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Voorwoord Jaarverslag 2011
Hierbij bieden wij u het Jaarverslag 2011 aan. In het jaarverslag en de jaarrekening 2011 leggen wij verantwoording af over het door de gemeente
Deventer gevoerde beleid en geven we inzicht in wat is gerealiseerd en
tegen welke prijs.

Programma-indeling
In 2011 is de programmabegroting doorontwikkeld. Daarbij is het aantal
programma’s met ingang van 1 januari 2012 teruggebracht tot tien. In dit
jaarverslag wordt nog gerapporteerd volgens de programma-indeling, zoals
die bestond ten tijde van het vaststellen van de programmabegroting 2011.

Wij zijn van mening dat dit jaarverslag en de jaarrekening de raad, onze
burgers en de instellingen in de gemeente net als vorig jaar goed informeert. Niet alleen is er aandacht voor hetgene dat is gerealiseerd, maar
ook voor wat we op basis van de begroting wilden uitvoeren maar geen
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 2011 naar 2012 per programma”.
Met veel genoegen bieden wij u het jaarverslag 2011 aan.
Leeswijzer
Signaleringslichten
In dit jaarverslag is gebruik gemaakt van signaleringslichten. Ze hebben de
volgende betekenis:
Groen: de prestatie is volledig gerealiseerd
Geel: de prestatie is voor minimaal 75% gerealiseerd
Oranje: de prestatie is voor minder dan 75% gerealiseerd
Rood: de prestatie is volledig niet gerealiseerd.
Indien bij de zomer- of najaarsrapportage al is gemeld dat de prestatie niet
zou worden gerealiseerd dan is dat aangegeven. In de toelichting bij de
prestaties is vermeld of er voor deze prestatie budget wordt overgeheveld
bij de jaarrekening of al is overgeheveld bij de zomer- of najaarsrapportage.
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COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
PER 31 DECEMBER 2011

SAMENSTELLING EN PORTEFEUILLEVERDELING
Burgemeester
Portefeuille:

dhr. A.P. Heidema
Algemeen Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid, Communicatie, Coördinatie Wijkaanpak, Personeel en Organisatie, Publieke Dienstverlening, Coördinatie Grotestedenbeleid, Internationaal Beleid, Toekomstvisie Deventer 2030 en Wijkwethouder Deventer Buiten:
Diepenveen, Schalkhaar, Lettele, Okkenbroek en Bathmen.

Wethouder
Portefeuille:

dhr. M.J. Ahne (D66) 1
Economische Zaken en ICT (incl. Bedrijventerreinen/Detailhandelslocaties), Evenementenbeleid, Toerisme en Recreatie, Financiën, Kunst en Cultuur, Binnenstadsaangelegenheden en Wijkwethouder wijk 1: Binnenstad en De Hoven.

Wethouder
Portefeuille:

mw. M.J.G. de Jager-Stegeman (Algemeen Deventer Belang)
Wmo, Gezondheidszorg en Welzijn, Sport en Integratie, Armoedebeleid (schuldhulpverlening, RechtOp!, Leergeld en tijdenbeleid),
Openbare Ruimte, Facilitaire Zaken, Projectwethouder Huisvesting Ambtelijke Organisatie en Wijkwethouder wijk 5: Noord en Zuid
Colmschate en De Vijfhoek.

Wethouder
Portefeuille:

dhr. J.P.H.M. Pierey (PvdA)
Werk en Inkomen, Herstructurering, Vastgoedontwikkeling en Grondzaken, Duurzaamheid en Milieu, Projectwethouder Gebiedsgericht
werken en Wijkwethouder wijk 3: Raambuurt, Buitengracht, Knutteldorp, Pothoofd, Hoornwerk, Bergweide, Deltabuurt en de Rivierenbuurten en Wijkwethouder wijk 4: Zandweerd-Noord, Platvoet, Borgele, Landsherenkwartier, Ludgeruskwartier, Oranjekwartier, Tuindorp en de Ziekenhuisbuurt.

Wethouder
Portefeuille:

dhr. M.P. Swart (VVD)
Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting, Verkeer en Vervoer, Plattelandsbeleid, Jeugd- en kindbeleid, Onderwijs, Projectwethouder Stroomlijning Organisatie, Projectwethouder Voorstad en T&D-terrein en Wijkwethouder wijk 2: Zandweerd-Zuid, Driebergen/Rode
Dorp, Voorstad Centrum, Voorstad Oost en Bekkumer.

Gemeentesecretaris
Adjunct-secretaris

dhr. A.L.C.S. Lantain
mw. B.M.Y van der Linden

1

Met ingang van 28 maart heeft dhr Ahne afscheid genomen als wethouder van de gemeente Deventer. Met ingang van 6 april 2012 heeft Mevrouw Huizingh (D66) de portefeuille van de heer Ahne
overgenomen.
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ORGANISATIE
In 2011 heeft de organisatie een ontwikkeling doorgemaakt. In het kader
van operatie Dubbelslag is met ingang van 1 juli 2011 de eenhedenstructuur losgelaten. Daarvoor in de plaats zijn teamverzamelingen. Daarnaast
is het aantal beleidsprogramma’s van vijftien teruggebracht tot tien.

Op de volgende pagina is op schematische wijze de gemeentelijke organisatie weergegeven zoals die gold tot 30 juni 2011.

Per eind 2011 zijn bij de gemeente 822 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.
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Organisatieschema Ambtelijke Organisatie zoals die gold tot 30-06-2011

Gemeenteraad
Griffie
H. Peet

College van B&W

Gemeentesecretaris
A.L.C.S. Lantain
Concerncontrol
F.M. Galesloot

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

Communicatie
C. Scheffer

Brandweer
M.J. Thijssen

Eenheid
Bedrijfsvoering
(prog. 15)

Eenheid
Ruimte & Samenleving
(prog. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 13 en 14)

Eenheid
Strategische Ontwikkeling
(prog. 1a)

a.i. H. Langeveld

J. Arentsen

F.J. van Houwelingen

Eenheid
StadThuis
(prog. 1b en 9)
M.A. Kossen
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KERNGEGEVENS

A. SOCIALE STRUCTUUR
Aantal inwoners
Leeftijdsgroep
• 0-4
• 5-19
• 20-64
• 65 jaar en ouder

31 DECEMBER 2010

31 DECEMBER 2011

98.779

98.673

5.950
17.717
60.684
14.428

5.857
17.715
60.083
15.018

134,4
41.913
312

134,4
42.170
314

992
838
870

951
822
871

B. FYSIEKE STRUCTUUR
Oppervlakte gemeente (in km2)
Aantal woningen
Woningdichtheid per km2

C. PERSONELE GEGEVENS
Aantal medewerkers
Aantal fte’s (werkelijke bezetting)
Aantal fte’s (begroot)
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D. FINANCIËLE STRUCTUUR

31 DECEMBER 2010

31 DECEMBER 2011

(in miljoenen euro’s)

2

Lasten/ baten
Incl. saldo

335
5

370
-8

Vaste activa:
Boekwaarde materiële / immateriële activa
Boekwaarde financiële vaste activa

