruim binnen de toegestane EMU-norm is 
gebleven. 
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4.6 Paragraaf verbonden partijen 

 

4.6.1. Algemeen 
 
Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente een 
bestuurlijke én financiële band heeft. Het bestuurlijke belang wordt 
vertegenwoordigd door het hebben van een zetel in het bestuur van de 
participatie en/of het hebben van stemrecht. De gemeente heeft een 
financieel belang als zij middelen ter beschikking heeft gesteld en die kwijt 
raakt 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 wordt een tabel gepresenteerd waarin per verbonden partij kort 
wordt aangegeven wat het doel en de aard van de verbinding is en het 
publiek belang. De volgorde sluit aan bij de programma-indeling. 
In de aard van de verbindingen zijn de volgende categorieën 
onderscheiden: 

 GR Gemeenschappelijke regeling; 

 ST Stichtingdeelname (% belang); 

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

Progr. 
(product) 

Naam Doel Aard Gegevens/Actualiteit 
(vermogens- en 
resultaatgegevens 2008) 
EV = eigen vermogen 
VV = vreemd vermogen 

 

Nominale waarde 
per 31-12-08 

Publiek belang en/of 
gegevens/actualiteit 

1a 
(104) 

Regio 
Stedendriehoek 

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

GR EV  €    2.109.000 
VV  € 1.681.000 
Resultaat  € 1.823.000 

n.v.t. 
 

Publiek belang: uitvoering 
gemeentelijke taken in regionaal 
verband. 
 
 

2 
(502) 

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

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

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

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

3 
(28) 

Deventer 
Groenbedrijf BV 

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

AB 
50% 

EV  € 736.000 
VV  € 1.466.000 
Resultaat  € 235.000 

30.000 Publiek belang:  uitvoering 
gemeentelijke groen taak. 

4 
(23) 
 
 
 
 
 

NV 
Parkeergarage 

Exploitatie van de parkeergarage Sijzenbaan AB 
< 10% 

EV  € 1.177.620  
VV  €    528.134 
Resultaat  € 265.716 
 

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

5 
(35) 

NV Vastgoed 
Milieucentrum 
Deventer 

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

AB 
49,5% 

EV  € 580.084 
VV  €   68.512 
Resultaat  € 10.589 

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

 
7 
(3) 

 
NV Wonen 
boven winkels 

 
Stimuleren van investeringen ten behoeve van 
het wonen boven winkels, in het belang van een 

 
AB 
50% 

 
EV  € 1.363.921 
VV  €    770.980 

 
454.000 

+ 50%  in de 

 
Publiek belang: betrokkenheid/ 
schakel  in realisering 
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Progr. 
(product) 

Naam Doel Aard Gegevens/Actualiteit 
(vermogens- en 
resultaatgegevens 2008) 
EV = eigen vermogen 
VV = vreemd vermogen 

 

Nominale waarde 
per 31-12-08 

Publiek belang en/of 
gegevens/actualiteit 

veiliger en leefbaarder binnenstad 
 
 

Resultaat -/- € 46.982 
 
 

agioreserve 
van € 2 mln 
  
  
 

gemeentelijke beleidsdoelen.  
Actualiteit: in 2009  zijn 2 
toekomst- maatregelen getroffen: 
-versterking  EV  
  via  € 1,45  mln.  
  kapitaalstorting 
  door elke   
  aandeelhouder 
-oprichting BV     
 (dochter aandeel-   
 houder Ieder1)  
 en inbreng vast-  
 goed in die BV  
 door Ieder1   
 

8 
(6) 

Recreatie- 
gemeenschap 
Salland (RGS) 

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

GR  EV  € 366.300 
VV  € 644.267  
Resultaat  € 26.452 

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

8 
(6) 

Stichting  
Bedrijvenpark-
management 
Deventer 

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

ST Gemeente heeft geen 
financieel belang.  

n.v.t. Publiek belang: economische 
bedrijvigheid. 
Actualiteit: in de paragraaf 
verbonden partijen begroting 2011 
nader bezien of partijen waarin 
geen financieel belang is wel / niet 
onderdeel van de paragraaf moet 
blijven uitmaken. 

8 
(6) 

Stichting 
Stadsmarketing 
Deventer 

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

ST Gemeente heeft geen 
financieel belang 

n.v.t. Publiek belang: 
stadspromotie/economische 
bedrijvigheid 
 Actualiteit: in de paragraaf 
verbonden partijen begroting 2011 
nader bezien of partijen waarin 
geen financieel belang is wel / niet 
onderdeel van de paragraaf moet 
blijven uitmaken.. 

8 
(6) 

Stichting 
Deventer 
Binnenstads-
management.  

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

ST EV  € 41.092 
VV  € 0 
Resultaat  -/-  
€ 7.125 

n.v.t. Publiek belang: 
stadspromotie/economie 
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Progr. 
(product) 

Naam Doel Aard Gegevens/Actualiteit 
(vermogens- en 
resultaatgegevens 2008) 
EV = eigen vermogen 
VV = vreemd vermogen 

 

Nominale waarde 
per 31-12-08 

Publiek belang en/of 
gegevens/actualiteit 

8 
(6) 
 
 
 

NV Luchthaven 
Teuge  

Exploitatie van een luchthaven voor zakelijke en 
recreatieve burgerluchtvaart. 

AB 
25% 

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

489.857 
 
 

Publiek belang: bevordering 
mobiliteit en versterking regionale 
economie 
Actualiteit: de bouw van een 
tankeiland en havenkantoor wordt 
gefinancierd met grond-verkopen. 
Een bankkrediet overbrugt de 
tijdelijke finan-cieringsbehoefte. 
 

9 
(405) 

Sallcon Werkvoorziening voor mensen met een 
arbeidshandicap, re-integratie van werklozen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Begeleider 
en bemiddelaar bij gesubsidieerde arbeid.  

GR EV  € 7.240.000 
VV  € 2.421.000 
Resultaat  € 18.000 
Vanaf 2002 alle operationele 
activiteiten in NV en BV 
structuur. 
Groepsresultaat NV (BV‟s  
en deelne-ming in DGB BV)   
€ 1.007.000. 
 

n.v.t. Publiek belang: uitvoering 
wettelijke taak (Wet sociale 
werkvoorziening); bevorderring 
werkgelegenheid. 
 
 
 
 
 

9 
(405) 

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

AB 
50% 

EV  -/- € 525.000 
VV  €    704.000 
Resultaat -/-  
€ 192.000 
 

9.000 
Aand.kap. 

176.963 
Geldlening 

175.000 
Informele  

kap.storting 

Publiek belang: uitvoering 
gemeentelijke taak in de 
versterking belangen zorgvragers. 
Actualiteit: 
24-11-2009 b&w besluit Regizorg 
Centraal in Beeld en 9-12-2009 
zienswijze raad; financiële 
oplossing na commitment partners 
in voorjaar 2010. 
 

10 
(202) 

GGD Gelre 
IJssel  

Uitvoeren van lokale/ regionale gezondheidszorg 
onder andere door uitvoering Wet Publieke 
gezondheid. 

GR EV  € 1.325.408 
VV  €    764.055 
Resultaat € 335.000 

n.v.t. Publiek belang: uitvoering 
wettelijke taken. 
Actualiteit: congruentie is in 
behandeling 

11 
(211) 

MFA De Vijfhoek Gezamenlijk beheer multifunctionele 
accommodatie in de Vijfhoek  
 

ST 
50 % 

Gemeente heeft geen 
financieel belang 

n.v.t. Publiek belang: instandhouding 
multifunctionele voorziening. 
Actualiteit: in de paragraaf 
verbonden partijen begroting 2011 
nader bezien of partijen waarin 
geen financieel belang is wel / niet 
onderdeel van de paragraaf moet 
blijven uitmaken. 
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Progr. 
(product) 

Naam Doel Aard Gegevens/Actualiteit 
(vermogens- en 
resultaatgegevens 2008) 
EV = eigen vermogen 
VV = vreemd vermogen 

 

Nominale waarde 
per 31-12-08 

Publiek belang en/of 
gegevens/actualiteit 

13 
(5) 

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

AB 
18% 

EV  € 51.101.000 
VV  € 23.558.000 
Resultaat  € 410.000 

1.547.390  Publiek belang: betrokkenheid 
/schakel in realisering 
gemeentelijke beleidsdoelen    
 

13 
(230)  

NV Deventer 
Schouwburg 

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

AB  
77,5% 

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

325.360 
 
 

Publiek belang: aanbod 
podiumkunsten 
Actualiteit: verbouwplannen  
worden in 2010 uitgevoerd  
 

13 
(230) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NV Vastgoed-
maatschappij 
Cultureel 
Centrum 
Deventer 

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

AB 
100% 

EV  € 4.101.147  
VV  € 7.958.857 
Resultaat  € 52.573 
 
 

. 395.378 Lening: 
7.832.940 

 

Publiek belang: huisvesting 
cultuurvoor-zieningen, waaronder 
film, kunsteducatie, muziek en 
dans. 
Actualiteit: Verbouwplannen 
worden in 2010 uitgevoerd. 
 
 
 

14 
(240) 

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

AB  
100% 

EV € 88.506 
VV € 17.316.427 
Resultaat  € 53.815 
 

90.756 
Leningen: 

14.688.521 
Kap.verstr. 

210.090 
  

Publiek belang: uitvoering 
gemeentelijke taak. 
Actualiteit: 
Overkapping van de ijsbaan in 
2010.  
 

15 
(901) 

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

AB 
34% 

EV  € 2.619.141 
VV  € 5.358.500 
Resultaat   
€ 1.262.748 
 
 

18.400 
Leningen: 
1.291.469 

 

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

15 
 (901) 
 
 
 
15 (901) 
 
 
 
 

Enexis Holding 
N.V. 
 
 
 
Vordering op 
Enexis B.V. 
 
 
 

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

AB  
< 5% 
 
 
 
AB 
< 5% 
 
 
 

Start in 2009  
 
 
 
 
Start in 2009 
 
 
 
 

387.976 
 
 
 
 

52 
 
 
 
 

Publiek belang: borging van de 
infrastructuur van 
energievoorzieningen.  
 
 
Publiek belang: borging financiële 
belangen gemeen- 
ten/provincies 
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Progr. 
(product) 

Naam Doel Aard Gegevens/Actualiteit 
(vermogens- en 
resultaatgegevens 2008) 
EV = eigen vermogen 
VV = vreemd vermogen 

 

Nominale waarde 
per 31-12-08 

Publiek belang en/of 
gegevens/actualiteit 

15 
(901) 
 
 
 
 
 
 
 
15 
(901) 
 
 
 
 
 
15 
(901) 
 
 
 
15 
(901) 
 
 
 
15 
(901) 
 
 

Essent Milieu 
Holding N.V.  
(vanaf februari 
2010: Attero 
Holding N.V.) 
 
 
 
 
Publiek Belang 
Elektriciteits- 
produktie B.V. 
 
 
 
 
Verkoop 
Vennootschap 
B.V. 
 
 
CBL 
Vennootschap 
B.V. 
 
 
Claim Staat 
Vennootschap 
B.V. 

Effectief en efficiënt structureren voor ca. 140 
aandeelhouders Essent N.V. van  het belang in 
het milieubedrijf van Essent N.V.  
 
 
 
 
 
 
Effectief en efficiënt structureren voor ca .140 
aandeelhouders Essent N.V. van het belang in 
het N.V. Elektriciteits Productie- 
Maatschappij Zuid Nederland EPZ 
 
 
 
Effectief en efficiënt structureren voor ca.140 
aandeelhouders Essent N.V. van beheer en 
afwikkeling afgegeven garanties bij verkoop 
Essent 
 
Effectief en efficiënt  structureren voor ca140 
aandeelhouders Essent N.V. van het 
medebeheer CBL-fonds en andere fondsen en 
afwikkeling ervan 
 
Effectief en efficiënt structureren voor ca. 140 
aandeelhouders Essent N.V. van belangen 
maximalisatie verkoopopbrengst Essent en 
optimalisatie risico- afdekking voor 
aansprakelijkheid 

AB 
< 5% 
 
 
 
 
 
 
 
AB 
< 5% 
 
 
 
 
 
AB 
< 5% 
 
 
 
AB 
< 5% 
 
 
 
AB 
< 5% 

Start in 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
Start in 2009 
 
 
 
 
 
 
Start in 2009 
 
 
 
 
Start in 2009 
 
 
 
 
Start in 2009 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

52 
 
 
 
 

52 
 
 
 
 

52 

Publiek belang:  
borging financiële belangen 
gemeen- 
ten/provincies.   
Actualiteit: verkoop tegen 
marktconforme prijs is in 2009 niet 
gelukt; aandeel-houders houden 
bedrijf aan.   
 
Publiek belang:  
borging financiële belangen 
gemeen- 
ten/provincies.   
Actualiteit: juri-dische procedure  
verkoop belang is gestart 
 
Publiek belang:  
borging financiële belangen 
gemeen- 
ten/provincies.   
  
Publiek belang:  
borging financiële belangen 
gemeen- 
ten/provincies.      
 
Publiek belang:  
borging financiële belangen 
gemeen- 
ten/provincies.    
 
 

15 
(901) 
 
 
 

Bank 
Nederlandse 
Gemeenten  
(BNG NV) 

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

AB 
< 5% 

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

718.283 Publiek belang: borging financiële 
belangen 
gemeenten.  
  
 

15 
(901) 
 
 
 

Vitens NV Productie en leverantie van (drink)water AB 
< 5% 

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

28.446 Publiek belang: borging infra-
structuur drink-watervoorziening.  
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Progr. 
(product) 

Naam Doel Aard Gegevens/Actualiteit 
(vermogens- en 
resultaatgegevens 2008) 
EV = eigen vermogen 
VV = vreemd vermogen 

 

Nominale waarde 
per 31-12-08 

Publiek belang en/of 
gegevens/actualiteit 

15 
(901) 

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

AB 
< 5% 

EV  € 46,2 mln. 
VV  € 105.000 
Resultaat € 2,5 mln. 

6.100 Publiek belang:  economie; 
stimulering bedrijvigheid.  
Actualiteit: In najaar 2009 
actualisatie en evaluatie van het 
gevoerde en te voeren beleid / de 
doelstellingen. Resultaten daarvan 
begin 2010. 
 

15 
(901) 

Dataland BV Realisering van een landelijke voorziening voor 
het breed toegankelijk en beschikbaar maken 
van gebouwgegevens uit het informatiedomein 
van de gemeenten voor de publieke en private 
markt. 