173
43

178
45

Vaste passiva:
Reserves
Voorzieningen

119
21

118
11

Vaste schuld (opgenomen langlopende geldleningen)

148

162

Woonlasten (gemiddeld per huishouden) 2

645

668

Uitgangspunten voor dit gegeven zijn:
• een gemiddelde woningwaarde in Deventer van € 210.000 in 2010 en € 210.000 in 2011.
• bij de afvalstoffenheffing is het basistarief gebruikt; dus exclusief tariefdifferentiatie.
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Jaarverslag 2011 Raad / Presidium / Griffie

Gemeente Deventer Jaarverslag 2011

16

Algemeen
Het jaar 2011 is het eerste volle kalenderjaar geweest in deze raadsperiode. Was 2010 nog een inwerkperiode voor de nieuwe raad en het nieuwe
college, in 2011 is het gemeentebestuur 'op stoom gekomen'. Dat heeft
zich vertaald in een toenemend aantal (grote) dossiers op de agenda en
de noodzaak om extra vergaderavonden in te plannen.
Binnen de raad is in goede onderlinge sfeer actief politiek bedreven tussen
de fracties. Er waren goede politieke debatten over onderwerpen die er
voor de samenleving toe doen. Maar ook een voor het bestuur en de organisatie zelf belangrijk onderwerp is aan de orde geweest: de nieuwbouw
van het Stadhuiskwartier. De eerste stappen op weg naar de realisatie van
een nieuwe werkplek voor organisatie, college en raad zijn gezet. In 2012
zal dat verder gestalte krijgen.
Gemeenteraad
In het kader van de besluitvorming over nieuwbouw in het Stadhuiskwartier
is een werkgroep vanuit de raad gestart met een oriëntatie op de herinrichting van de raadzaal. Er is besloten om de huidige ruimte voor de raadzaal
ook te gebruiken voor de nieuwe raadzaal. Wel is een modernisering van
de inrichting noodzakelijk. Een architect heeft schetsontwerpen gemaakt
en gepresenteerd. In 2012 zal de herinrichting verder voorbereid en uitgewerkt worden.
De gemeenteraad heeft in 2011 enkele grote dossiers behandeld. Sommige daarvan zijn afgesloten, anderen staan nog helemaal aan het begin.
Het traject rond de bezuinigingen Deventer Bezinnigt kreeg dit voorjaar
een (voorlopig) slot met de keuzes die de raad bij de Voorjaarsnota heeft
gemaakt. De besluitvorming hierover werd voorafgegaan door hoorzittingen voor de verschillende domeinen.
Ook heeft de raad verschillende keren gesproken over het afvalbeleid, de
ontwikkelingen rond RegiZorg en het bijzonder zorgteam en het beheer
van voorzieningen in Schalkhaar. De raad heeft onder andere besluiten
genomen over evenementenbeleid, bedrijventerreinvisie, Amstellaan/Rivierenwijk en de plaatsing van windturbines.
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Verder kwamen onderwerpen aan de orde, die ook in 2012 weer op de
agenda zullen terugkeren. Het gaat dan bijvoorbeeld over de invoering van
de Wet werken naar vermogen, het re-integratiebeleid, het Armoedebeleid,
de sociale werkvoorziening, de Wmo en AWBZ, de stationsomgeving,
sportpark Zandweerd en de nieuwbouw in het Stadhuiskwartier. Na jaren
van voorbereiding heeft de raad in oktober ingestemd met het voorlopig
ontwerp voor de nieuwbouw.
Er zijn in 2011 twee burgerinitiatieven in de politieke markt besproken,
namelijk de Rollecatetuin en Stadspark Swormink-Zuid.
Het politieke seizoen werd in september geopend met een WorldCafé over
interactief werken. Daaruit bleek dat de raad het versterken van het contact met de samenleving belangrijk vindt en dat burgers intensief betrokken
moeten worden bij activiteiten van de gemeente. In hoeverre het initiatief
of de regie verlegd zou moeten worden van gemeente naar samenleving,
is een vraagstuk waar genuanceerd over gedacht wordt. Ook is met workshops aan het begin van 2011 aandacht besteed aan interactief werken.
In het kader van het Europees jaar van de Vrijwilliger en als invulling van
Contact met de Samenleving hebben raadsleden op 6 april 2011 op verschillende plekken vrijwilligerswerk gedaan.
Bij het sluiten van het jaar hebben twee fracties besloten hun naam te
wijzigen. De fractie van Algemeen Deventer Belang is het jaar 2012 ingegaan met de naam Deventer Belang en de fractie van Algemeen Plattelandsbelang heet voortaan Gemeentebelang.
Presidium
Het presidium is begin 2011 gestart met een pilot papierloos vergaderen.
De presidiumleden ontvingen een iPad in bruikleen en de vergaderstukken
zijn vanaf dat moment digitaal beschikbaar gesteld. In december is de pilot
geëvalueerd. De conclusies daaruit worden gebruikt om het papierloos
vergaderen voor de hele raad goed voor te bereiden.
Vanaf november gebruikt het presidium een Agendaplanner om beter sturing te geven aan de opstelling van de agenda en de behandelwijze in de
Politieke Markt en de raadsvergadering. Ook wordt expliciet stil gestaan bij
de vraag of raadsmededelingen of collegememo's geagendeerd zouden
moeten worden voor een Politieke Markt.
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Rekenkamercommissie
De Rekenkamercommissie heeft in 2011 twee onderzoeksrapporten uitgebracht. In maart ontving de raad het onderzoek naar re-integratie en in
september het rapport over RegiZorg. De Rekenkamercommissie is onderzoeken gestart naar de Realisatie van de taakstelling voor de bouw van
goedkope woningen en naar de inhuur van derden. Deze onderzoeksrapporten worden opgeleverd in 2012.
Wat betreft personele samenstelling is per 1 januari 2011 een nieuwe externe voorzitter benoemd: Peter Sertons. Medio 2011 is raadslid Marcel
Elferink gestopt als lid van de commissie.

De fractievoorzitters zijn in 2011 enkele malen bij elkaar geweest om inhoudelijk en procedureel te overleggen over enkele specifieke onderwerpen. In december is een afzonderlijk overleg geweest over de wenselijkheid als raad intensiever geïnformeerd te worden over de financiële positie
van de gemeente. Verder is enkele malen gesproken over het proces in
verband met het vertrek en de werving/selectie van de griffier.
Griffie
Vanaf de invoering van het dualisme in 2002 is de gemeenteraad in Deventer ondersteund door Toon Dashorst. Als eerste griffier heeft hij professionele ondersteuning georganiseerd. Sinds 2002 heeft hij vanuit de griffie
het proces van versterking van de duale positie van de gemeenteraad
ondersteund.
Per 1 oktober 2011 is Hans Peet griffier.

Fractievoorzitters
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Samenstelling raad per 31 december 2011

Mw. M. van Tilburg
Mw. M. Viveen-van den Bosch *

Zetelverdeling
PvdA
D66
VVD
GroenLinks
Algemeen Plattelands Belang
CDA
Algemeen Deventer Belang
SP
ChristenUnie
Trots op Nederland

7
6
5
4
4
4
3
2
1
1

Totaal

37

VVD
Dhr. T.R. Poppens *
Mw. H. Eltink
Mw. C.N. Hunger
Dhr. D.A. Ledeboer
Dhr. H.B. Scharp *
GroenLinks
Dhr. C.J. Verhaar
Dhr. O. Arslan
Mw. C.M. ten Bulte-Herrebrugh
Mw. G. Tomruk-Kisi *

Samenstelling
Dhr. A.P. Heidema
Dhr. S.J. Peet

voorzitter
griffier

Raadsleden
PvdA
Dhr. J. Goejer
Dhr. R.S. de Geest
Dhr. J.K. Jellema *
Dhr. P.A.L. Kemperman
Mw. A. Spa *
Dhr. V. Stijns
Dhr. C. Yildirim
D66
Dhr. P.T.A. Sonneveldt
Dhr. B. Noor
Mw. J. Pannekoek *
Dhr. H.C. Rietman

fractievoorzitter

plv. voorzitter raad

fractievoorzitter
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Algemeen Plattelands Belang
Mw. A. Zandstra-Keijl
Dhr. M.W.H. Elferink
Mw. E.G. Grijsen *
Dhr. T.W. Stegink
CDA
Dhr. J. Oggel
Mw. J. Lamberts-Grotenhuis *
Mw. E. van der Mik
Dhr. M. Yazici

fractievoorzitter

fractievoorzitter

fractievoorzitter

fractievoorzitter

Algemeen Deventer Belang
Dhr. A. Emens
fractievoorzitter
Mw. J.F. van Harsselaar-Timmer *
Dhr. S.R.J. Kleine Schaars
SP
Dhr. E.H. van Brink
Mw. K. Schmidt-Versteeg

fractievoorzitter

ChristenUnie
Dhr. W. de Jong

fractievoorzitter
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* (lid presidium/sessievoorzitter)
Trots op Nederland
Dhr. J.J. Breuker

fractievoorzitter
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Voor een korte terugblik op de gerealiseerde activiteiten uit het griffieplan
2011 verwijzen we naar bijlage 1.

20

Verantwoording
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Hoofdstuk 1 – Samenvatting
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1.1 Hoofdlijnen realisering beleidsontwikkelingen
Programma 1a – Bestuur en strategie
Deventer ontwikkelt zich in de komende jaren verder tot een kennis- en
dienstensamenleving, waarin inwoners, bedrijven en instellingen 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. Voor de overheid worden mensen mobiliseren,
verbinden, ondersteunen en toerusten kernbegrippen. 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 in
2008/2009 een Strategische Toekomstagenda en de Toekomstvisie Deventer 2030 ontwikkeld: ‘Deventer innovatief, duurzaam, en sociaal: strategisch handelen vanuit eigen kracht”. In 2010 hebben we op basis hiervan
een middellange termijn beleidsagenda opgesteld voor de komende 4 tot 8
jaar die de raad in 2011 heeft vastgesteld Daarmee heeft Deventer een
strategisch instrument in handen waarmee we op een integrale en interactieve wijze kunnen werken aan onze ambities en doelen. De wensbeelden
uit de toekomstvisie kunnen hierbij als richtinggevende bouwstenen worden benut. We ontwikkelen de middellangetermijnbeleidsagenda en de
procesaanpak “‘Een Kwestie van Kiezen: verdienen en bezuinigen in samenspraak met de samenleving’” in 2012 door. Zo kunnen we beleidsprioriteiten permanent herijken. Dat is noodzakelijk vanwege (strategische)
doelstellingen en het inspelen op de voorgenomen decentralisatie-, bezuiniging-, en efficiencytaakstellingen vanuit het Rijk en medeoverheden.
Deventer is met de Toekomstvisie Deventer 2030 een proces gestart dat is
gericht op het toekomstperspectief van Deventer. Belangrijke kernkwaliteiten zijn: (1) Ligging aan de IJssel; (2) Groene Platteland; (3) Stad met Historie; (4) Ondernemerschap en Vakmanschap; (5) Culturele Vrijstad; (6)
Mensen in Verbinding. Geworteld in onze historie, vormen deze begrippen
de fundering van onze toekomstagenda. Zij zijn de kracht van Deventer,
daar kunnen we onze toekomst op bouwen.
In dit licht dienen zich voor Deventer steeds meer mogelijkheden aan voor
een sociaal - economisch offensief om de effecten van de economische
crisis te bestrijden. Er liggen strategische kansen op de gebieden energie,
Gemeente Deventer Jaarverslag 2011