AB EV  -/- € 259.828 
VV  € 623.607. 
Resultaat € 15.512  
 
 

4.646 
 
 

Publiek belang: economie; belang  
verlaging lasten- druk gemeenten/ 
particulieren bij verzoeken om 
gebouwgegevens;   
verbetering kwali- kwaliteit eigen 
vastgoedgegevens. 
 

15 
(908) 

Stichting Beheer 
Cai gelden 

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

ST 
33,3% 

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

n.v.t. Actualiteit 
Opheffing stichting in 2009. 
Juridische afwikkeling in 2010.  
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4.7 Paragraaf grondbeleid 

 
4.7.1  Algemeen  
 

Het grondbeleid heeft grote invloed op en samenhang met de uitvoering van 
de programma‟s zoals Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Herstructurering, 
Bereikbaarheid, Economie en vastgoedontwikkeling, maar ook Kunst en 
Cultuur, en Sport en Plattelandsbeleid. Daarnaast heeft het grondbeleid een 
aanzienlijke financiële impact. De kansen en risico‟s verbonden aan de 
investeringsportefeuille hebben grote invloed op de algemene financiële 
positie van de gemeente. Bovendien speelt ook de wijze waarop die kansen 
en risico‟s benut, respectievelijk beheerst worden, een grote rol.  
 
Grondbeleid komt al lang niet meer alleen tot uitdrukking in de 
gemeentelijke grondpositie. De maatschappelijke context is sterk veranderd 
waardoor de gemeentelijke rol verschoven is van zelf ontwikkelen tot 
regievoering op de ontwikkeling. Het grondbeleid speelt daarbij een 
faciliterende en financiële rol. 
 
In het oog springend voor 2009 zijn natuurlijk de gevolgen van de 
economische crisis die ook in de vastgoedwereld van Deventer zijn sporen 
heeft nagelaten. Nieuwe projecten of projectfasen komen niet echt van de 
grond, de verkoop in al langer lopende projecten staat bijna helemaal stil. 
Ten opzichte van veel buurgemeenten zijn de gevolgen voor de Deventer 
nieuwbouwplannen minder zichtbaar geworden. Dat heeft te maken met het 
feit dat grote nieuwe projecten voor woningbouw en bedrijven nog niet op de 
markt zijn. De voortgang van de planontwikkeling is niet afhankelijk van de 
economische crisis.  
 
Achter de schermen wordt aan de diverse projecten wel degelijk hard 
doorgewerkt. Zodra de woningmarkt aantrekt lijken de grotere plannen 
gereed te zijn om daadwerkelijk te realiseren. Op dat moment zal overigens 
wel nadrukkelijke aandacht nodig zijn voor de programmering/prioritering 
van deze plannen, niet alleen tussen de gemeentelijke plannen, maar ook in 
afstemming met de vele particuliere ontwikkelingen. 
 
Het grondbeleid van Deventer is opgenomen in de nota „Gronden voor 
vastgoedbeleid 2002‟, dat het kader schetst voor het grondbeleid en de 
uitvoering ervan. De kernpunten van de nota zijn de volgende.  

- Deventer voert van oudsher een actief grondbeleid. De centrale 
doelstelling is: „Het tegen aanvaardbare offers stimuleren en 
bevorderen van wijzigingen in het grondgebruik om adequaat in te 
kunnen spelen op de (veranderende) maatschappelijke behoeften‟; 

- Grondbeleid moet bijdragen aan een sociaal- economisch goed 
functionerende gemeente, waarbij het grondbeleid geen doel op 
zich is maar een instrument om gemeentelijke doelstellingen op het 
gebied van volkshuisvesting, stedenbouw, economie, milieu en 
welzijn te realiseren.  

- Burgemeester en Wethouders concretiseren het grondbeleid binnen 
door de raad aangegeven kaders. Tot de ambtelijke 
verantwoordelijkheid behoren de beleidsvoorbereiding en uitvoering 
van het grondbeleid. 

 
De uitvoering van het grondbeleid heeft geleid tot de volgende concrete 
acties: 

- Vaststellen van de nota strategisch grondbeleid (mei 2001); 
- Voorbereiding van herzien beleid aangaande grondprijzen, 

aanbestedingen en onderhandelingen; 
- Implementatie van de grondexploitatiewetgeving zoals opgenomen 

in de Wro 2008. 
- Het toepassen van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) waar 

dit mogelijk en wenselijk is; 
- (Strategische) verwerving en verkoop van gronden en panden; 
- Grondprijsbeleid dat uitgaat van vaste grondquoten bepaald via de 

residuele grondwaardemethodiek, behoudens bij de uitgifte van 
gronden voor maatschappelijke functies; 

- Planeconomische verkenningen en onderzoek op haalbaarheid van 
ruimtelijke investeringsprojecten; 

- Marktgerichte benadering van het beheer en exploitatie van 
onroerend goed buiten exploitatie, ook bij gebruik binnen de 
gemeente. 

 
4.7.2 Ontwikkelingen  
 
Zoals ook vorig jaar is gemeld staat de positie van het totaal van de 
gemeentelijke grondcomplexen sterk onder druk. Beschreven is dat de 
traditionele actieve gemeentelijke grondpolitiek niet meer zo 
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vanzelfsprekend is door de wijzigingen op de grondmarkt en de complexer 
worden ruimtelijke opgaven. 
Om de bestaande en groeiende ambities op locaties als de Deventer 
binnenstad, de spoorzone of het centrum van Bathmen te kunnen blijven 
waarmaken is de komende periode ook een nieuw elan nodig voor het 
grondbeleid binnen de gemeente Deventer. Dit door kansen te formuleren 
voor de wijze waarop het grondbeleid een bijdrage kan verlenen aan een 
vernieuwend Deventer en niet alleen maar in te gaan op bedreigingen en 
zwakke kanten van de exploitaties. Natuurlijk moet met die bedreigingen en 
zwakke kanten rekening gehouden worden binnen de planvorming, maar 
door uit te gaan van kansen en sterke kanten van de stad moet een poging 
gedaan worden om de planontwikkeling en planrealisatie op gang te 
houden. 
 
Het toepassen van de nieuwe middelen die de Wet ruimtelijke ordening aan 
de gemeente geeft (kostenverhaal en verevening) biedt hiervoor perspectief, 
maar zal niet het effect hebben dat de eerder genoemde neergang van de 
exploitatieresultaten zomaar wordt gecompenseerd. Veel van de nieuwe 
ruimtelijke plannen zijn namelijk binnen de bestaande stedelijke structuur 
gesitueerd. Dergelijke plannen laten meestal een negatief saldo zien 
(investeringsprojecten). 
 
Gezien het vorengaande zal de gemeente actief moeten zijn in gebieden 
waar ingrepen in de stedelijke structuur absoluut noodzakelijk zijn en andere 
ontwikkelingen veel meer aan de markt moeten overlaten. Particuliere 
exploitaties en samenwerkingsverbanden tussen de gemeente en de markt 
moeten gestimuleerd worden om de beperkte financiële en personele 
middelen van de gemeente te ontzien en die effectief in te zetten op die 
plekken waar de gemeente in moet grijpen. 
 
Dit besef heeft in Deventer de laatste jaren geleid tot een mengvorm van 
actief en passief grondbeleid dat als volgt kort omschreven kan worden:  
Uitgaande van de locatie, de eigendomssituatie, het programma, de 
kwalitatieve eisen en de financiën wordt daar waar toereikend een passief 
(faciliterend) grondbeleid toegepast en daar waar nodig en mogelijk actief 
beleid toegepast. Met toereikend wordt bedoeld conform de eisen en 
wensen van de gemeente. 
 

Er ligt voor de gemeente een grote kans om met de nieuwe Wro de regie te 
voeren over de ruimtelijke ontwikkelingen van eigen maar ook particuliere 
locaties. Dat kan door een uitgekiende werkmethode te formuleren en 
vervolgens ten uitvoer te brengen. Deze werkmethode moet mede de basis 
vormen voor het projectmatig werken, dat een nieuwe impuls moet krijgen 
om zaken optimaal, effectief en efficiënt te organiseren. Het onderzoek van 
de Rekenkamercommissie naar het project Steenbrugge liet dit weer 
duidelijk zien.  
 
Onder de vlag van professionalisering gebiedsontwikkeling is ook in 2009 
aan deze werkmethode gewerkt. De hoofdlijnen daarvan zullen in 2010 aan 
de raad worden aangeboden. Op basis daarvan kunnen vervolgens ook het 
Handboek Planeconomie en de Spelregels financieel beheer 
Vastgoedbedrijf worden aangepast.  
 
Op deze wijze ligt er weer een goede basis om als gemeente nog meer dan 
voorheen een betrouwbare en deskundige partner voor het bedrijfsleven in 
het kader van ruimtelijke plannen te zijn. Onder het motto van 
“Programmeren – tekenen – rekenen - onderhandelen” kunnen samen met 
de markt nieuwe ontwikkelingen tot stand gebracht worden.  
 
Dan ligt er ook weer een goede basis voor het beheersen, bewaken en 
verantwoording afleggen van de projecten. Grondexploitaties zijn risicovolle 
ondernemingen waarbij voortdurend de stand van zaken goed in beeld moet 
zijn.  
 
Een kans voor het grondbeleid is ook het kostenverhaal dat onder de 
nieuwe Wro verplicht is gesteld. Dat kan bij particuliere ontwikkelingen en 
publiek private samenwerking door het afsluiten van een (anterieure) 
overeenkomst of, indien dat niet lukt, door het heffen van een 
exploitatiebijdrage gebaseerd op een door de raad vast te stellen 
exploitatieplan dat gekoppeld is aan een ruimtelijk besluit 
(bestemmingsplan, projectbesluit). Daarbij staat voorop dat er gestreefd 
wordt naar kostenneutraliteit (al dan niet met een grondexploitatie) voor de 
gemeente indien er sprake is van een particuliere ontwikkeling.  
 
Aan de raad is toegezegd om in 2009 te komen met een nieuwe nota 
Grondbeleid waarin alle voornoemde aspecten (en meer) weer voor de 
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komende jaren zou worden vastgelegd. Met de raad is daartoe ook al een 
debat gevoerd. 
 
De huidige dynamiek die verbonden is aan het grondbeleid maakt dat het 
opstellen van een dergelijk, wat meer statische, nota niet voldoende 
bijdraagt aan de praktijk. Om die reden is gekozen notities en richtlijnen per 
thema op te stellen. Zo kunnen begin 2010 uitgewerkte voorstellen over het 
grondprijzenbeleid en het aanbestedingenbeleid worden aangeboden.  
 
De meer algemene beleidscomponenten en ontwikkelingen krijgen een 
plaats in de paragrafen Grondbeleid behorende bij de Voorjaarsnota, 
Begroting en het Jaarverslag.  
 
4.7.3  Locaties voor bedrijven en kantoren 
 
Speerpunt voor de ontwikkeling van de Deventer locatie voor bedrijven en 
kantoren wordt natuurlijk gevormd door de ontwikkeling van het 
Bedrijventerrein aan de A1. Het project heeft na jaren van lastige 
planontwikkeling in 2009 flinke stappen kunnen maken. Indien de 
behandeling van het beroep tegen het bestemmingsplan gunstig uitpakt 
kunnen in 2010 al ter plaatse de eerste voorbereidende fysieke 
werkzaamheden plaatsvinden.  
 
Het programma bevat een omvangrijk programma aan kantoren dat 
uitsluitend te realiseren is indien in de rest van de stad zeer terughoudend 
wordt omgegaan met het bouwen van nieuwe kantoren. Locaties langs de 
stadsassen kunnen niet meer zondermeer worden bestemd voor 
kantoorvestiging. Een uitzondering geldt nog de grootschalige ontwikkeling 
op het voormalige Tedecoterrein aan de Hanzeweg. Deze ontwikkeling is 
gestart voordat het huidige strakke beleid werd gehanteerd. 
 
Vanuit inhoudelijke uitgangspunten geldt een tweede uitzondering voor de 
locatie nabij het centraal station en Saxion.  
 
Landelijk en provinciaal beleid richt zich in toenemende mate op de 
beschikbaarheid van bedrijventerreinen in de bestaande stedelijke 
gebieden. Niet langer staat transformatie van oude bedrijventerreinen naar 
woningbouw op de agenda. Vernieuwing van die oude terreinen voor 
bedrijvenbestemmingen staat nu centraal. Gemeenten mogen pas denken 

aan uitbreidingen als onomstotelijk is aangetoond dat alle kansen in 
bestaand stedelijk gebied zijn benut. 
 
Deventer heeft al een lange traditie op het gebied van deze herstructurering, 
vooral ook ingegeven door een structureel gebrek aan ruimte voor nieuwe 
bedrijventerreinen. Ook nu ontbreekt het nog steeds aan voldoende 
voorraad aan bedrijventerrein. Door deze krapte heeft Deventer eigenlijk 
altijd, en zeker de afgelopen tien jaar intensief, gewerkt aan het opknappen 
van bestaande terreinen. Zo heeft Deventer de afgelopen vele hectaren 
bedrijventerrein aangepakt. In Bergweide is 40 hectare terrein opgeknapt en 
vernieuwd. Daarnaast is nog eens 18 hectare bedrijventerrein 
geherstructureerd en opnieuw uitgegeven aan bedrijven.  
 
In 2009 is gewerkt aan de afronding van herstructurering van de 
deelgebieden 5.2 en 5.3 langs de Bergweidedijk, nabij de Zutphenseweg, is 
een omvangrijk bouwplan verder ontwikkeld. In 2010 kan de feitelijke bouw 
starten op deze voor Deventer markante locatie.  
 
Ook de demping van de dode havenarm, nabij het afvalbrengpunt aan de 
Westfalenstraat, is in 2009 weer een stap dichter bijgekomen. Na de 
sanering van de vuilnisbelt is dit opnieuw een in het oog springende 
ontwikkeling, waarbij Deventer laat zien serieus om te gaan met de 
herstructureringsopgave.  
 
Het landelijke beleid heeft ook zijn invloed op de ontwikkeling van het 
Havenkwartier. In 2009 is het zogenaamde Vlaamse model bestuurlijke 
geaccordeerd en besproken in de Politieke Markt. Ten opzichte van het 
oorspronkelijke Masterplan is het accent veel meer verschoven naar de 
economische functies binnen het gebied.  
 
In Lettele zijn nog enkele bedrijfskavels beschikbaar. In 2009 zijn daar geen 
kavels verkocht. 
 
Ook in Bathmen bestaat er al jaren behoefte aan een nieuw bedrijventerrein. 
In de structuurvisie voor de kern Bathmen zijn daarom twee locaties aan de 
Woertmansweg en de Looweg aangewezen voor de vestiging van bedrijven. 
Ten behoeve van een actieve ontwikkeling door de gemeente is daarom al 
in 2005 het voorkeursrecht conform de Wvg gevestigd. Om dit te 
bestendigen is in 2009 een afzonderlijke structuurvisie voor deze beide 
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locaties opgesteld. Dit heeft er nog niet toe geleid dat de gronden konden 
worden verworven tegen haalbare prijzen.  
 
In 2009 is de visie Deventer NO vastgesteld als basis voor toekomstige 
beleidskeuzes. Deze visie bevat een aantal woningbouwscenario‟s 
waartussen overigens nog geen keuze is gemaakt. Die wordt pas gemaakt 
zodra de ontwikkeling zal gaan starten. 
 
4.7.4  Woningbouwlocaties  
 
2009 is het jaar dat de economische crisis ook in Deventer waarneembaar 
werd. Begin 2009 heeft een verkenning plaatsgevonden waarin een 
inschatting is gemaakt van het verloop van de crisis. Op basis daarvan is 
besloten in de diverse grondexploitaties rekening te houden met de 
volgende ontwikkeling: 

- De crisis zal zich in de jaren 2009 en 2010 het meest manifesteren; 
- daarna volgt een geleidelijk herstel maar wordt (met uitzondering 

van Wijtenhorst – Douwelerleide) niet meer het tempo zoals 
voorzien in de ‟ Projectenrapportage van  2008 gehaald; 

- de totale looptijd van de plannen neemt dus toe ten opzichte van de 
Projectenrapportage  van 2008. 

 
Deze aanname heeft betrekking op de „normale‟ grondexploitaties in de vier 
uitleggebieden, te weten; Steenbrugge, Wijtenhorst-Douwelerleide, Vijfhoek 
en Eikendal. Er is vrij ééndimensionaal gekeken naar de vertraging in de 
projecten. De grondexploitaties zijn derhalve uitsluitend aangepast op de 
rentefactor en het eventuele moment waarop afdracht plaatsvindt naar 
Algemene Reserve Grondexploitatie. Die aanpassingen zijn doorgevoerd in 
de Projectenrapportage 2009 en de begroting 2010. Er is geen rekening 
gehouden met andere interventiemogelijkheden zoals het aanpassen van de 
plannen of de bouwprogramma‟s. 
 
Voor de projecten zoals Sluiskwartier, Havenkwartier, Park Zandweerd en 
de Scheg zijn deze beschouwingen over de economische crisis minder 
relevant.  
 
Aan het eind van 2009 is deze inschatting nog eens tegen het licht aan 
gehouden. Op basis daarvan mogen we concluderen dat er (nog) geen 
redenen zijn onze uitgangspunten te wijzigen. De crisis voltrekt zich 

vooralsnog redelijk conform het beeld dat we begin 2009 voor ogen hadden. 
Wel zijn er per project specifieke situaties aanwezig die tot enige 
aanpassingen zullen leiden. Deze zijn aangegeven in de 
Projectenrapportage 2009. 
 
Een belangrijke vraag die zich in 2009 heeft aangediend is de vraag of er 
moet worden gefocust op een beperkt aantal locaties en daarmee de 
realiseringskans daarvan verhogen, of is het juist verstandig het aanbod in 
alle projecten juist in de lucht te houden en daarmee een breed en flexibel 
programma te houden. Van beide lijnen zijn succesvolle voorbeelden uit het 
verleden te noteren. Gekozen is de diverse (bestemmings)plannen juist wel 
door te ontwikkelen en dus geen planontwikkelingsproces volledig stop te 
zetten. Deze keuze is ingegeven door de feitelijke stand van zaken van de 
planontwikkelingen en externe afspraken waardoor stopzetten feitelijk geen 
optie zou zijn geweest. Daarnaast is het een bewuste keuze om juist nu de 
plannen gereed te maken om zo snel en flexibel mogelijk te kunnen inspelen 
op het moment dat de markt weer aantrekt.  
 
Samenhangend met de diverse ontwikkelingen van de Deventer 
woningmarkt en de rol en positie van de gemeente daarin is in 2009 ook 
duidelijk geworden dat we een betere of andere antenne nodig hebben om 
die ontwikkelingen nauwgezet te kunnen volgen. De markt wordt al lang niet 
meer gedomineerd door het aanbod in de Vijfhoek waar we als 
vanzelfsprekend een goed zicht op hadden. Samenwerking met 
marktpartijen en een moderne opzet van het brede gemeentelijke 
informatiecentrum in Steenbrugge (niet alleen voor de locatie Steenbrugge 
zelf). 
 
In 2009 is dus vooral gewerkt aan voorbereidingen van de diverse plannen. 
Binnen de Vijfhoek is voor de laatste fase, de Spijkvoorderenk, een 
stedenbouwkundig plan gemaakt en op basis daarvan een voorontwerp 
bestemmingsplan met exploitatieplan. Er is op een integrale wijze gewerkt 
volgens het principe tekenen – rekenen. Het is een vrij complexe zoektocht 
gebleken, waarbij de nieuwe mogelijkheden op grond van de nieuwe 
Wro/grexwet moesten worden verkend, mede vanwege de voor de Vijfhoek 
bijzondere omstandigheid dat omvangrijke grondposities door marktpartijen 
zijn ingenomen. Inmiddels zijn de onderhandelingen met de marktpartij 
gestart. Zoals in paragraaf 5.7.2 al is beschreven is het lang niet 
vanzelfsprekend dat de gemeente het totale plan zelf gaat ontwikkelen. 
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Zelfrealisatie, met de bijbehorende exploitatiebijdrage voor de gemeente, ligt 
eigenlijk meer voor de hand. 
 
Dit geldt ook voor het plan Steenbrugge waar ook een belangrijke 
grondpositie door een marktpartij is ingenomen. Voor geheel Steenbrugge is 
in 2009 een voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan gemaakt en zijn 
voorbereidingen getroffen de eerste fase verder uit te kunnen werken. Het 
globale bestemmingsplan is in procedure gebracht. Opvallend in 
Steenbrugge is de ambitie de wijk zo mogelijk CO2-neutraal te kunnen laten 
zijn. Daarmee laat Deventer zien te werken aan een duurzame toekomst. 
 
De voortgang van het project Park Zandweerd verloopt niet voorspoedig. Na 
een lange gemeentelijke besluitvormingsprocedure met hoge juridische 
kosten zag de uiteindelijke winnaar van de ontwikkelcompetitie zich 
genoodzaakt van de planontwikkeling af te zien. Dit is een rechtstreeks 
gevolg van de economische crisis. In het jaar 2010 moet duidelijk worden 
welke gevolgen deze situatie heeft voor de voortgang en resultaat van het 
project. 
 
De planontwikkeling van de voormalige Geertruidenlocatie van het Deventer 
ziekenhuis kende in 2009 een moeilijke fase, vooral vanwege de 
monumentale waarde van een deel van het complex. Maar ook de 
aanpalende ontwikkelingen aan de Fesevurstraat en de locatie IJsselstreek 
maakten geen grote sprong voorwaarts. In hoeverre dat ook met de 
economische crisis te maken heeft blijft een beetje gissen, feit blijft dat de 
ontwikkelende partijen, ondanks grote investeringen geen grote haast lijken 
te maken. 
 
In Schalkhaar is de ontwikkeling van de wijk Wijtenhorst/Douwelerleide ook 
minder voorspoedig verlopen. Dit heeft te maken met bezwaren in de 
bestemmingsplanprocedure. Het betreft niet zozeer bezwaren tegen het 
plan zelf, als wel tegen de gevolgen die het plan heeft op de totale 
verkeersstructuur van het dorp. Door de daardoor oplopende rentekosten in 
het plan staat het totale exploitatieresultaat inmiddels flink onder druk. 
 
In Diepenveen zijn de kavels in de bijzondere wijk Eikendal in de verkoop 
gegaan. Dit plan wordt het meest geraakt door de crisis gegeven de 
exclusieve doelgroep. Zelfs de in de Projectenrapportage 2009 en begroting 
2010 bijgestelde pessimistischer verkoopprognoses worden bij lange niet 

gehaald. Zonder de uitgangspunten van deze locatie aan te tasten is een 
sluitende exploitatie niet meer haalbaar.  
 
Wel is in Diepenveen een belangrijke stap gezet in de realisering van het 
project Bramhaar. De plannen zijn gereed gezet voor feitelijke realisatie. Dit 
zal worden gerealiseerd door een externe partij. 
 
In de overige woningbouwplannen in de kernen Bathmen, Lettele en 
Okkenbroek is de verkoop van de kavels voorzichtig doorgegaan. Voor die 
kernen zijn in 2009 geen directe activiteiten voor nieuwe plannen 
ondernomen. Wel is in Bathmen veelvuldig overleg geweest met de 
woningbouwcorporatie over de realisering van Bathmense Enk fase III. 
 
4.7.5  Overige stedelijke gebiedsontwikkelingen 
 
Onder de werktitel “Operationalisering Visie Binnenstad-Zuid” is in 2009 
voortvarend gewerkt aan een samenhangende stedenbouwkundige en 
programmatische uitwerking van de Visie Binnenstad-Zuid. Doelstelling van 
deze slag was het benoemen van de diverse ontwikkelingsprojecten en hun 
onderlinge samenhang. Op basis daarvan kan een uitvoeringsprogramma 
worden samengesteld. Achtergrond van deze werkwijze is ook het kunnen 
bepalen welke partijen de diverse projecten zouden kunnen en willen 
trekken en natuurlijk welke rol er van de gemeente wordt verwacht. De 
gemeente kan op basis van dit inzicht tot prioritering komen, waardoor er 
een beheersbare en betaalbare ontwikkeling mogelijk wordt. Dat is gezien 
de omvang en ambities van de diverse projecten in de binnenstad dringend 
noodzakelijk. Ook het project Sluiskwartier, inclusief het initiatief 
stadshaven, is onderdeel van dit proces en om die reden onduidelijk welke 
ontwikkelingen kunnen plaats vinden. 
 
Medio 2009 werd duidelijk dat, met name door de discussie rondom het 
stadskantoor, de oorspronkelijke planning niet gehaald kon worden. De 
medio 2009 in concept gereed zijnde visie was gebaseerd op de bestaande 
plannen voor het stadskantoor en de bibliotheek. Maar door de prominente 
positie van dit plan, zowel stedenbouwkundig als programmatisch, heeft 
herijking daarvan een groot impact op de totale ontwikkeling. Het college 
heeft daarom besloten twee externe deskundigen (Coenen en Asselbergs) 
in te schakelen om een nieuw advies te geven over de gehele binnenstad. 
In de loop van 2010 wordt daardoor pas duidelijk hoe het proces een 



 

 221 

vervolg zal krijgen. Positieve (grond)exploitaties liggen immers niet voor de 
hand. Alvorens het Sluiskwartier tot ontwikkeling kan komen zullen op grond 
van voorgaande informatie in combinatie met verkenningen tot heden, 
aanvullende middelen noodzakelijk zijn.  
 
Een positief signaal klinkt in 2009 vanuit de ontwikkeling van het 
Havenkwartier, als onderdeel van het project Bergweide. Mede door de 
ontwikkeling van de broedplaatsen lijkt het gebied zichzelf geleidelijk aan 
weer te regenereren. De gemeentelijke strategie is erop gericht dit proces te 
faciliteren door maatwerk in plaats van grootschalige sloop en nieuwbouw. 
Ook financieel is er enige plaats voor optimisme. Er is zicht op een sluitende 
grondexploitatie ontstaan door de mogelijkheid de investeringen beter af te 
stemmen op de opbrengsten en bovendien door de kansen op aanvullende 
financiering via bijvoorbeeld provinciale subsidies binnen te halen.  
 
Aan de as binnenstad Colmschate liggen nog diverse terreinen te wachten 
op een ontwikkeling. Het meest bekend daarvan is de ontwikkeling nabij de 
Scheg, maar ook nabij het politiekantoor liggen nog gronden. Voor al deze 
gronden zijn in 2009 vrij concrete contacten gelegd voor de aankoop en 
ontwikkeling ervan. In 2010 moet duidelijk worden of dit tot feitelijke verkoop 
zal leiden. Een belangrijke vraag dient zich ook aan in de onmiddellijke 
omgeving van de Scheg zelf. Nieuwe initiatieven en ideeën zullen moeten 
worden getoetst aan de bestaande door de raad in het verleden 
vastgestelde kaders. 
 
Na een aanvankelijk afbreken van het project dat moet leiden tot een 
modernisering van het winkelcentrum Flora zijn er eind 2009 toch weer 
contacten gelegd die mogelijk leiden tot een herstart (door de eigenaar). 
Ook positief is de ontwikkeling aan de nabijgelegen rotonde Oostriklaan. De 
daar nog gelegen gemeentelijke gronden zullen worden afgenomen en 
ontwikkeld door het nabijgelegen zorgcentrum. 
 
Tenslotte kan voor Deventer worden gemeld dat voor het winkelcentrum in 
Keizerslanden tezamen met Woonbedrijf Ieder1 een masterplan is 
opgesteld. Eind 2009 studeert de eigenaar van het winkelcentrum op de 
wijze waarop het masterplan ten uitvoer kan worden gebracht.  
 
In 2009 is ook het masterplan voor het Centrum Bathmen de basis geweest 
voor het gesprek met ontwikkelende partijen zoals woningcorporatie De 

Marken, met name voor de ontwikkeling van de multifunctionele 
accommodatie. Ook zijn op basis daarvan de voorbereidingen van de 
verkoop van het Westerhuus gevorderd. 
 
4.7.6 Financiële positie 
 
Algemeen: 
Op 12 maart 2010 heeft het college van B&W de actualisatie per 31 
december 2009 voor alle grondexploitaties vastgesteld. Besloten is om voor 
een bedrag van € 8,4 miljoen aan financiële maatregelen te treffen, waarbij 
voor € 2,9 miljoen aan verliesvoorzieningen en € 5,5 miljoen voor 
afwaardering boekwaarde van de strategische verwervingen in Deventer 
NO. De dekking van de verliesvoorziening en de afboeking van € 8,4 miljoen 
vindt plaats via putting uit de algemene reserve grondexploitatie van € 5,4 
miljoen en putting uit de reserve onroerende zaken ad € 3,0 miljoen.  
 