waterbeheer, ict, onderwijs en zorg. Met deze sectoren is te werken aan
innovatie, duurzaamheid, werkgelegenheid en ‘social return on investment’. De gemeente krijgt 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. Wijken die het
combineren van werk en privé beter mogelijk maken en inwoners van Deventer kansen geven op ontplooiing dicht bij huis. In 2011 verschenen
meerjarige strategische visieontwikkelingen op diverse terreinen. Ook
startten we als uitvloeisel van het coalitieakkoord nieuwe initiatieven zoals
het ontwikkelen van een uitvoeringsagenda duurzaamheid, het opstellen
van dorpsvisies en de doorontwikkeling van strategische partnerschappen
op Europees niveau.
Een en ander is in 2011 in de context geplaatst van een nieuwe beleidagenda van het Rijk, de provincie en de VNG. Hierin is ingezet op forse
bezuinigingen om te komen tot een nieuw financieel economisch evenwicht en een duurzame toekomstagenda. Nu de rol van gemeente als eerste aanspreekpunt van de overheid voor burgers wordt erkend, zijn er hoge verwachtingen van de uitvoering van voornemens op gemeentelijk niveau. Steeds meer taken en bevoegdheden van het Rijk worden gedecentraliseerd naar de gemeente. Hierbij wordt uitgegaan van ruimte voor differentiatie en lokaal maatwerk.
Deventer maakt werk van haar veranderende rol, waarbij 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 2011 de
gemeentelijke autonomie en regierol als eerste overheid verder versterkt.
Samenwerking tussen overheid, burgers, bedrijven en organisaties wordt
gestimuleerd. Decentralisatie, deregulering, ontschotting tussen taakvelden en efficiencytaakstellingen bepalen steeds meer de randvoorwaarden.
Mede ingegeven door de enorme bezuinigingen dient zich een andere
verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid, markt en samenleving aan.
De rol van de gemeente verandert en verschuift verder van bepalen naar
sturen, regisseren en faciliteren. Doordat de gemeente steeds minder financiële ruimte heeft, komen meer verantwoordelijkheden bij burgers zelf
te liggen. Dat vraagt van de gemeente om goed in te spelen op de ‘kracht
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van stad en platteland’. Vertrouwen en samenwerking zijn hierbij sleutelbegrippen. De veranderingen die we hebben ingezet spelen hier op in: als
bestuur willen we open, transparant, aanspreekbaar, rechtvaardig en slagvaardig zijn. We juichen strategische partnerschappen op stedelijk, regionaal, provinciaal, landelijk, Europees en internaal niveau toe.. De gemeente wordt steeds meer de lokale toegangspoort voor medeoverheden.
Daarom zijn we in 2011 gestart met een beleidsagenda interactiviteit en
partnerschap. Van daaruit is in 2011 in het licht van het bestuursakkoord
met het Rijk en de nieuwe beleidsagenda van de provincie gewerkt aan
het herijken en doorontwikkelen van de strategische partnerschappen en
het Deventer strategisch accountsysteem op alle niveaus. Zonder een
consistente toekomstvaste investering in de digitale overheid is een kwalitatief sterke overheid niet realiseerbaar. Strategische visievorming en uitvoeringskaders voor gemeentelijke regie, vermindering van regeldruk en
subsidieverwerving geven hieraan verdere uitwerking en richting. De provincie is op dit terrein een belangrijke partner voor de gemeente, met ruime
investeringsmogelijkheden die in het kader van de investeringsagenda
Oost-Nederland meerjarig voor uitbreiding van boegbeelden zijn ingezet.
Met het oog op bestuurlijk overleg van Deventer met de provincie is in
2011 middels ex-ante toetsing en monitoring goed de vinger aan de pols
gehouden of de voorgenomen projecten in de gemeente Deventer ook
daadwerkelijk door de uitvoerende eenheden en teams volgens de aangegane afspraken worden gerealiseerd.
We verwachten dat Deventer door deze aanpak meer beleidsvrijheid krijgt,
vergelijkbaar met de grotere rol die de gemeente heeft vanuit de Wet werk
en bijstand en de Wet maatschappelijke ondersteuning.. Financieel is
sprake van een moeilijke situatie, gezien de wensen uit het collegeprogramma, de economische crisis en de forse bezuinigingen van het Rijk en
de provincie. Daarom houden we rekening met de behoefte om de strategische beleid- en investeringsdoelen tussentijds te kunnen actualiseren.
Het is belangrijk dat de beleidsplanning voor investeringen, boegbeeldprojecten en subsidieverwerving meebeweegt met de strategische langere
termijn ontwikkelingen bij medeoverheden (Europa, Rijk, provincie). Deventer kan dan beter blijven inspelen op kansen en bedreigingen die zich
vaak onverwacht op kortere termijn voordoen. Daarom blijven we in 2012
kansen en bedreigingen in kaart brengen en toetsen en herijken we halfjaarlijks de prioriteiten en de beleidsagenda.
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Deventer ziet het als haar taak om te zorgen voor financiële stabiliteit.
Daarom is het belangrijk scherp te sturen op beschikbare middelen en
voortdurend prioriteiten te stellen als het gaat om lokale ambities. De ingezette actie ‘Een Kwestie van Kiezen: verdienen en bezuinigen in samenspraak met de samenleving’ kan daarmee uitgroeien tot een meer permanent strategisch proces van herijking en herschikking van prioriteiten en
middelen. Dit houdt niet alleen in dat de eigen financiën op orde moeten
zijn, maar ook de gemeente via de Economische Kopgroep samen met het
bedrijfsleven, de woningbouwcorporaties en onderwijs- en zorginstellingen
inzet op stimulerende maatregelen.
Zo wordt gezamenlijk gebouwd aan een robuust, kansrijk en evenwichtig
toekomstbestendig Deventer beleid, dat in de komende jaren onder meer
zijn weg zal vinden in een economische visie en uitvoeringsstrategie Deventer 2020 en een structuurvisie Deventer 2035. Sturen op basis van
vertrouwen is daarbij cruciaal. Inwoners, bedrijfsleven en organisaties verwachten van de gemeente een open houding en ruimte voor hun inbreng.
De interactieladder geeft daarvoor goede handvatten. Gezien onze ervaringen met de Economische Kopgroep bij de procesaanpak Toekomstvisie
Deventer 2030 en ‘een Kwestie van Kiezen’ hopen we nog verder ervaring
op te doen met de hogere treden (coproductie, zelfbestuur) van de interactieladder.
Ruimtelijke planning, vastgoedontwikkeling en realisatie van grote projecten wordt steeds complexer en kent in toenemende mate interventies van
marktpartijen. Daarom zijn we in 2009 gestart met het in kaart brengen van
de consequenties van de provinciale omgevingsvisie. In het verlengde
hiervan hebben we in 2010 en 2011 een tussentoets van het Deventer
structuurplan 2025 voorbereid. De toets wordt in 2012 afgerond. Er is onder meer aandacht voor de A1, stationslocatie, stadsassen, cultuurdriehoek en dorpsvisies. De toets houdt rekening met demografische ontwikkelingen.
Deventer heeft met andere regiogemeenten en de provincies Overijssel en
Gelderland meegewerkt aan een lobby voor de verbreding van de A1.
Deze activiteit vloeit voort uit de gebiedsgerichte verkenning A1 corridor
Deventer –Apeldoorn en de Visie poorten van Deventer. Doel van de lobby
was om de A1 een plek te geven in het Meerjarenprogramma Ruimte,
Infrastructuur en Transport van het Rijk . Daarnaast is het Vliegwielproject
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Stadsas Deventer afgerond. Dit Vliegwielproject bevat de integrale ontwerpopgave voor de stadsas Deventer (voorheen “Poort van Salland-West
– Hanzetracé), waarin stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke kwaliteit en mobiliteit in samenhang met elkaar moeten worden aangepakt. In het voorjaar
van 2011 heeft hierover een presentatie aan de Raad plaatsgevonden.
Het totaal van deze resultaten wordt in 2012 meegenomen in de verkenning en scenariobouw ten behoeve van een nieuwe Structuurvisie Deventer 2035.

Onder de titel ‘Een Kwestie van Kiezen: verdienen en bezuinigen in samenspraak met de samenleving’ is dit proces voortvarend ter hand genomen. In de eerste twee maanden van 2010 zijn zo veel mogelijk verdienen bezuinigingsmogelijkheden in beeld gebracht. Na de gemeenteverkiezingen in 2010 is een interactief proces gestart om te komen tot een pakket met verdien- en bezuinigingsmogelijkheden voor 15 miljoen euro. Op
basis hiervan heeft de Raad bij de voorjaarsnota 2011 keuzen gemaakt en
besloten om tot de noodzakelijke maatregelen over te gaan.

In voorbereiding op de voorjaarsnota van 2011 hebben we een analyse
gemaakt van externe lange termijnontwikkelingen en kansen en bedreigingen bij Rijk, provincie, regio, Europa en internationaal. Deze analyse was
een vervolg op eerdere verkenningen naar aanleiding van het regeerakkoord, het provinciale statenakkoord en de respectievelijke beleidsprogramma’s. Deze resulteerde in aansluiting op de strategische toekomstagenda en de Toekomstvisie Deventer 2030 in een verkenning voor een
concept (middel)lange termijn beleidsagenda, De nieuwe gemeenteraad
ontving deze in 2010 na de verkiezingen . De verkenning is gebruikt bij de
voorbereiding van de voorjaarsnota en de begroting en omgewerkt tot een
middellangetermijnbeleidsagenda. Deze beleidsagenda is in 2011 definitief vastgesteld en wordt nu als leidraad gebruikt bij de verdere doorontwikkeling en stroomlijning van de organisatie.