Bij het opstellen van de jaarrekening 2009 zijn er ten opzichte van de 
besluitvorming van 12 maart 2010 over de actualisaties van 
grondexploitaties (inclusief de nog niet in grondexploitatie genomen 
projecten) een drietal wijzigingen doorgevoerd. De beschikbare middelen in 
de Reserve Gemeentebrede Investeringplanning ten behoeve van de 
projecten Sluiskwartier en Rondom De Scheg zijn voor respectievelijk € 4,7 
miljoen en € 3,0 miljoen overgeheveld naar verliesvoorzieningen van deze 
projecten. Voorts is er voor gekozen om een aanvullende afwaardering door 
te voeren op de boekwaarde van de strategische verwervingen in Deventer 
NO (Linderveld) van € 6 miljoen.  
 
Onderhanden werken: balanspositie  
De boekwaarde van de onderhanden werken bedraagt per ultimo 2009: € 
80,7 miljoen. Dit bestaat voor € 51,0 miljoen uit in exploitatie genomen 
projecten en voor € 29,7 miljoen uit nog niet in exploitatie genomen 
projecten. In 2009 is er een groei van de boekwaarde geweest van € 16,5 
miljoen, waarvan de mutatie in exploitatie genomen projecten € 12,0 miljoen 
bedraagt en de nog niet in exploitatie genomen projecten een groei van de 
boekwaarde kenden van € 4,5 miljoen. 
De belangrijkste mutaties bij de in exploitatie genomen projecten vonden 
plaats bij:  
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- Bedrijvenpark A1: verwerving, plankosten en rente  € 5,2 miljoen. 
Een bijdrage uit de reserve gemeentebrede investeringen van € -/- 
3,5 miljoen per saldo € 1,7 miljoen; 

- Wijtenhorst € 0,9 miljoen: planontwikkelingskosten en rente:  
- Eikendal € 1,6 miljoen: betreft bouwrijpmaken, rente en 

planvoorbereidingskosten; treffen van een verliesvoorziening van € 
0,7 miljoen. 

- Vijfhoek € 5,5 miljoen: Het gaat hierbij om verkoop kavels € -/- 
1,4miljoen, winstafdracht € 3,5 miljoen, bouw- en woonrijpmaken en 
planvoorbereidingskosten € 3,4 miljoen; 

- Rondom de Scheg € 0,3 miljoen voor met name rentekosten; treffen 
van een verliesvoorziening van € 3 miljoen. 

- Graaf Florishof afsluiting complex storting in algemene reserve 
grondexploitatie € 1,2 miljoen; 

- Grachtengordel € 0,4 miljoen. Dit bedrag hangt samen met de 
uitvoeringskosten voor Mr. De Boerlaan, Boreel en planontwikkeling 
Houtmarkt. 

 
De belangrijkste mutaties bij de nog niet exploitatie genomen projecten 
vonden plaats bij: 

- Havenkwartier Boerlaan € 0,9 miljoen, waarvan € 0,4 miljoen rente 
en € 0,5 miljoen planontwikkeling; 

- Havenkwartier Tedeco € -/- 0,4 miljoen, waarvan € 0,2 miljoen 
planontwikkeling en  € -/- 0,6 miljoen verkoopopbrengsten; 

- Park Zandweerd € 0,35 miljoen: € 0,1 miljoen rente en € 0,25 
miljoen planontwikkeling; 

- Bramhaar € 0,1 miljoen: € 0,06 miljoen rente, € 0,04 miljoen 
planontwikkeling; 

- Centrumplan Bathmen: € 0,2 miljoen ten behoeve van 
planontwikkelingskosten; 

- Landeweert € 0,2 miljoen voor rentelasten; treffen van een 
verliesvoorziening van € 2,2 miljoen. 

- Steenbrugge € 1,8 miljoen: € 0,2 miljoen rente, € 0,3miljoen 
sanering en € 1,3 miljoen planontwikkeling; 

- Sluiskwartier € 0,8 miljoen: € 0,4 miljoen rente, € 0,3 miljoen 
verwerving en € 0,1 miljoen planontwikkeling Sluiskwartier; treffen 
van een verliesvoorziening van € 4,7 miljoen. 

- Nieuw Markt € 0,2 miljoen voor beheerkosten en rente. 

De balanspositie van de gronden tbv beheer onroerend goed buiten 
exploitatie 
Binnen product 13 zijn gronden en panden in bezit. Het gaat hier om 
erfpachtgronden, agrarische gronden en stedelijke panden.  
 
De balanswaarde per ultimo 2009 (x € 1,0 miljoen) geeft het volgende beeld: 
 
Boekwaarde      31-12-2009 
Panden        € 5,185 
Erfpachtgronden      € 3,864 
Agrarische gronden      € 0,756 
Strategische verwervingen   €   4,623 
Nog te verkopen gronden     € 3,568 
Linderveld     € 18,738  
Totaal      € 36,743  
 
Het verloop van de boekwaarde over 2009 (x € 1 miljoen) was als volgt: 
 
Boekwaarde    1-1-2009 31-12-2009 
Panden     € 4,875  € 5,185   
Erfpachtgronden   € 1,913  € 3,864 
Agrarische gronden   € 0,828  € 0,756  
Strategische verwervingen  € 8,893  € 4,623 
Nog te verkopen gronden  € 4,022  € 3,568 
Linderveld    € 24,738 € 18,738 
 
 
Toelichting van de belangrijkste mutaties in 2009 per complex: 
Panden: 

- Aankoop Klooster 10 € 540.000  
- Aankoop van Blankenheimstraat 17 € 297.500 
- Verkoop Assenstraat 11 – 13  € 50.000 
- Mutaties project Kleine Poot € 476.000 

 
 
Erfpachten:   

- Aankoop Londonstraat 16 € 1.951.000  
 

Agrarische gronden: 
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- Correctie 2008 € 63.000 
 
Strategische verwervingen 

- Bijboeking rente € 448.000 
- Afsluiting project Snipperlingsdijk € 725.000 
- Saldo diverse overige mutaties € 57.000 
- Afwaardering naar agrarische waarde van de gronden die buiten de 

ontwikkelgebieden van Linderveld liggen -/- € 5.500.000 
 
 
Nog te verkopen gronden: 

- Verkoop perceel Bergweide dg 3 € 344.000 
- Verkoop perceel Kloosterlanden € 243.000 
- Verkoop percelen Handelspark € 261.000 
- Verkoop percelen Knoopkegel € 150.000 
- Corr. Oude verkoop Snipperlingsdijk € 355.000 
- Bijboeking rente € 201.000 
- Saldo diverse overige mutaties -/- € 12.000 

 
Linderveld: 

- Afwaardering gronden Linderveld -/- € 6.000.000 miljoen 
 
 
Positie reserves 
Bij de vastgoedprojecten en onroerend goed buiten exploitaties zijn de 
volgende reserves betrokken: 

- Algemene Reserve Grondexploitaties (ARG) 
- Reserve Onroerende zaken (OZ) 

 
De reserves vinden hun basis in het buffermotief en maken onderdeel uit 
van het weerstandsvermogen van de grondexploitaties (product 11), zijnde 
de ARG en van onroerend goed buiten exploitatie (product 13), zijnde de 
reserve OZ.  
Het weerstandsvermogen in de algemene reserve grondexploitaties is 
bepaald op minimaal 5 en maximaal 10 procent van de gemiddelde 
boekwaarde van goedgekeurde grondexploitaties over de komende 5 jaar 
Het weerstandsvermogen in de algemene reserve onroerende zaken is 
bepaald op het verschil tussen de aankoopwaarde van het strategisch 
grondbezit (vermeerder met exploitatiebaten en –lasten) en de waarde die 

de gronden in een toekomstige bestemming zullen hebben. De Algemene 
Reserve Onroerende Zaken is het in de balans zichtbare 
weerstandvermogen. Daarnaast is er een stille reserve op eigendommen 
binnen product 13. 
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Algemene reserve grondexploitaties 
 
Deze reserve kent per eind 2009 een boekwaarde van € 6,9 miljoen. 
 
Het verloop over 2009 is als volgt: 
Algemene reserve grondexploitaties 
(bedragen in €) 

    

   

Boekwaarde 1-1-2009   4.477.749 

Bij: rente  223.887  

Bij: vermeerderingen   

Winstafdrachten   

Vijfhoek  3.547.000  

Snipperlingsdijk  932.881  

Graaf Florishof  1.050.456  

Opheffen risicovoorziening voorraad gronden 
Totaal vermeerderingen 

 5.175.558  
 10.929.782 

Af: verminderingen   

heroverwegingen 2007 -  130.000  

Beleidsadvisering/broedkamergelden -  620.000  

Afdracht aan RGI -  1.100.202  

rente Linderveld -  1.237.000  

Verliesvoorz. Landeweert -  2.200.000  

Verliesvoorz. Eikendal -  700.000  

Afboeking boekwaarde Deventer Noord-Oost 
(gedeeltelijk) 

-  2.500.000  

   

Totaal verminderingen   8.487.202 

Boekwaarde 31-12-2009   6.920.329 

 
In de begroting 2009 werd uitgegaan van een eindstand 2009 van de 
Algemene reserve grondexploitatie van € 10,1 miljoen. De lagere werkelijke 
stand wordt veroorzaakt doordat er geen verliesvoorziening in 2009 begroot 
was voor Eikendal en Linderveld. 
 
Risicovoorziening voorraad gronden 
 
In de projectenrapportage 2009 is de voorziening renteverliezen 
grondexploitaties ad € 5,2 miljoen die in de jaarrekening 2008 is gevormd is 

weer ten gunste van de ARG vrijgevallen vanuit de redenering dat 
genoemde renteverliezen in de actualisatie van grondexploitaties is 
opgenomen.  
Bij de jaarrekening 2009 is een verliesvoorziening getroffen van totaal € 
16,6 miljoen voor de volgende projecten. 
 
Voor het project Landeweert is een verliesvoorziening getroffen van € 2,2 
miljoen. Dit project is stopgezet in december 2008 in afwachting van de 
voortgang van het project Wijtenhorst/ Douwelerheide. En er is sprake van 
een niet sluitende exploitatie in verband met de landschappelijke waarde 
van het gebied en de aanwezigheid van hoogspanningsleidingen. 
 
Voor het project Eikendal is een verliesvoorziening gevormd van € 0,7 
miljoen. Bij gelijkblijvende economische ontwikkelingen en bouwprogramma 
is het nu berekende tekort van € 0,7 miljoen onafwendbaar. 
 
Voor de Scheg is een verliesvoorziening gevormd van € 3,0 miljoen. Omdat 
de boekwaarde van de gronden hoger is dan de marktwaarde is op basis 
van het voorzichtigheidsprincipe en vanuit het BBV een verliesvoorziening 
gevormd. De dekking verloopt via de RGI. Binnen de RGI is al geld 
gereserveerd voor dit project (€ 4,86 miljoen). 
 
Het Sluiskwartier is een project dat nog niet in exploitatie is genomen. 
Omdat de boekwaarde van de gronden hoger is dan de marktwaarde is op 
basis van het voorzichtigheidsprincipe en vanuit het BBV een 
verliesvoorziening van € 4,7 miljoen gevormd. De dekking verloopt via de 
RGI. Binnen de RGI is al geld gereserveerd voor dit project (€ 5,45 miljoen). 
 
Status boekwaarde Linderveld/Strategische verwervingen 
De boekwaarde van Linderveld bedraagt € 18,7 miljoen. Ontwikkeling van 
het gebied Linderveld is gezien haar bestuurlijke status in de bepaling van 
risico‟s en kansen niet meegenomen. 
 
In 2007 is gekozen voor het handhaven van de huidige boekwaarde op 
grond van de formele interpretatie van het BBV. In de jaarrekening worden 
alle risico‟s adequaat toegelicht. Voor 2008 is ook gekozen voor dezelfde 
optie met dien verstande dat vanuit voorzichtigheidoverwegingen de 
rentekosten over de boekwaarde van het project Linderveld voor de jaren 
t/m 2010 binnen de ARG zijn afgedekt zodat, zolang er geen bestuurlijke 
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keuze voor verdere ontwikkeling van Deventer NO is, de boekwaarde niet 
verder zal oplopen.  
 
In 2009 is de visie Deventer NO vastgesteld als basis voor toekomstige 
beleidskeuzes. Deze visie bevat een aantal woningbouwscenario‟s 
waartussen overigens nog geen keuze is gemaakt. Die wordt pas gemaakt 
zodra de ontwikkeling zal gaan starten. Gezien het tempo van de feitelijke 
ontwikkelingen elders in de stad kan dit nog lang duren (minimaal 10 jaar).  
Maar de visie biedt wel meer duidelijkheid over de ontwikkelingspotentie van 
het gebied. Op basis daarvan is de gemeentelijke grondpositie 
geanalyseerd. Het blijkt dat een deel van de gronden in geen enkel scenario 
voor (woon)bebouwing in aanmerking komt (dit zijn gronden binnen de 
strategische verwervingen). Omdat niet aannemelijk is dat hierin wijziging 
zal komen is het niet realistisch meer aan te nemen dat deze gronden 
rendabel tot ontwikkeling kunnen worden gebracht. Daarom is besloten tot 
het afboeken tot een agrarische waarde. Het gaat hier over ongeveer 24 ha 
met een gemiddelde waarde van € 27,50/m2. De totale waarde is derhalve € 
6,6 miljoen, op basis van een agrarische waarde van € 4,50/m2 is daarvan € 
5,5 miljoen afgeboekt.  
 
In het gebied Deventer Noord-Oost (Linderveld) is voor circa 94 ha de 
mogelijkheid tot woningbouwontwikkeling. Het is op grond van de visie 
Deventer Noord Oost plausibel dat 50% daadwerkelijk bestemd is voor 
woningbouw. De verwachte marktwaarde van woningbouwontwikkelingen 
op deze locatie maakt het noodzakelijk dat de boekwaarde deels neerwaarts 
wordt bijgesteld. Op basis van de BBV voorschriften, is een 
verliesvoorziening getroffen worden van € 6,0 miljoen. Dit is een aanvulling 
op de afwaardering van € 5,5 miljoen voor Deventer Noord-Oost. 
 