Tot slot hebben we in 2011 de regie gevoerd over de volgende complexe
gemeentebrede strategische programma’s: (1) Grotestedenbeleid
(2) Plattelandsbeleid/gebiedsprogramma (3) Regionaal beleid Stedendriehoek, (4) Innovatie in de samenleving, (5) Charter en Actieplan Rivierenwijk Prachtwijk, (6) (Middel)langetermijn beleidsagenda, (7) Strategisch
innovatiebeleid (8) Beleidsontwikkeling en uitvoering een Kwestie van Kiezen, (9) Aanpak economische crisis en (10) Uitvoeringsagenda duurzaamheid.

In 2011 was er veel aandacht voor ‘Een Kwestie van Kiezen: verdienen en
bezuinigen in samenspraak met de samenleving’ over de gevolgen van de
te voorziene bezuinigingen voor de beleidsontwikkeling en uitvoering. Bij
de begrotingsbehandeling 2009 werd duidelijk dat de verwachte financiële
kortingen van het Rijk grote effecten op de meerjarenbegroting van de
gemeente konden hebben. De Raad vroeg ons in een raadsbrede motie
om op basis van het meest negatieve scenario een pakket van mogelijke
ombuigingsmaatregelen samen te stellen, zonder op voorhand iets uit te
sluiten of taboe te verklaren. De Raad vroeg bovendien om een plan van
aanpak, waarmee de nieuwe raad snel en goed tot besluiten zou kunnen
komen over noodzakelijke maatregelen. Met de startnotie bezuinigingen
2012 (e.v.) hebben we de directie in november 2009 opdracht gegeven om
de motie uit te werken. Daarbij is aandacht gegeven aan ‘beleidsontwikkeling en uitvoering’ en ‘bedrijfsvoering en organisatie’.
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Programma 1b – Publieke dienstverlening
In 2011 zijn er enkele grote stappen gezet op het gebied van publieke
dienstverlening, zoals het toevoegen van enkele grote vakgebieden aan
team Telefonie. Aan de sturing op dienstverlening en op en tussen de kanalen is gewerkt door het verder ontwikkelen van de rapportaqge over het
klantcontactcentrum (KCC) en het ontwikkelen van servicenormen.
Verder is in 2011 veel aandacht besteed aan het voorbereiden van ontwikkelingen om in 2012 de publieke dienstverlening verder te verbeteren.
Balies
Team Publiekszaken kende in 2011 grote drukte door met name de ontwikkelingen rondom de Nationale Identiteitskaart. Door een beslissing van
de Hoge Raad was de kaart in het najaar tijdelijk gratis zodat er een grote
toeloop van klanten ontstond. Aan het eind van het jaar kwam er een landelijk besluit dat per 1 januari 2012 de Identiteitskaart voor kinderen in prijs
zou stijgen. Dit leidde in december opnieuw tot een enorme toeloop. Ondanks deze duizenden extra klanten lukte het om de gemiddelde wachttijd
met 5 minuten zeer laag te houden.
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Binnen Publiekszaken is kwaliteitsmonitoring van medewerkers aan de
balie ingevoerd en zijn er voorbereidingen getroffen voor de invoering van
een nieuw klantgeleidingssysteem.
Telefonie
Bij team Telefonie zijn in 2011 de vakgebieden schuldhulpverlening en
omgevingsvergunning toegevoegd, zodat de dienstverlening qua vakgebieden nu vrijwel compleet is. Er is verder ingezet op het verbeteren van
de telefonische bereikbaarheid van de organisatie.
Door continu in te blijven zetten op de kwaliteitsmonitoring van medewerkers werkt team Telefonie aan verdere verbetering van de dienstverlening
aan de organisatie en aan externe klanten.
In 2011 is verder gewerkt aan de voorbereidingen om post als kanaal toe
te voegen aan het klantcontactcentrum. Daarmee krijgt team Telefonie een
nieuwe naam: team Telefonie & Post.
Digitaal
In 2011 zijn de digitale aanvraagformulieren uitgebreid en zijn bestaande
formulieren verbeterd. Er is verder gewerkt aan verbetering van MijnLoket
door het nieuwe ontwerp voor de homepage van www.deventer.nl. Ook is
er een nieuwe zoekmachine voor de website ingevoerd, zodat de vindbaarheid van digitale producten voor klanten flink is verbeterd.
De
invoering
van
vraag-antwoord-combinaties
vraag-antwoordcombinatiesis verder voorbereid. Hiermee kunnen klanten nog makkelijker
digitale informatie over producten van de gemeente te vinden. Ook medewerkers van team Telefonie en Publiekszaken zullen gebruik gaan maken
van deze vraag-antwoord-combinaties.

•

Ontwikkelen van aanvraagformulieren voor evenementen en de horeca;
• Inventariseren van de adviesorganen binnen vergunningverlening en
het verbeteren van afspraken.
Uit de analysefase van DOK bleek dat vergunningverlening verbeterd kan
worden door de functies van vergunningverleners en klantadviseurs- en
regisseurs dichter bij elkaar te organiseren. Darop is besloten om een
nieuw team te vormen: het team Vergunningen & Ondernemen.
Burgers& Bedrijven Centraal
In 2011 is besloten om Mozard als zaaksysteem te gaan gebruiken binnen
Deventer. Drie processen zijn uitgewerkt om deze beslissing te kunnen
nemen. 2011 stond verder in het teken van de technische invoering van
het systeem.
Voor Burgers & Bedrijven Centraal (B&BC) is een uitvoeringsplan geschreven om zaakgericht werken verder vorm te geven. Behalve het invoeren van het zaaksysteem Mozard, is het noodzakelijk dat processen geoptimaliseerd worden en dat met HR-inzet de medewerkers de juiste ‘mindset’ krijgen.
Met het invoeren van zaakgericht werken in 2012 kan een flinke stap gezet
worden in onze dienstverlening aan klanten.
Nieuwbouw Stadskantoor
Voor de nieuwbouw van het Stadskantoor is een concept ontwikkeld voor
de publiekshal. We willen een goede werkplek bieden aan de medewerkers en de dienstverlening aan klanten verder optimaliseren.
Programma 2 – Openbare orde en veiligheid

Benchmark Publiekszaken
Publiekszaken doet mee aan een benchmark, waarbij de prestaties worden vergelijken met die van andere gemeenten. Het gemiddelde resultaat
is in 2011 iets gestegen.
Doorontwikkeling klantcontactcentrum
De invoering van de verbeteracties vanuit de doorontwikkeling van het
klantcontactcentrum (project DOK) is in 2011 gestart. Met name is er gewerkt aan de volgende acties:
• Beschrijven en verbeteren van teksten rond de ongeveer vijftig vergunningsproducten voor de producten- en dienstencatalogus;
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Het afgelopen jaar is verder gewerkt aan de uitvoering van het programma
Veiligheid in uitvoering 2010-2014. Het accent lag op het voortzetten en
het verder uitbouwen van bestaande activiteiten. Daarnaast is in 2011 veel
aandacht besteed aan het versterken van samenwerkingsverbanden en
ketenregie.
Vanwege de invoering van het registratiesysteem bij de politie waren de
cijfers van het totaal aantal in 2010 geregistreerde delicten ten tijde van de
vaststelling van de begroting 2011 nog niet bekend. Bij de voortgangsrapportage hebben wij gerapporteerd dat het ging om een totaal aantal van
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7.452. Inmiddels is duidelijk dat de cijfers niet klopten, omdat ook achterstallige en heropende zaken in het systeem waren ingevoerd. Dit is inmiddels hersteld, waardoor nu het juiste aantal geregistreerde delicten in 2010
bekend is. Het zijn er 6.992. Ten opzichte van de nulsituatie in 2008 van
7.143 delicten betekent dit een daling.
Beleidsmatige ontwikkelingen
In 2011 is het plan van aanpak jeugdoverlast vastgesteld. De aanpak
voorziet in een sluitende keten rond hinderlijke, overlastgevende of criminele jeugdgroepen. De aanpak is inmiddels in de praktijk al enkele keren
zeer effectief toegepast zoals bij de overlast op de Beestenmarkt. In 2012
ligt de nadruk op verdere invoering van deze aanpak door een betere signalering en een snellere opvolging waardoor overlast zal verminderen en
beter zicht op de jongeren ontstaat.
Ketenaanpak en -regie staan ook centraal in de dit jaar vastgestelde beleidsvisie Huiselijk Geweld 2011-2015 waarin de prioriteiten voor de komende jaren zijn uitgewerkt. Door extra inzet in de ketencoördinatie en een
effectiever werkproces kon het ontstaan van wachtlijsten gelukkig voorkomen worden, ondanks een stijging van het verwachte aantal huisverboden.
Gemeente, politie, ieder1 en Rentree hebben de krachten gebundeld om
extreme gevallen van woonoverlast adequaat aan te kunnen pakken. De
succesvolle pilot Extreme woonoverlast is begin 2011 besproken aan de
hand van een tussenevaluatie. Besloten is om de pilot te verlengen tot
september 2012.
In mei van het afgelopen jaar is het evenementenbeleid ‘Trots op devenementen’ vastgesteld en is het toegekende eenmalige budget van €
100.000 gebruikt voor de uitvoering. Een klein deel van het budget is overgeheveld naar 2012 om onder andere trainingen te organiseren voor de
interne en externe professionals.
Hoewel de inwerkingtreding van de Wet regulering prostitutie en bestrijden
misstanden seksbranche is uitgesteld tot naar alle waarschijnlijkheid 1 juli
2012, is het afgelopen jaar fors ingezet op versterking van de bestuurlijke
aanpak. De gemeente heeft samen met onder andere de politie IJsselland,
de belastingdienst en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum nader onderzoek gedaan naar dwang en drang binnen de vergunde prostituGemeente Deventer Jaarverslag 2011

tiesector in Deventer. De uitkomsten van dit onderzoek vormen input voor
een in 2012 nader uit te werken intensieve aanpak van prostitutie en mensenhandel.
De kosten voor externe juridische ondersteuning zijn dit jaar fors gestegen.
Binnen het programma openbare orde en veiligheid bestonden hiervoor
nooit budgetten. De kosten in 2011 bedroegen evenwel € 50.000, hetgeen
direct een overschrijding impliceert. We kennen enkele complexe en langdurige juridische procedures met betrekking tot diverse prostitutieinrichtingen waarvoor inhuur onontbeerlijk was. Ook in 2012 zijn er waarschijnlijk relatief hoge kosten voor juridische inhuur, omdat de procedures
in 2012 doorlopen en de Wet Bibob (inclusief toekomstige uitbreiding) toegepast zal worden. Wij zullen u hierover tussentijds nader rapporteren.
Met de bestuurlijke aanpak samenhangende integrale voorstellen tot uitbreiding van het Bibob-instrumentarium en een integraal bestuurlijk handhavingskader zullen voor 1 juli 2012 worden aangeboden.
Op het gebied van handhaving is in 2011 nadere samenwerking met OlstWijhe en Raalte gerealiseerd en is een gezamenlijk Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) opgesteld.
In 2010 is de Wet op de veiligheidsregio’s van kracht geworden. Daarmee
is een bestaande ontwikkeling geformaliseerd waarbij de betrokken hulpdiensten door samenwerking in de veiligheidsregio hun kwaliteit verbeteren. Om dit te kunnen realiseren is in het kader van ‘slimmer organiseren’
gewerkt aan een intergemeentelijke crisisorganisatie die voortaan aangeduid wordt met Team Bevolkingszorg. Aangezien de bemensing van het
Team Bevolkingszorg door elf gemeenten meer tijd vergde dan was voorzien, wordt 1 april 2012 de nieuwe datum waarop de invoering moet zijn
afgerond en de nieuwe organisatie operationeel is.
Begin 2011 heeft de gemeenteraad toestemming gegeven voor cameratoezicht op bedrijventerreinen. Dankzij een provinciale subsidie lijkt dit
project nu van de grond te komen. In de voortgangsrapportage veiligheid
2012 zullen wij hier nader over rapporteren. Ook is dit jaar een onderzoek
gestart naar de wenselijkheid en mogelijkheden van cameratoezicht in de
openbare ruimte. Zoals is gerapporteerd in de najaarsrapportage zal de
analyse door CrimiNee in januari 2012 gereed zijn waardoor behandeling
van het voorstel in het voorjaar kan plaatsvinden.
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Binnen Team Toezicht kan de vermindering van de bijzondere doeluitkering leefbaarheid- en veiligheid grote effecten hebben op de uit te voeren
activiteiten en de bedrijfsvoering. In 2012 vindt hierover definitieve besluitvorming plaats.
Over de overige activiteiten zal worden gerapporteerd in de voortgangsrapportage veiligheid.
Programma 3 - Openbare ruimte
In 2011 heeft Deventer zich geprofileerd als Groenste stad van Nederland.
Met deze in 2010 gewonnen titel is het aantrekkelijk woon-, leef-, verblijf-,
studeer- en vestigingsklimaat van de stad via talrijke publicaties en activiteiten onder de aandacht gebracht. Daarnaast is heeft de titel bijgedragen
aan een meer positieve beeldvorming onder de eigen inwoners. Deventer
won eind 2011 eveneens de Europese Entente Florale.
De openbare ruimte is ook in 2011 twee maal bekeken op de aspecten
schoon en heel om te beoordelen of de afgesproken kwaliteit (sober of
basis) wordt behaald. Dit middel is de afgelopen jaren effectief gebleken
om gedurende het jaar het onderhoud te kunnen bijsturen.
Eind 2011 is voor de tweedetweede keer een bewonersenquête uitgevoerd
over hun algemene waardering van de openbare ruimte. Doel van de enquête is om meer inzicht te krijgen in wat bewoners belangrijk vinden in de
openbare ruimte en zo middelen effectiever in te zetten. Dit onderzoek
staat los van de burgerparticipatie in projecten. Bij de gemeentelijke participatieprijs zijn diverse projecten vanuit openbare ruimte genomineerd.
Het afgelopen jaar zijn enkele grotere projecten uitgevoerd. Het meerjareonderhoudsplan (MJOP) Borgele was het hele jaar in uitvoering. Dit project
kende een lang voorbereidingstraject omdat er discussie ontstond over de
mate waarin het groen omgevormd zou worden. Het herstel van de Wellekade, de eerste fase van de renovatie van de Prins Bernardsluis, de afmeervoorziening Pothoofdkade en de reconstructie van de Brinkgreverweg
zijn in 2011 opgeleverd. De realisatie van het park Zandwetering, de herinrichting van Sluiswijk (Voorstad Oost), de tweede fase de Prins Bernardsluis en het vervangen van de vallen van de Hanzebruggen zijn in 2011 in
uitvoering gegaan.
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Er was een extra investeringsimpuls voor Groene en Blauwe diensten
waarmee provincie, gemeenten, bedrijfsleven, agrariërs en particulieren hun
krachten bundelen om het unieke Overijsselse landschap te behouden voor de
toekomst. Daarnaast springen de verfraaiing van de A1-stadsentree met