Reserve Onroerende zaken 
 
Deze reserve kent per eind 2009 een boekwaarde van € 2,5 miljoen. 
Het verloop over 2009 is als volgt: 
 
 
 
 
 
 

Reserve onroerende zaken (bedragen in €)     

    

Boekwaarde 1-1-2009   5.316.880 

Bij: rente  265.844  

Bij: vermeerderingen   

Verkoop grond Nijmegensestraat 12  46.382  

Verkoop terrein Oostriklaan  900.000  

Exploitatieresultaat  416.340  

Totaal vermeerderingen   1.628.566 

Af: verminderingen   

Bijdrage aandelenkapitaal wonen boven winkels -  1.000.000  

Wonen boven Winkels Assenstraat -  150.000  

Randerwaarden areaal -  200.000  

Afboeken boekwaarde kleed-/clubgebouw Daventria -  115.028  

Afboeking boekwaarde Deventer Noord-Oost 
(gedeeltelijk) 

 - 3.000.000   

Totaal verminderingen  -  4.465.028 

Boekwaarde 31-12-2009   2.480.418 

 
Financiële kansen en risico’s in relatie tot weerstandsvermogen 
 
Vastgoedprojecten  
De veelheid van locaties en de in veel gevallen ruime uitwisselbaarheid van 
programma‟s bieden de gemeente een goede kans om de ruimtelijke 
invulling binnen aanvaardbare financiële kaders te sturen. Voorwaarde is 
evenwel een krachtige sturing op zowel de onderliggende programmatische  
informatie als op de voortgang van de projecten. 
 
De kansen zijn tegelijk ook een risico. Het “in de lucht houden” van een 
veelheid van programma‟s op het gebied van woningbouw, bedrijven, 
kantoren en voorzieningen leidt tot het risico dat we de markt aan ons 
voorbij laten gaan. Het is van essentieel belang dat tijdig keuzen gemaakt 
worden en op basis hiervan vervolgstappen worden bepaald. Het niet 
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maken van keuzen leidt in alle gevallen tot renteverliezen over gedane 
investeringen en overschrijdingen van plankosten.  
Hoge voorinvesteringen: De afgelopen jaren kenmerken zich door twee 
uiteenlopende zaken. Aan de ene kant is een groot aantal lopende projecten 
afgerond, of verkeren in een laatste fase (Vijfhoek, Grachtengordel). Aan de 
andere kant neemt de vertraging van de voortgang toe. Enerzijds 
veroorzaakt door externe factoren zoals de tegenvallende economische 
omstandigheden (Eikendal, Steenbrugge, Douwerlerleide,Vijfhoek) de 
complexiteit van de regelgeving (Park Zandweerd, Havenkwartier) of door 
nieuwe ontwikkelingen zoals burgerinitiatieven (Havenkwartier, 
Sluiskwartier), anderzijds door interne factoren zoals inhoudelijke 
besluitvorming (Steenbrugge) of beschikbare capaciteit (Landeweert). Dit 
heeft geleid veel projecten die op punt staan in exploitatie genomen te 
worden. Genoemde projecten staan “in de wachtkamer”. De voorinvestering 
in deze laatste groep projecten is ruim € 36,5 miljoen.  
 
De boekwaarde binnen de reserve ARG moet gezien worden als het 
aanwezige weerstandsvermogen voor de grondexploitaties binnen product 
11. Binnen de spelregels financieel beheer geldt dat de boekwaarde van de 
ARG tussen de 5% en 10% van de boekwaarde van de goedgekeurde 
grondexploitaties moet liggen.  
 
De boekwaarde van de grondexploitaties bedraagt per ultimo 2009 € 80,7 
miljoen. De ARG ad € 6,9 miljoen vertegenwoordigt per eind 2009 dus 
8,55% van de boekwaarde. De risicoreservering is in totaal € 6,9 miljoen 
(afgerond).  
 
Onroerend goed buiten exploitatie 
Als weerstandsvermogen geldt hier de reserve OZ en stille reserves op de 
panden. 
 
Stille reserves 
Dit betreft stille reserves op eigendommen binnen product 13, dat wil 
zeggen niet zichtbaar op de balans. De stille reserve is per eind 2009 
ongeveer € 9,5 miljoen à € 10,5 miljoen (dit is een stand op basis van 
taxaties van drie jaren geleden) groot. Op deze stille reserve was reeds een 
voorgenomen verkoopopbrengst van € 3,6 miljoen in mindering gebracht 
omdat de raad had besloten deze opbrengst ten gunste van de dekking van 
het inmiddels voormalige project “Huis van Deventer” (huisvesting 

gemeentelijk apparaat en bibliotheek) te brengen. Op dit moment is nog 
geen financiële kaderstelling voor een vervolgproject huisvesting 
vastgesteld. Voorshands gaan we echter bij de berekening van de stille 
reserve uit van een stand exclusief de verkoopopbrengst van de panden van 
€ 3,6 miljoen. 
Gezien de huidige economische crisis moet worden opgemerkt dat ook de 
marktwaarde van de panden aan het dalen is. Hiermee neemt de omvang 
van de stille reserve af. Een kwantitatieve inschatting per eind 2009 van de 
gevolgen is nog niet te maken. Hiertoe zijn geactualiseerde taxatiegegevens 
nodig. 
 
De stille reserve (€ 9,5 miljoen) en de boekwaarde van de reserve OZ (€ 2,5 
miljoen) samen leiden tot een weerstandsvermogen voor het onroerend 
goed buiten exploitatie (product 13) per eind 2009 van € 12,0 miljoen.  
 
De hoogte van dit weerstandvermogen moet beoordeeld worden in relatie 
tot de risico‟s en genomen besluiten: 
 
Achtervang voor het risico bij strategische verwervingen (€ 3,7 miljoen)  
De reserve OZ vormt samen met de stille reserve van product 13 
weerstandvermogen voor risico‟s in strategisch bezit van product 13 
(vastgesteld in spelregels financieel beheer vastgoed). 
De boekwaarde van strategische verwervingen binnen product 13 is 
ongeveer € 4,6 miljoen minus de verkoopwaarde ervan van € 0,9 miljoen is 
er een risico van € 3,7 miljoen aan terug te verdienen boekwaarde.  
 
Met de beschikbare stille reserve en de reserve OZ van tezamen € 12,0 
miljoen is het risico op terug te verdienen strategisch bezit afgedekt. 
 
Ontwikkeling exploitatieresultaten product 13 
Ten behoeve van ontwikkelingen in de stad zijn de laatste periode diverse 
panden aangekocht uit ruimtelijke of sociaal maatschappelijke 
overwegingen (Klooster 10, van Blankenheimstraat 17). Daarnaast worden 
enkele gemeentelijke vastgoedpanden niet tegen marktprijzen verhuurd 
vanuit beleidsmatig oogpunt (Rollecate complex). De exploitatie van de 
panden Assenstraat 11/13 was potentieel winstgevend, maar deze panden 
zijn verkocht in 2009.  
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Bovenstaande ontwikkelingen hebben het effect dat de exploitatie van 
product 13 structureel negatief beïnvloed is ten opzichte van voorgaande 
jaren met circa € 113.000 per jaar.  
Vooralsnog is echter voor product 13 nog net een positieve exploitatie te 
verwachten wegens hogere inkomsten uit de benzineverkooppunten en de 
inkomsten van erfpachten. De reserve OZ dient als achtervang voor de 
exploitatieresultaten. 
 
Bouwclaims 
 
Het beleid rondom het aangaan van afspraken omtrent het toewijzen en 
honoreren van bouwclaims zal in de Nota Grondbeleid aan de orde komen. 
Hierbij zullen de aanbevelingen uit het rapport van de 
rekenkamercommissie van 24 oktober 2007 worden meegenomen. Planning 
is dat de Nota Grondbeleid in 2010 wordt herzien. 
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4.8   Paragraaf grotestedenbeleid 

 
4.8.1 Uitvoering GSB III, 2005 tot en met 2009 
 
In 2005 is gestart met de uitvoering van het convenant GSB III. De missie 
van GSB III is gericht op krachtige steden, waarin zichtbare resultaten 
worden geboekt, met een minimum aan bureaucratie. Krachtige steden, zijn 
steden die veilig zijn en die in alle opzichten voldoen aan de - steeds hogere 
- eisen die bewoners, bedrijven, instellingen, bezoekers en recreanten aan 
een stad stellen. Een economisch vitale stad, met hoogwaardige 
vestigingslocaties en hechte sociale samenhang, die werk biedt aan wie dat 
zoekt. Kortom, een stad die kansen biedt aan zijn burgers en waar het veilig 
en prettig is om te verblijven.  
Deze missie is vertaald in een vijftal outcomedoelstellingen (te bereiken 
effecten), te weten: 
 

 Het verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid.  
Dit is een basisvoorwaarde voor een leefbare en veilige stedelijke 
samenleving.  

 
 Het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. 

Deze verbeteringen zijn nodig om de stad aantrekkelijk te houden 
als stad om te wonen, te werken en te recreëren.  

 
 Het verbeteren van de sociale kwaliteit van de samenleving. 

Dit is een voorwaarde voor een stabiele samenleving, waarin de 
overheid (groepen van) mensen in staat stelt zoveel mogelijk eigen 
verantwoordelijkheid te nemen.  

 
 Het binden van de midden- en hogere inkomensgroep aan de stad. 

Deze doelstelling is van belang voor een gezond financieel-
economisch draagvlak voor de stad en voor een stabiele 
ontwikkeling van de stedelijke samenleving.  

 
 Het vergroten van de economische kracht van de stad.  

De steden zijn belangrijke motoren van de economie, daarom is het 
van belang juist de economische groei in de steden te vergroten. 
Anderzijds is economische groei een voorwaarde voor het oplossen 
van sociale, fysieke en veiligheidsproblemen. 

Voorgaande missie is vertaald in 45 outputindicatoren. Deze zijn in de 
volgende programma‟s ingebracht: Veiligheid, Openbare Ruimte, Milieu, 
Wonen en Herstructurering, Economie en Vastgoedontwikkeling, Jeugd en 
Onderwijs, Opvang en Zorg, Samenlevingsopbouw en Kunst en Cultuur. 
Binnen die programma‟s zijn deze outputindicatoren herkenbaar als GSB-
doelstelling waarover verantwoording moet worden afgelegd. 2009 was het 
laatste jaar van de GSB III periode.  
 
De periode 2005-2009 overziend kan worden geconstateerd dat het 
merendeel van de afspraken is behaald. Minder gepresteerd is er op de 
woningbouwafspraken in het kader van de brede doeluitkering Stedelijke 
Vernieuwing. Voor een deel is dat te wijten aan een te hoge insteek, voor 
een ander deel aan veranderde marktomstandigheden. Wellicht moet (een 
deel van) de afspraken uit de vorige periode alsnog in de komende jaren 
gerealiseerd worden, maar daarbij verwachten wij geen problemen. Voor de 
brede doeluitkering Sociale Integratie en Veiligheid is op een drietal punten 
minder gepresteerd dan is afgesproken. Het betreft: aantal ingekochte 
trajecten VAVO en voortijdig schoolverlaters, aantal ouderen dat door een 
ouderenadviseur is bezocht en aantal buurten waar een 
zelfredzaamheidproject verminderde intensiteit loopt. Het financiële risico 
hiervan is beperkt, mede omdat op andere punten meer is gerealiseerd dan 
is afgesproken en er minder uitgaven zijn gedaan. 
Voor de BDU economie zijn bijna alle afspraken volledig gerealiseerd zodat 
hier geen problemen bij de afrekening zijn te verwachten. 
 
Toekomst: 
Voor GSB IV (2010-2014) is de uitvoering van het Actieplan Krachtwijken 
onderdeel. Verder zijn de verschillende brede doeluitkeringen omgezet in 
decentralisatie-uitkeringen. Dit om gemeenten nog meer ruimte te geven om 
echt integraal beleid te maken dat nodig is om de hardnekkige stedelijke 
problemen te beheersen. Het rijk volgt de te behalen effecten en past op 
grond daarvan de decentralisatie-uitkering al dan niet aan. Daarnaast wordt 
per uitkering er naar gestreefd om een convenant af te sluiten. Convenanten 
zijn er al getekend voor: meerjaren ontwikkelingsprogramma stedelijke 
vernieuwing, gezond in de stad, veiligheid en decentralisatie-uitkering jeugd. 
Op zich is dat niet handig, want één convenant wordt nu afgewisseld door 
meerdere. 
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Verder worden er door rijk en gemeenten thema‟s benoemd waarop verder 
wordt samengewerkt. Dat vindt in 2010 plaats en over mogelijke resultaten 
zal later worden gerapporteerd. 
Met de provincie zijn voor de jaren 2010-2011 afspraken gemaakt over het 
vervolg van het provinciale GSB-beleid. De afspraken zijn ingekaderd in de 
boegbeelden en zullen daar worden verantwoord. 
Binnen Europa is er ook meer aandacht gekomen voor de problematiek van 
de grote steden, het Leipzig-Charter. De verwachting is dat bij de nieuwe 
ronde verdeling structuurfondsen ook gelden door grote steden kunnen 
worden aangevraagd. Dit spoor blijven we volgen en zo mogelijk en 
gewenst zullen we aanvragen doen.  
 
Om een goede partner voor het rijk en de provincie te kunnen blijven is het 
noodzakelijk om de samenhang tussen de verschillende beleidsvelden te 
blijven regisseren in het licht van de missie GSB. Dit om er voor te zorgen 
dat daadwerkelijk voortgang wordt geboekt in complexe, beleidsveld en 
programma overstijgende problematieken. Verder om een goede 
gesprekspartner te blijven voor het rijk en provincie, waarbij het de wens van 
beider is om vanuit de praktijk van de grote steden gevoed te worden opdat 
rijks- en provinciaal beleid beter aansluiten bij de stedelijke praktijk. Tevens 
kunnen in het overleg zaken worden aangedragen die de spankracht van 
onze gemeente te boven gaan. Deze regie bij de gemeente op 
stedenbeleid, op de samenhang, is de essentie van het nieuwe grote 
stedenbeleid. 
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4.9 Paragraaf investeringen 

 
4.9.1 Inleiding 

 
De gemeente Deventer heeft in 2009 veel geld en energie geïnvesteerd in 
zowel ruimtelijk fysieke projecten als in projecten op het gebied van 
maatschappelijke welzijn, veiligheid, milieu en de publieke dienstverlening. 
Een illustratie van de ambitie die Deventer heeft om te zorgen voor een 
structureel goed, veilig, efficiënt en milieubewust leef-, woon-, werk- en 
verblijfmilieu voor haar burgers en passanten. Het realiseren van 
betreffende voorzieningen en een structureel voortbestaan daarvan, leggen 
beslag op schaarse middelen op de middenlange en lange 
planningshorizon. Om tegemoet te komen aan de wensen van de burger en 
het bestuur zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes die vanwege 
een veelheid aan politieke en maatschappelijke belangen en een complex 
aan regelgevingen vaak moeilijk zijn te maken. 
In de begroting 2009-2012 is, mede op basis van de „spelregels 
gemeentelijke investeringsplanning‟, een meerjarig overzicht van uit te 
voeren investeringsprojecten opgesteld. In meerjarenperspectief is 
financiële dekking beschikbaar voor alle investeringsprojecten. Door 
faseringsverschillen van de investeringsprojecten kan op bepaalde 
momenten een nadelig saldo in de Reserve Gemeentelijke Investeringen 
(RGI) ontstaan. Om te voldoen aan de regels van het BBV (negatieve 
reserves zijn niet toegestaan) kan tijdelijk een beroep worden gedaan op de 
vermogensreserve. Bij aantrekken van de economie en de grondexploitatie 
zal de vermogensreserve weer worden gevoed met de omvang van de 
onttrokken middelen. In 2009 heeft geen onttrekking aan de 
vermogensreserve plaatsgevonden. 
Op deze plaats in het jaarverslag zal per programma en product een 
gecomprimeerd beeld worden gepresenteerd van de gerealiseerde 
investeringsuitgaven in 2009. Tevens zullen de significante afwijkingen ten 
opzichte van de begrote bedragen kort worden toegelicht. 
 