bloembollen, de totstandkoming van het boek ‘Mooi Deventer’ en de afronding van de laanboomverjonging aan de Wechelerweg in het oog.
In 2011 is de markt op de Brink in Deventer opnieuw ingedeeld. De opstelling van de kramen werd ruimer en opener naar de horeca en de winkels,
met aansprekende kramen op de koppen van de markt en een vis- en
snackplein rond de fontein. Publiek en ondernemers vinden het een duidelijke verbetering.
Mede vanwege de bezuinigingen zijn eind 2011 de regels in de APV voor
boomkap beperkt.. Ook de overige bezuinigingsmaatregelen van de voorjaarsnota 2011 zijn grotendeels uitgevoerd.
Alle reguliere activiteiten van reinigen tot en met het maaien van gazons
zijn uitgevoerd door aan de gemeente verbonden partijen, namelijk Cambio, Circulus en het Deventer Groenbedrijf. In 2011 heeft Cambio de intentie uitgesproken het reinigingsgedeelte te laten opgaan in Circulus. De
besluitvorming hierover is voorbereid.
De intensivering van de samenwerking tussen het Waterschap Groot Salland, Deventer en de overige gemeenten in het waterschapsgebied loopt
nog steeds en gaat aansluiten bij het bestuursakkoord Water. Samen met
Waterschap Groot Salland zijn er twee duurzaamheidsateliers georganiseerd gericht op de (afval)waterketen waarbij vele maatschappelijke organisaties en marktpartijen zijn betrokken. Doel was om kennis te krijgen van
elkaars ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid om van daaruit te
zoeken naar synergie en te komen tot nieuwe duurzaamheidsinitiatieven.
Programma 4 - Bereikbaarheid
Het afgelopen jaar zijn de uitkomsten van het bereikbaarheidsconclaaf
vastgesteld. Hieruit zijn negen kwesties rond de bereikbaarheid en het
parkeren naar voren gekomen. Op basis hiervan zijn maatregelen geformuleerd om een duidelijke keuze te maken. Hieronder vallen de aanlan28

ding van de Wilhelminabrug, een autoluwe Welle, maatregelen op de
hoofdwegenstructuur en het parkeren in de binnenstad. De kwesties zijn in
2011 uitgewerkt tot een uitvoeringsplan.
Ook op het gebied van enkele strategische opgaven heeft het programma
bereikbaarheid haar bijdrage geleverd. De ontwikkelingen rondom de A1,
het Programma Hoogfrequent Spoor (Rijksplan met als onderdeel mogelijk
de aanleg van nieuw goederenspoor in of nabij Deventer en Bathmen), de
uitbreiding van het Go Ahead Eaglesstadion, de investeringen rondom
parkeren in relatie tot onze ambities in de binnenstad zijn nauwgezet gevolgd.
Binnen het programma bereikbaarheid zijn in 2011 enkele grote infrastructurele projecten opgeleverd, namelijk de verdubbeling van de Siemelinksweg en de aanpassing van de aansluitingen op de A1 bij Deventer-Oost.
De uitvoering van het verkeersplan Keizerslanden inclusief Keizerspark en
de aanpak van de stationsomgeving zijn in 2011 gestart. ProRail is in 2011
gestart met de planvorming voor de langzaamverkeertunnel Rivierenwijk.
Rondom de reconstructie van de Amstellaan zijn besluiten genomen. Ook
de planvorming voor de aanleg van een nieuwe Zandbelterbrug en het
fietspad Gorsselseweg zijn gestart. Eind 2011 was het ontwerp van de
Dorpsstraat in Diepenveen gereed.
Er werden 144 bushaltes aangepast om het in- en uitstappen te verbeteren
en te versnellen. De quick wins rondom het programma fiets zijn uitgevoerd. Hieronder valt het opknappen van een aantal fietspaden (Zutphenseweg, Zwolseweg), het realiseren van een fietsdepot (algemene fiets
afhandel centrale, AFAC) en de realisatie van fiets-telpunten. Ook is in
2011 het rondje de Centrumbus geïntroduceerd.
Programma 5 - Milieu
Voor het programma milieu stond 2011 in het teken van het uitvoeren van
projecten op het gebied van duurzaamheid en het verbeteren van het
leefmilieu. De gemeentelijke basis voor duurzaamheid is vastgelegd in de
Visie Duurzaam Deventer. Deze is in 2011 vertaald in de uitvoeringsagenda Duurzaamheid, waarin voor de gemeentelijke speerpunten op het gebied van energiebesparing is aangegeven hoe doelstellingen worden gerealiseerd. De focus ligt hierbij op het benutten van de kracht van de stad.
Gemeente Deventer Jaarverslag 2011