4.9.2  Wat zijn investeringen en wat niet? 
 
Onder investeren wordt verstaan het vastleggen van vermogen in een object 
waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt.  
 

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 
(BBV) worden investeringen onderscheiden in: 

 investeringen met economisch nut; 

 investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. 
Investeringen hebben economisch nut indien ze verhandelbaar zijn (er een 
markt voor is) en/of indien ze bijdragen aan het genereren van middelen. 
Investeringen in water, wegen en pleinen kunnen worden gezien als 
investeringen in de openbare ruimte met een meerjarig maatschappelijk nut. 
Inhoudelijk wordt het verschil tussen deze twee soorten investeringen nader 
toegelicht in de geactualiseerde richtlijn activeren en afschrijven welke in 
2008 is vastgesteld. 
 
Een ruimere definitie die binnen de gemeente Deventer gehanteerd wordt 
luidt als volgt; 
 
“Het gaat om investeringen met economisch of maatschappelijk nut in de 
fysiekruimtelijke, de economische of sociale pijler waarop afgeschreven kan 
worden, dan wel investeringen waarop niet mag worden afgeschreven maar 
die wel een fysieke drager hebben, zoals monumentenrestauratie of 
locatieontwikkeling.” 
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4.9.3 Welke investeringen zijn in 2009 gerealiseerd? 
 
Openbare ruimte 
 

Categorie 
(bedragen x € 1.000) 

Programma Product Begroting na 
wijziging 2009 

Rekening 
2009 

Straten, wegen, pleinen 
 

3 20 850 860 

Openbare 
speelgelegenheden 
 

3 30 530 563 

Riolering en 
waterhuishouding 
 

3 32 3.130 2.305 

Civieltechnische 
Kunstwerken 
 

3 38 1.037 1.080 

Betaald parkeren 
 

4 23 386 138 

Verkeer en vervoersbeleid 4 24 2.486 2.246 
     
Ruimtelijke ordening 
 

6 1 105 72 

Sociaal economisch 
beleid 
 

8 6 165 264 

Onroerend goed buiten 
exploitatie 

8 13 113 4.436 

Totaal  8.802  11.964 

 
Hieronder worden kort de significante afwijkingen (> 10%) nader toegelicht. 
Voor product 32 zijn de investeringen (product voor de jaarschijf 2009 
gemeentelijk rioleringsplan (GRP 2005-2009) grotendeels gerealiseerd. De 
werkzaamheden aan de voorzieningen bij zuivering Zandfilter hebben 
vertraging opgelopen. De kosten voor realisatie (€ 825.000) zullen 
doorschuiven naar 2010. 
De onderschrijding van de kosten voor product 23 Betaald parkeren is 
voornamelijk veroorzaakt door vertraging in de realisatie van de 
fietsenstalling binnenstad (€ 103.000) en vertraging in de vervanging van 
parkeerapparatuur in de parkeergarages (€ 185.000). Deze investeringen 
zullen in 2010 worden gerealiseerd. 
De investering Fietstunnel Henri Dunantlaan (product 24) is in 2009 
afgerond. Het negatieve resultaat is € 160.000 kleiner dan in de bijgestelde 

begroting is gemeld. De investeringen voor de fietsbrug N348 en as 
binnenstad Colmschate lopen door naar 2010 (€ 80.000). 
De onderschrijding van de kosten voor product 1 wordt veroorzaakt door 
vertraging binnen het project Baarlerhoek. Er is nog geen uitsluitsel over de 
afronding van het project waarbij het gaat om het realiseren van een 
ecopassage en een brug. 
De overschrijding van de kosten voor product 6 wordt voor een deel 
veroorzaakt door meerwerk in het ontwerp aanlichten binnenstad (€ 40.000). 
Daarnaast is er een onvoorziene storting gerealiseerd in de voorziening 
Deventer binnenstad perspectief (€ 60.000). 
Door besluitvorming in december 2009 zijn twee investeringen gerealiseerd 
waarvan de kosten niet in de begroting waren opgenomen. Dit betreft de 
aankoop van Multicolor (€ 1.955.000) en de aankoop van 
activiteitencentrum De Elegast (€ 298.000). De verbouwing van de Kleine 
Poot vergde € 339.000 meer dan verwacht. Vervolgens is er door minder 
grondverkopen (€ 931.000) en een correctie op oude grondverkoop (€ 
755.000) aan de Snipperlingsdijk meer aan kosten gerealiseerd dan in 2009 
was begroot. 
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Gebouwen 
 

Categorie 
(bedragen x € 1.000) 

Programma Product Begroting 2009 
na wijziging 

Rekening 
2009 

Onderwijshuisvesting 
 

11 211 13.097 9.249 

Welzijn- en culturele 
huisvesting 
 

13 
 

230 
 

190 83 

Sporthuisvesting 14 241 308 270 

Totaal 13.595  9.602 

 
Onderwijshuisvesting (product 211) 
De volgende investeringen in de onderwijshuisvesting zijn in 2009 
gerealiseerd; 

 De nieuwbouw Panta Rhei 

 De uitbreiding van de 2
e
 verdieping gebouw Andriessenplein 

 De renovatie van de Montessorischool aan de van Lithstraat 1 en de 
Oudaenstraat 

 De inrichting van de Wizzard 

 De renovatie van het Etty Hillesum Lyceum aan de Boerhavelaan 

 Bouwkundige aanpassingen Rentray aan de Ludgerstraat 1. 
Oorzaken voor het achterblijven van de investeringen in de 
onderwijshuisvesting met ruim € 3,8 miljoen zijn; 

 Circa € 2,3 miljoen – de werkzaamheden van het herstel van de 
gevels van het Elly Hillesum Lyceum zijn gestart. De kosten van dit 
herstel zullen in tegenstelling tot hetgeen was begroot volledig in 
2010 worden gerealiseerd. 

 Circa € 0,33 miljoen – de nieuwbouw van de Panta Rhei is in 2009 
gerealiseerd. Dit leverde een onderbesteding op van ruim € 3 ton. 

 Circa € 0,1 miljoen – de uitbreiding van de St. Nicolaasschool loopt 
voor een deel door in 2010. 

 Circa € 1,1 miljoen – de naheffing BTW inzake het Etty Hillesum 
Lyceum is uitonderhandeld met de belastingdienst. De juridische 
teruglevering aan de gemeente heeft plaatsgevonden. De 
administratieve afwikkeling zal in 2010 plaatsvinden.  

 
Welzijn- en culturele huisvesting (product 230) 
Het carillon van de kerktoren in Bathmen is gerealiseerd met een 
onderbesteding van € 16.000. De voorbereidingen voor de nieuwbouw 
Leeuwenkuil en het Hegius Film en Theater zijn in volle gang. Een deel van 

deze, in 2009 begrote, kosten zullen doorschuiven naar 2010 (circa € 
91.000). 
 
Sporthuisvesting (product 241) 
Het inrichten van het groen rondom sportpark Borgele zal in 2010 worden 
gerealiseerd evenals een deel van de revitalisering sportpark Keizerslanden. 
Hierdoor zal een bedrag van circa € 38.000 doorschuiven naar 2010. 
 
Gemeentelijke huisvesting 
 

Categorie 
(bedragen x € 1.000) 

Programma Product Begroting 2009 
na wijziging 

Rekening 2009 

Herhuisvesting 15 994 79 0 
Nieuwe huisvesting 15 994 23.750 0 

Totaal  23.829  0 

 
In 2009 heeft er geen verbouwing plaatsgevonden aan de Welle 
(huisvesting gemeentelijk apparaat). Deze investering is meegenomen in de 
plannen tijdelijke huisvesting 2010 en verder. 
Vanwege het niet doorgaan van de investeringen nieuwbouw stadskantoor 
en bibliotheek zijn bij de najaarsrapportage 2009 de investeringen en reeds 
geactiveerde kosten afgeboekt en heeft er geen realisatie plaatsgevonden in 
2009. 
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Grondexploitaties 
 

Categorie 
(bedragen x € 1.000) 

Programma Product Begroting 2009 
na wijziging 

Rekening 2009 

Grondexploitaties 8 11 41.333 29.712 

Totaal  41.331  29.712 

 

Bovenstaande investeringen betreffen de locatieontwikkeling. De realisatie 
in 2009 is € 11,6 miljoen lager dan was gepland. De substantiële 
veroorzakers voor de lagere omvang van investeringen als begroot zijn; 
 
Woningbouw 

 Lettele: -/- € 0,7 miljoen – doordat fase 2 nog niet is gestart zijn de 
planontwikkelingskosten ook nog niet gerealiseerd. 

 Vijfhoek: -/- € 5,5 miljoen – door uitloop van oplevering van 
woningen schuiven de kosten van woonrijp maken door naar 2010. 

 Wijtenhorst/Douwelerweide: -/- € 0,9 miljoen – vertraging in de 
planontwikkeling door een beroepszaak bij de Raad van State – 
hierdoor schuiven de kosten van bouwrijp maken door naar 2010. 

 
Bedrijventerreinen  

 Bergweide (vuilstort): -/- € 1,0 miljoen – verkoop van kavels loopt 
uit, hierdoor schuiven de kosten van woonrijp maken door naar 
2010. 

 Bedrijvenpark A1: -/- € 0,5 miljoen – kosten voor werkrijp maken 
schuiven door naar 2010. 

 
Algemeen 

 Randgebieden as: -/- € 0,4 miljoen – door vertraging in de 
planontwikkeling schuiven de geplande kosten voor de projecten 
Rondom de Scheg en Driehoek Blauwenoord door naar het 
volgende jaar 

 Siemelinksweg en Oostelijke ontsluiting: -/- € 1,9 miljoen – door 
vertraging in de voorbereiding en uitvoering is er in 2009 minder aan 
kosten gerealiseerd. Deze zullen doorschuiven naar 2010. 

 
 
 
 
 

 
Overige 
 

Categorie 
(bedragen x € 1.000) 

Programma Product Begroting 2009 
na wijziging 

Rekening 
2009 

Stadstoezicht 
 
Brandweer 
 
Automatisering 

2 
 
2 
 

15 

356 
 

500 
 

994 
Kpl. 

51 
 

185 
 

3.475 

24 
 

120 
 

1.779 

     

Totaal  3.711  1.923  

 
De onderschrijding (€ 27.000) van de investeringen voor Stadtoezicht 
(product 356) betreft grotendeels de realisatie van een deel van de inrichting 
pand Keizerstraat in 2010. 
De onderschrijding bij de Brandweer (product 500) is het gevolg van het 
doorschuiven van de aanschaf van kleding naar 2010 door vertraging in de 
landelijke aanbesteding. 
Het achterblijven van de kosten voor automatiseringsinvesteringen met 
ongeveer € 1,8 miljoen is onder andere veroorzaakt door; 

 Circa € 525.000 – de investeringen in Cisco apparatuur en Cisco 
platform is in 2009 niet gerealiseerd en schuift door naar 2010. 

 Circa € 528.000 – de investeringen voor de applicaties SAP 
netweaver en Beaufort die voor 2009 waren gepland zijn niet 
gerealiseerd en schuiven door naar 2010. 

 Circa € 386.000 – het achterblijven van de investeringsuitgaven aan 
de projecten DDDW heeft als oorzaak de vertraging in digitalisering 
van andere gerelateerde projecten waarvan de realisatie van het 
DDDW project afhankelijk is. 
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 Bijlagen
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Bijlage 1 – Aanvullende informatie van de raad en griffie 

 
Raadsbesluiten    
 

raadsvergaderingen besluiten H D 

 

 14 januari 3 3  

 28 januari 5 5  

 11 februari (vervallen)    

 25 februari 8 8  

 11 maart 8 3 5 

 25 maart 9 9  

 08 april  4 1 3 

 22 april 8 6 2 

 13 mei 6 2 4 

 27 mei 10 8 2 

 10 juni  5 5  

 24 juni 5 4 1 

 01 juli 11 7 4 

 26 augustus 9 9  

 09 september 10 8 2 

 23 september 9* 7  

 07 oktober 7 7  

 21 oktober 5 5  

 04 november 17 8 9 

 18 november 14 11 3 

 02 december 12 10 2 

 16 december 18 15 3 

totaal 183 141 40 

(tussen haakjes gegevens 2008) (135) (112) (22) 
(H=hamerstuk, D=debatstuk) 
* (incl. 2 moties vreemd aan de orde) 

 
 

Vragenkwartier   
 

fracties vragen 

(tussen haakjes gegevens 2008) 

PvdA 7  (6) 

GroenLinks 4  (8) 

CDA 1  (5) 

Algemeen Plattelands Belang 3  (7) 

VVD 3  (2) 

Algemeen Deventer Belang 4  (4) 

D66 -  (1) 

ChristenUnie 1  (1) 

SP 6  (2) 

Lutje-Hulsik -  (1) 

totaal 29  (37) 
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Spreekrecht 
Uitgesplitst per politieke markt 

 

politieke markt onderwerp insprekers 

 

 14 januari Bestemmingsplan “St. Geertruidentuin 
e.o.” / Beeldkwaliteitsplan “St. 
Geertruidentuin e.o.”. 

2 

 28 januari Horecabeleidsplan 2009-2014 7 

 4 februari Integraal ontwerp “Huis van Deventer” 15 

 25 februari Zienswijze ontwerp provinciale 
omgevingsvisie Overijssel 

1 

 11 maart Woonvisie 2008+ “Kwaliteit en 
verscheidenheid”. 

1 

,, Evaluatie ontwikkelingskader Wonen en 
Werken Buitengebied Deventer  

2 

 25 maart Ontwikkelingscompetitie Park Zandweerd 1 

 8 april Zienswijze raad op voorgenomen 
besluiten over de “Uitvoering 
toekomststrategie Essent” 

1 

,, LOG visie en reactienota LOG‟s Loo, 
Bathmen en Pieriksmars 

3 

 22 april Structuurvisie bedrijventerreinen 
Bathmen 

1 

 13 mei  Sportnota Deventer Vitaal 2009-2012 
- Integrale Toekomstvisie binnen- en 

buitensportaccommodaties 

2 

 27 mei Visie Duurzaam Deventer 3 

,, Bestemmingsplan De Wijtenhorst en 
Douweler Leide 

4 

 3 juni Integraal ontwerp voor “Het Huis van 
Deventer” 

5 

 1 juli Plan van Scholen 2010-2012. 1 

 26 augustus Ontwikkelingsscenario‟s Havenkwartier 1 

9   september NV DOS / Overkapping ijsbaan De 2 

Scheg 

 23 september Visie Deventer Noordoost 3 

,, Vaststelling bestemmingsplan Kom 
Diepenveen. 

2 

 7 oktober Afvalplan Deventer 2009-2014 1 

 21 oktober Visie Voorstad Oost 2 

,, Doorstart operationalisering Visie 
Binnenstad Zuid 

1 

11  november Vaststelling bestemmingsplan, 
exploitatieplan, grondexploitatie, 
beeldkwaliteitsplan en besluit evaluatie 
MER Bedrijvenpark A1. 

1 

,, Regionaal Kompas Midden-IJssel 2009-
2014 (maatschappelijke opvang) 

1 

,, Parkeer Route Informatie Systeem 
(PRIS) 

1 

 18 november Scenario‟s speelbeleidsplan 1 

 2 december Algemene Plaatselijke Verordening en 
Afvalstoffenverordening 

1 

 9 december Discussienota  wijkcontactraadsleden 1 

,, Evaluatie avondopenstelling 
supermarkten op zondag 

3 

,, Nazorg ex-gedetineerden 1 

,, Stand van zaken RegiZorg 1 

,, Coulancebeleid bouwplanprocedures 2 

16  december Voorbereidingskrediet herinrichting 
sportpark Zandweerd 

2 

,, Autoluw Bergkwartier 2 

totaal   (tussen haakjes gegevens 2008) 78 (49) 
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Aangenomen moties/amendementen   
Uitgesplitst per fractie(s) 
 
 (A = amendement, M = motie, MvO = Motie vreemd aan de Orde)  

fracties A M MvO 

 

PvdA, GL, CDA, APB, ADB, SP, LH   1  

PvdA, GL, ADB, D66, CU, LH  1  

PvdA, GL, ADB 1   

PvdA, CDA, ADB, CU, LH  1  

PvdA, CDA, APB   1 

PvdA, VVD 1   

PvdA, SP  1  

PvdA 1   

GL, CDA, VVD, ADB, D66, CU, LH 1 1  

GL   1 

ADB, D66, LH 1   

 

totaal    5 5 2 

(tussen haakjes gegevens 2008) (6) (15) (1) 

 
Verworpen en ingetrokken amendementen / moties    

Uitgesplitst per fractie(s) 
 

 (A = amendement, M = motie, MvO = Motie vreemd aan de Orde) 
(v = verworpen, i = ingetrokken)  

fracties A M MvO 

      

PvdA, GL, APB, VVD, ADB, CU, SO     1 i 

PvdA, APB   1 v   

PvdA 2 v  2 v 3 i  

GL, CDA, VVD     1 v 

GL, CU 1 v     

GL 1 v 1 i 2 v 4 i 1 i 

CDA, APB, VVD, CU 1 v     

APB, SP 1 v     

APB 2 v  1 v  1 v 

D66, CU    1 i  

CU    1 i  

SP  1 i 8 v 1 i 1 i 

 

totaal (tussen haakjes gegevens 2008) 8 v 2 i  14 v 10 i 2 v  3 i 

 (5v) (5i) (13v) (16i) (1 i) 

 
totaal overzicht: 
ingediende amendementen 15 waarvan aangenomen 5 
ingediende moties 29 waarvan aangenomen 5 
ingediende moties vreemd aan de orde 7 waarvan aangenomen 2 
 
Schriftelijke vragen  
 

fracties vragen 

(tussen haakjes in 2008) 

PvdA  16 (11) 

GroenLinks  10 (7) 

CDA  4 (6) 

Algemeen Plattelands Belang  15 (4) 

VVD  2 (1) 

Algemeen Deventer Belang  1 (7) 

D66  - (1) 

SP  6 (2) 

ChristenUnie  - (1) 

Lutje-Hulsik  2  

Lutje-Hulsik / ADB  1 

alle fracties  1 

totaal    58 (40) 
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Aantal onderwerpen geagendeerd op verzoek van burgers (geen 
burgerinitiatief) 

- 
 
 
Burgerinitiatief 
- Burgerinitiatief raadgevend referendum (stadskantoor) 
- Burgerinitiatief Rollecatetuin 
 
 
Activiteiten  
 
 

datum activiteit 

 

03-02 Bijeenkomst Toekomstvisie 

10-03 Ontwerp Actieplan Platteland 

17-03 Conferentie: Toekomst stedenbeleid Overijssel 

19-03 Debat mobiliteit in de Stedendriehoek 

31-03 Informatiebijeenkomst capaciteitsuitbreiding A1 

01-04 Debat vastgoedontwikkeling 

06-04 Bijeenkomst aandeelhouders Essent 

06-04 Informatiebijeenkomst rond eigen bijdrage Wmo en AWBZ 

06-04 Lentesessies: De kaderstellende rol van de raad 

14-04 Netwerkbijeenkomst onroerend erfgoed in Deventer 

15-04 Werkconferentie 'toekomstvisie Deventer 2030' 

16-04 Informatiebijeenkomst Kunst in de Openbare ruimte 

06-05 
Themabijeenkomst over burgerparticipatie en de rol van 
de raad 

11-05 Conferentie Leerlingenzorg Stedendriehoek 

11-05 Overijsselse bestuurdersdag 

12-05 Werkbezoek DKW bij Krehalon 

20-05 Werkconferentie Schuldhulpverlening 

20-05 Bijeenkomst organisatieontwikkeling 

09-09 Actiedag voortijdig schoolverlaten 

datum activiteit 
datum activiteit 

09-06 VNG-Congres 

26-06 Raadsexcursie 

02-09 Bijeenkomst Integriteit Acamia Vitae 

07-09 Regionale conferentie over rekenkamers 

19-09 Fietstocht “rondje Deventer” 

21-09 Manifestatie Fuelswitch Deventer 

29-09 
Thema-avond Politiek en Sportoverlegstructuur gemeente 
Deventer 

01-10 Start Scharlaken Koord in Deventer 

06-10 Bespreken Visie Voorstad Oost met de bewoners 

12-10 Presentatie en debat: De toekomst van het platteland 

14-10 2e miniconferentie gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid 

14-10 Werkbezoek Rivierenwijk 

26-10 Derde expertmeeting laaggeletterdheid 

28-10 Werkbezoek Cameratoezicht 

28-10 Regionale conferentie over het onderwerp rekenkamers 

29-10 Cultuurdebat 

02-11 Bijpraatsessie spoorse zaken en A1 

05-11 Informatiebijeenkomst van de Veiligheidsregio IJsselland 

05-11 Workshop voor raadsleden (ook 26-10) 

12-11 Vervolg werkconferentie schuldhulpverlening 

16-11 
Terugkoppelingsbijeenkomst consultatieronde Visie 
Binnenstad-Zuid 

20-11 bedrijfsbezoek Impress (T&D) 

22-11 Bijeenkomst voortgang restauratieproject "De Grote of 
Lebuïnuskerk" 

25-11 Presentatie "Evaluatie werkwijze raad" 

07-12 Werkbezoek Keizerslanden 

10-12 Werksessie Speelbeleidsplan 
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Onderstaand wordt een korte terugblik gegeven op de uitvoering van het 
griffieplan 2009. 
 
De “routinematige”werkzaamheden van de griffie, te weten: voorbereiden / 
uitvoeren besluiten PMD / raad, lijst van toezeggingen c.a.,  afhandeling 
vragen ex artikel 45, etc. zijn goed verlopen. Conclusie de basis staat. 
Daarnaast is er nog een aantal zaken gerealiseerd, te weten: 
 
 Verder uitvoering geven aan opdrachten uit tussenevaluatie werkwijze 

raad, in het bijzonder: 
 raadagenda 2009; experimenteren vergadervormen; (mede-) vormgeven 

i.o.m. organisatie aan proceskant grote  dossiers; V&O beleid raad. 
 
 Gerealiseerd. 
 Er is een notitie over behandelwijzen gekomen. Weinig geëxperimenteerd 

met vergadervormen. Blijft beperkt tot VJN / begroting, o.a. door weinig tijd, 
beschikbare ruimte en te weinig grip op de agenda. Ontbreken draagvlak 
raad, er is meer vanzelfsprekendheid bij de raad nodig (investeren in 
nieuwe raad) 

 
 Meedenken over verdere ontwikkeling P&C-cyclus, en het daarna nemen 

van besluiten over veror-deningen 212, 213 en 213 a Gemeentewet. 
 
 Gerealiseerd. 
 Ook dit jaar weer input geleverd voor de verschillende P&C documenten, 

vgl. bijeenkomst in pmd van januari. Diverse verordeningen nog niet 
aangepast, sense of urgency en tijd ontbreekt nog bij de diverse actoren. 

 
 Evaluatie werkwijze raad, er komt eerst een startnotitie, evaluatie moet 

rond de zomer zijn afgerond. Belangrijk is vervolgens het op basis van de 
evaluatie vooruitkijken. Welke zaken vragen extra aandacht, nieuwe 
initiatieven.  

 
Gerealiseerd. 
Resultaten evaluatie werkwijze zijn 25 november 2009 gepresenteerd. In 
februari 2010 vindt behandeling in de raad plaats. 

 

 Voorbereiden introductie nieuwe raad 2010 en in samenhang daarmee o.a. 
voorbereiden commu-nicatieplan 2010, plan opkomstbevordering 
verkiezingen. 

 
Gerealiseerd. 
Draaiboek raadswisseling is gereed, en met uitvoering is begonnen. 

 
 Er komt een teamsite voor de griffie. 
 

Gerealiseerd. 
Teamsite griffie is medio december gereed. 

 
 Archivering griffie. 
 

Gerealiseerd. 
Er zijn afspraken met DM gemaakt, inboeken loopt via meridio, verder 
geen apart archief van de griffie. 

 
 Uitvoeren communicatieplan 2008 – 2009, ook bijzondere aandacht voor 

vervolg gast van de raad, scholieren project, website, evaluatie en 
doorontwikkelen extranet. 

 
Gerealiseerd. 

 
 Themabijeenkomst participatie 
 

Gerealiseerd. 
Wel voorbereid, echter door omstandigheden (te weinig aanmeldingen, 
intentie was raadsbreed) is bijeenkomst niet doorgegaan, wordt wellicht 
meegenomen in introductieprogramma 

 
 Opleidingsbeleid griffie, uitgaande van uitgangspunt griffie is een team van 

generalisten, volgen van opleidingen / cursussen die daartoe bijdragen. 
Bezien wordt of deelname kenniswerk door moet gaan. 
 
Gerealiseerd. 
Door de medewerkers van de griffie zijn diverse korte cursussen, 
presentaties, etc. gevolgd. Een medewerkers doet mee aan 3-d 
talentprogramma van de gemeente, griffier doet opleiding bij AV. Streven 
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volgend jaar nog meer structuur in volgen van opleidingen c.a. aan te 
brengen. 

 
 Voorbereiden, bijwonen en uitvoeren aantal bijeenkomsten van de 

auditcommissie. 
 

Gerealiseerd. 
Auditcommissie is opgestart, aantal vergaderingen hebben 
plaatsgevonden. 

 
 Gesprekken met fracties 
 

Gerealiseerd. 
Gesprekken hebben niet plaatsgevonden. Belangrijke reden daarvoor, in 
kader evaluatie werkwijze is ook gesproken met fracties, aantal thema‟s 
die in die gesprekken aan de orde kwamen zouden ook in gesprek met 
griffier aan de orde komen. 

 
 Vanuit de programma‟s die tot de verantwoordelijk van de diverse 

medewerkers van de griffie behoren een bijdrage leveren aan de inrichting 
van processen die behoren bij onderwerpen uit die programma‟s (= ook 
raadagenda 2009). 

 
Gerealiseerd. 
Is gerealiseerd. Door collegecrisis was rendement beperkt. 

 
 In het 1

e
 kwartaal worden een paar functies binnen de griffie in het kader 

van functiewaardering bezien. 
 

Gerealiseerd. 
Is deels gerealiseerd (raadadviseur). In overleg met een medewerker is 
afgezien van functie-waardering (administratief medewerker) 

 
 De griffie zal in het 1

e
 kwartaal, net als de staande organisatie dat al heeft 

gedaan, een audit doen waar de griffie staat in het INK-proces. 
 

Gerealiseerd. 

Audit heeft plaatsgevonden. In overleg binnen de griffie is besloten verder 
geen vervolg te geven aan het INK traject. Wel worden elementen uit de 
audit meegenomen in griffieplan 2010. 

 
 
 In de te houden planningsgesprekken wordt nadrukkelijk gesproken over 

opleiding in 2009 voor de griffiemedewerkers, waar nodig vindt dit zijn 
vertaling in een eigen opleidingsplan voor de griffie. 

 
Gerealiseerd. 
Is aandacht aan besteed. 

 
 Verder gaan met ontwikkeltraject griffie “Inspireren en geïnspireerd raken”. 

In ieder geval al oppakken: 
- Het werkoverleg wordt meer gebruikt om zaken met elkaar te delen, 

van elkaar te leren, dit betekent dat de agenda daar op aangepast moet 
worden. 

- Mindsetting, ofwel wat is het beeld van de griffie en hoe kunnen we dat 
uitdragen; 

- Als griffie meer collectief aan grotere thema‟s werken (vgl. onderwerp 
participatie) 

 
Gerealiseerd. 
Binnen de griffie is nadrukkelijk verder gegaan en wordt verder gegaan met 
ontwikkeltraject Inspireren en geïnspireerd raken. Alle medewerkers voelen 
zich betrokken en het heeft energie gegeven. 
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Bijlage 2 – Overzicht reserves 

 
Voor het opvangen van nadelen m.b.t. autonome ontwikkelingen zijn diverse 
reserves beschikbaar, te weten: de Algemene reserve,  de reserve 
Eenmalige problematiek en de Egalisatiereserve rente.  De stand van deze 
reserves is als volgt. 
 
a. Algemene reserve 
Deze reserve behoort tot het algemeen weerstandvermogen. De rente wordt 
aan de reserve toegevoegd. De stand van de reserve bedraagt: 
 
Algemene reserve  
(bedragen x € 1.000) 

2010 2011 2012 2013 

1. Stand 1-1 275 278 278 278 

2. Rente 3 p.m. p.m. p.m. 

Saldo  278 278 278 278 

 
 
b. Reserve Eenmalige problematiek  
Deze reserve is bedoeld voor het opvangen van met name eenmalige 
begrotingstekorten. De rente wordt aan de reserve toegevoegd. Het verloop 
van de stand van de reserve is: 
 
 
Reserve eenmalige problematiek  
(bedragen x € 1.000) 

2010 2011 2012 2013 

1. Stand 1-1 5.372 2.826 752 601 

2. Rente 53 p.m. p.m. p.m. 

3. Diverse raadsbesluiten -544  -210 -180 -30 

4. Dekking begrotingstekorten  
op basis van ontwerp-begroting 
2010-2013 

-2.464 -1.507 29  

5. Memo actualisatie financiële 
positie d.d. maart 2010 

409 -357   

Saldo  2.826 752 601 571 

 
 
 

 
c. Egalisatiereserve rente  
Als gevolg van het hanteren van een voorgecalculeerd 
renteomslagpercentage van 5%, waarbij zowel in de begroting als de 
rekening eenzelfde percentage wordt aangehouden, kunnen verschillen 
ontstaan. Verschillen tussen de met behulp van omslagrente gecalculeerde 
rentelasten en de feitelijk betaalde rente worden jaarlijks verrekend met de 
Egalisatiereserve rente. De minimale omvang van de reserve bedraagt 10% 
van de gecalculeerde rentelasten per jaar. Op 1-1-2010 bedraagt deze 10% 
dan € 1.4 miljoen. Dit bedrag wordt gezien als onderdeel van het 
gemeentelijk weerstandvermogen. Het bedrag boven de € 1.4 miljoen kan 
worden ingezet als algemeen dekkingsmiddel. De stand van de reserve 
bedraagt: 
 
Egalisatiereserve rente 
(bedragen x € 1.000) 

2010 2011 2012 2013 

1. stand per 1-1 1.883 3.247 1.440 1.042 

2. prognose renteresultaat  3.110 p.m. p.m. p.m. 

3. Diverse raadsbesluiten -575 -26   

4. Beleidsnota reserves en 
voorzieningen 

223    

5. Begroting 2010-2013 -1.394 -1.781 -398  

Saldo 3.247 1.440 1.042 1.042 
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Bijlage 3 – Over te hevelen budgetten 

 
De volgende budgetten worden bij de jaarrekening overgeheveld naar 
2010. 

 

 
 

 
 
  

Programma Eenheid Omschrijving Over te 

hevelen Lasten Over te 

hevelen Baten

1a BDO Potje B&W 6.824

1a SO Regie strategisch innovatiebeleid * 92.000 50.000

1a SO Wijkenbudget * 70.000 70.000

1a SO Maatregelen in het kader van economische crisis 95.800 95.800

Subtotaal programma 1a: 264.624 215.800

1b STH Verbeteren interne communicatie * 25.000 25.000

1b STH Project promotiefilm 15.000

1b STH Project telefonie * 39.000 39.000

1b STH Budget mediamix * 15.000 15.000

Subtotaal programma 1b: 94.000 79.000

2 N.v.t.

Subtotaal programma 2: 0 0

3 N.v.t.

Subtotaal programma 3: 0 0

4 RS Maatregelen Koningin Wilhelminalaan/Oerdijk * 111.430 111.430

4 RS Tunnel Oostriklaan 40.000 40.000

4 RS Vertraging MIND projecten 147.000 147.000

Subtotaal programma 4: 298.430 298.430

5 RS Wijziging wet Geluidshinder * 16.850 16.850

5 RS Investering dierenasiel 360.000 360.000

Subtotaal programma 5: 376.850 376.850

6 RS Omgevingsvergunning Wabo * 25.000

6 RS Uitvoeringsprogramma Zandwetering - Steenbrugge * 28.000 28.000

6 RS Verplaatsen veetransport * 27.000 27.000

6 RS St Jozef ziekenhuis 38.000 38.000

6 RS Actualiseren Welstandsnota * 15.000 15.000

6 RS Masterplan Borgele 22.000 22.000

Subtotaal programma 6: 155.000 130.000

7 RS Exploitatie woonwagens 116.000

7 RS Visie Voorstad Oost 71.000 71.000

Subtotaal programma 7: 187.000 71.000

8 RS Ondernemershuis Deventer 303.333 303.333

Subtotaal programma 8 : 303.333 303.333

9 STH Armoedebestrijdingsbeleid (Aboutalebgelden) * 30.750 30.750

9 STH Project inhuur aanbesteding Sallcon 15.000

Subtotaal programma 9: 45.750 30.750

Programma Eenheid Omschrijving Over te 

hevelen Lasten Over te 

hevelen Baten

10 STH Wmo uitvoering 72.000 72.000

10 RS Voorlichting huiselijk geweld * 73.489 24.220

10 RS Meer dan een biertje 18.000 18.000

Subtotaal programma 10: 163.489 114.220

11 RS Centrumplan Bathmen 215.480 215.480

11 RS Aanpak segregatie onderwijs * 63.000 13.000

Subtotaal programma 11: 278.480 228.480

12 STH Project inburgering ondernemerschap 8.500 8.500

12 STH Wijkaanpak 51.000 51.000

12 STH Wijkaanpak achterstandsbuurten 446.000 300.000

12 STH Wijkaanpak meerjaren onderhoudsplanning wijk 2 90.000

12 RS Projectplan allochtone ouderen * 26.372 26.372

12 RS Voorbereidingsbudget besluitvorming Beheersstructuur/voorziening 80.000

12 RS Bijdrage aan nieuwbouw speeltuin Zandweerd * 200.000 200.000

12 RS Plan van aanpak Eergerelateerd geweld 30.000

12 RS Overijssels perspectief (ex-ama's) 22.500 22.500

12 RS Taalcoaches inburgering 46.375

12 RS VNG logo east * 127.570 127.570

Subtotaal programma 12: 1.128.317 735.942

13 RS Onderzoek geluidsoverlast Burgerweeshuis 25.000

13 RS Subsidie infocentrum bibliotheek Bathmen * 75.000 75.000

13 RS Subsidie herinrichting bibliotheek Bathmen * 150.000 150.000

13 RS Programmafonds cultuurparticipatie 10.328

Subtotaal programma 13: 260.328 225.000

14 N.v.t.

Subtotaal programma 14: 0 0
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Programma Eenheid Omschrijving Over te 

hevelen Lasten Over te 

hevelen Baten

15 BV Doorontwikkeling managementinformatie 60.000

15 BV Inhuur tbv gemeentebrede bezuinigingen 75.000

15 BV Inhuur tbv fiscaal onderzoek * 24.479

15 BV Inleen tbv midofficeapplicaties * 63.144 63.144

15 BV Inleen tbv scannen documenten * 41.349 41.349

15 BV Onvoorziene uitgaven projecten DDDW * 26.726 26.726

15 BV Maatregelen risicoinventarisatie Leeuwenbrug 10.000

15 BV Inleen tbv project tijdelijke huisvesting 80.000

15 DM/SO Wijkenbudget jaarschijf 2009 (bewonersactiviteiten) 105.000

15 DM/ Beloningsstructuur politieke ambtsdragers 46.000

15 DM/ BCF kosten EU subsidies 30.000

15 DM/STH Integratie uitkering Wmo 250.427

15 STH Project herhuisvesting 56.000

15 DM/STH Schuldhulpverlening Spekmangelden 225.000

15 DM/RS Alle troeven in handen 7.692

15 DM/RS Voorbeeldprojecten wijkeconomie 800.000

Subtotaal programma 15: 1.900.817 131.219

Subtotaal Exploitatie: 5.456.418 2.940.024

2.516.394

Over te hevelen lasten welke zijn gerelateerd aan geoormerkte provinciale- en/of rijksbijdragen 

Programma Eenheid

Omschrijving

Over te 

hevelen Lasten Over te 

hevelen Baten

4 RS Bushaltes 173.038 173.038

5 RS Verbetering luchtkwaliteit * 54.000 54.000

6 RS pMJP 2009 37.500 37.500

6 RS pMJP 2008 * 118.000 118.000

8 RS Creatieve kracht van Deventer * 29.500 56.000

11 RS Opvoedondersteuning * 74.220 74.220

11 RS Inrichtingsplan Centrum Jeugd en Gezin 370.194 370.194

11 RS Zwerfjongeren (start werkhotel) 259.672 259.672

13 STH 450 jarig bestaan SAB 20.000 20.000

13 STH Digitale dienstverlening WSF SAB 104.500 104.500

13 RS Restauratie Lebuinustoren * -456.622 -456.622

13 RS Versterking cultuureducatie primair onderwijs 12.049 12.049

Subtotaal Exploitatie: 796.051 822.551

-26.500

6.252.469 3.762.575

TOTAAL 2.489.894

Baten en lasten CAI gelden.

13 RS Stichting beheer CAI gelden 2.835.611 2.835.611

* = Deze overhevelingen betreffen bedragen welke (deels) al waren begroot voor een jaar vóór 2009. 
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Bijlage 4 – Lijst met gebruikte afkortingen 

 

AMA  Alleenstaande minderjarige asielzoeker 
AMW  Algemeen maatschappelijk werk 
APPA  Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers 
APV  Algemene plaatselijke verordening 
ARG  Algemene reserve grondexploitatie 
AU  Algemene uitkering 
AWBZ  Algemene wet bijzondere ziektekosten 
BAD  Budget adviesbureau Deventer 
BAG  Basisregistratie adressen en gebouwen 
BBV  Besluit begroting en verantwoording 
BBZ  Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 
BCF  BTW compensatie fonds 
BCOO  Bestuurscommissie voor openbaar primair onderwijs 
BIBOB  Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 

bestuur 
BLS  Besluit lokatiegebonden subsidies 
BOA  Buitengewoon opsporing ambtenaar 
BOS  Buurt, Onderwijs, Sport 
Bpe  Bodemsanering prestatie-eenheden 
Brp  Bruto regionaal product 
BWS  Besluit woninggebonden subsidies 
CKB  Collectieve Kwaliteitsnormering Bouwvergunningen 
CPB  Centraal Plan Bureau 
CUWVO Commissie uitvoering wet verontreiniging oppervlaktewater 
CVTM  Coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg 
CWI  Centrum werk en inkomen 
DDDW  Deventer Doet, Digi Werkt 
DGB  Deventer groen bedrijf 
DVO  Dienstverleningsovereenkomst 
DWBZ  Diensten bij wonen met zorg 
ECB  Europese centrale bank 
EFRO  Europees fonds voor regionale ontwikkeling 
EHL  Etty Hillesum Lyceum 
EMU  Economische en monetaire unie 
EZ  Economische zaken 
Fido  Financiering decentrale overheden 
GBA  Gemeentelijke basisadministratie 

GGD  Gemeenschappelijke gezondheidsdienst 
GOA  Gemeentelijk onderwijs achterstandbeleid 
Gros  Gemeentelijk regionaal ondernemers steunpunt 
GRP  Gemeentelijk rioleringsplan 
GSB  Grotestedenbeleid 
HV  Huishoudelijke verzorging 
IHP  Integraal huisvestingsplan onderwijs 
ILG  Investeringsbudget landelijk gebied 
IOAW  Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers 
IOAZ  inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 
IPO  Interprovinciaal overleg 
IPW  Innovatie programma wet werk en bijstand 
ISV  Investeringsbudget stedelijke vernieuwing 
JOP  Jongeren ontmoetingsplek 
KBORD Kwaliteit beheer openbare ruimte Deventer 
LOG  Landbouw ontwikkelingsgebied 
MER  Milieu effect rapportage 
MIND  Meerjarenprogramma investeringsplan infrastructuur 

Deventer 
MJOP  Meerjaren onderhoudsplan 
MOP  Mobiele ontmoetingsplek 
MOR  Monitor openbare ruimte 
NOC*NSF Nederlands Olympisch comité * Nederlandse sport federatie  
NT2  Nederlands als tweede taal 
NVVK  Nederlandse vereniging van volkskrediet 
PaVEM  Participatie allochtone vrouwen uit etnische 

minderheidsgroepen 
PMD  Politieke markt Deventer 
pMJP  Provinciaal meerjarenprogramma 
POP  Provinciaal omgevingsplan 
PRIS  Parkeer route informatie systeem 
PURE  Planning for Urban-Rural river Environments 
OCW  Onderwijs, cultuur en wetenschappen 
OGGZ  Openbare geestelijke gezondheidszorg 
OZ  Onroerende zaken 
OZB  Onroerende zaakbelasting 
RGI  Reserve gemeentebrede investeringen 
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RMC  Regionale meld en coördinatiefunctie  
Roa  Regeling opvang asielzoekers 
RPA  Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid 
RZB  Roerende zaakbelasting 
SAB  Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek 
SEB  Sanering in eigen beheer 
SEV  Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 
STAD  Stichting tijdelijke noodopvang asielzoekers Deventer 
TIPP  Tender investeringsprogramma‟s provincies 
TOK  Tegengaan overgewicht kinderen 
UvW  Unie van waterschappen 
Uwv  Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
VAB  Vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing 
VAVO  Voortgezet algemeen volwassen onderwijs 
VNG  Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
Vo  Voorlopig ontwerp 
Vrom  Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer 
VVE  Voor- en vroegschoolse educatie 
Vvtv  Voorwaardelijke vergunning tot verblijf 
VWS  Volksgezondheid, welzijn en sport 
Wao  Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
WION  Wet informatie-uitwisseling ondergrond netten 
WIZL  Werk inkomen zorg en leefomgeving 
Wmo  Wet maatschappelijke ondersteuning 
Wsnp  Wet schuldsanering natuurlijke personen 
Wsw  Wet sociale werkvoorziening 
Wro  Wet op de ruimtelijke ordening 
Wvg  Wet voorziening gehandicapten 
Wwb  Wet werk en bijstand 
WZW  Wonen, zorg en welzijn 
ZVP  Zorgvernieuwingsprojecten 

 