Zonder de inzet van burgers en bedrijven zal Deventer de doelstelling om
in 2030 energieneutraal te zijn niet halen.
De volgende grote duurzaamheidprojecten zijn uitgevoerd:
- zonnepanelen: Deventer vroeg voor 75 gemeentelijke gebouwen
subsidie aan. Uiteindelijk worden op 58 gebouwen zonnepanelen
geplaatst. Op één gebouw na is de uitvoering afgerond;
- verbeter&bespaar: de voortvarende start in 2010 heeft in 2011 geleid tot een overweldigende belangstelling voor bijdragen aan particuliere woningverbetering. Er zijn bij circa 675 woningen energiebesparende maatregelen getroffen, 650 met behulp van een subsidie, 25 met een duurzaamheidlening.
- besluitvorming windmolens. De raad heeft besloten om de plaatsing van twee windmolens langs de A1 voor te bereiden.
Op het gebied van geluidsanering heeft een aanzienlijke versnelling ten
opzichte van de planning plaatsgevonden. Alle woningen van de A-lijst
(hoogste geluidsbelasting) zijn of worden op korte termijn gesaneerd. Ook
is al begonnen met woningen van de B-lijst.
Daarnaast vormde de plaatsing van geluidschermen (NaNov) langs het
spoor een grote opgave. Na jarenlange voorbereiding is de uitvoering in
2010 gestart. In 2011 zijn schermen geplaatst bij Blauwenoord, Oostrik en
Voorstad-Oost.
Op het gebied van bodemsanering is het convenant Bodem tussen Rijk,
IPO en VNG leidend voor prestaties in de nieuwe ISV-periode 2010-2014.
Einddoel daarvan is dat alle locaties met bodemverontreinigingen die
spoedeisend zijn vanwege risico’s voor de mens, uiterlijk in 2015 zijn gesaneerd. Medio 2011 moesten gemeenten een definitieve lijst met deze
locaties inleveren bij VROM. Dat is conform planning gelukt. In Deventer
zijn er drie locaties: Bergweidedijk, Sluisstraat en voormalige gasfabriek
Zutphenseweg. Bergweidedijk is inmiddels gesaneerd. Daarnaast is de
uitvoering gestart van grote bodemsaneringsprojecten Boxbergerweg,
Lange Bisschopstraat/Broederenstraat en de afbouw van de grondwaterbeheersing aan de Handelskade.
Op het gebied van luchtkwaliteit ging Deventer in 2008 verplichtingen aan
met het Rijk en de provincie in het kader van het Regionaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit. Realisatie van het laatste deel van de afspra29

ken vond in 2011 plaats. Het Rijk moet de afronding nog formeel vaststellen.
Gooiermars, Frieswijk-Oostermaet en de Teugse en Veenoordkolk zijn
gebiedsontwikkelingen met versterking van de landschappelijke, agrarische en ecologische kwaliteit van het gebied als doel. In de Gooiermars
heeft de kavelruilcommissie Salland-Zuid grote vooruitgang geboekt en
zullen begin 2012 de eerste transacties plaatsvinden. Dat is noodzakelijk
om voor eind 2013 de inrichting van nieuwe natuur te realiseren.
De voorbereiding van het project Teugse en Veenoordkolk is afgerond en
eind 2011 is het eerste slib toegepast in de plas. Komende jaren zal de
plas worden opgevuld met bodemmateriaal dat hoofdzakelijk afkomstig is
van het ruimte voor de rivierproject.
De gemeente heeft adequaat toezicht, handhaving en vergunningverlening
uitgevoerd. Daarbij was steeds het doel om door actieve communicatie
met ondernemers en bewoners te voorkomen dat tegenstrijdige belangen
tot problemen leidden. Illegale zaken werden opgelost door constructief
overleg tussen team Toezicht, team Vergunningen, politie IJsselland en
bedrijven.
De bodemsanering Bergweidedijk zorgde voor een conflict tussen milieutoezicht en de gemeentelijke projectleiding. Met behulp van een externe
evaluatie moet worden voorkomen dat tegenstrijdige belangen in de toekomst op vergelijkbare wijze escaleren.
Op het gebied van afval zijn alle ondergrondse containers bij hoogbouw
geplaatst. Voor de ondergrondse containers in de binnenstad lopen de
vergunningprocedures. Inzameling van kunststof heeft gemeentebreed
plaatsgevonden. Uit analyse van het restafval blijkt echter dat het nog
steeds relatief veel kunststof bevat. Eind 2011 heeft de Raad de evaluatie
van het afvalplan vastgesteld en besloten om de invoering van gedifferentieerde tarieven (Diftar)nader uit te werken.
De uitvoering van milieutaken zal de komende jaren sterk veranderen.
Deventer brengt een deel van de taken onder in een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). De gemeente heeft in 2011 deelgenomen aan de pilot
RUD IJsselland en de intentieverklaring voor deelname aan netwerk RUD
IJsselland ondertekend. Naar aanleiding van de pilot is geconcludeerd dat
met het concept van een netwerkorganisatie aan de eisen van het Rijk kan
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worden voldaan. Eind 2011 is het eerste concept bedrijfsplan RUD’s
Twente en IJsselland opgeleverd. In het bedrijfsplan staan de uitgewerkte
kaders om op 1 januari 2013 als RUD IJsselland te kunnen functioneren
en om anderzijds aan de landelijke eisen van de RUD-vorming te kunnen
voldoen. Het bedrijfsplan geeft invulling aan:
a. programmering taakuitvoering en kwaliteitsniveau;
b. passende besturing van twee regionale RUD’s met sterke onderlinge verbondenheid;
c. keuze voor een bestuursovereenkomst en benutten van bestaande
rechstpersonen als juridische identiteit en vorm;
d. logisch werkende uitvoeringsorganisatie voor alle taken vanuit de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
e. Doorzettingsmacht en sturing van de RUD;
f. Een stimulerende financiële verrekensystematiek en transparante
kostenstructuur.
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 in
de provinciale Omgevingsvisie.
In 2011 is er wederom een mooie slag gemaakt in de actualisering van
bestemmingsplannen. Dat is ook nodig om te zorgen dat alle plannen in
2013 minder dan 10 jaar oud zijn en om de plannen moderner en wat
flexibeler te maken. Deventer ligt op koers. Gedurende het eerste volle
jaar dat we met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
werken, hebben we gemerkt dat de snelheid waarmee de vergunningen
worden verleend is toegenomen. Daarmee lijkt het nut van de Wabo bewezen. Vooral voor de wat complexere plannen is de Wabo nog niet altijd
het ei van Columbus. Er wordt binnen een organisatie veel afstemming
gevraagd en aanvragers weten vaak nog niet voldoende aan welke vereisten een aanvraag moet voldoen. Ook de digitalisering geeft nog wel eens
problemen. Er wordt hard gewerkt om alles nog verder te stroomlijnen. Op
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het gebied van wetgeving zijn ook de eerste contouren van een nieuwe
Wet omgevingsrecht naar buiten gekomen. Dit zal in de komende paar jaar
verder worden ingevuld en een grote verandering in het ruimtelijke omgevingsrecht gaan betekenen.
Vanzelfsprekend zijn de gevolgen van de economische crisis ook in Deventer zichtbaar. Processen worden ingewikkelder en vragen meer tijd als
gevolg van de afzetbaarheid. Niettemin zijn er in Deventer stappen gezet
richting realisatie van enkele grotere gebiedsontwikkelingen. Voor Borgele
is een concept masterplan opgesteld, voor de herontwikkeling van de Sint
Jozeflocatie is een masterplan vastgesteld, er ligt een stedenbouwkundig
plan voor de voormalige T&D locatie en ook de volgende fasen van het
Hoornwerk vorderen. Verder is na een boeiende discussie met de samenleving een masterplan voor de Stationsomgeving vastgesteld en zullen
daar de bouwactiviteiten in 2012 starten.
Een belangrijke mijlpaal was de vaststelling van de nieuwe Welstandsnota.
Een schoolvoorbeeld van hoe met inzet van de samenleving een aantal
regels kon worden beperkt, maar waarin toch op een heldere wijze aanknopingspunten worden gegeven om de kwaliteiten van de verschillende
delen van Deventer te behouden en versterken. Ruimte voor de Rivier
gaat na de vaststelling van het bestemmingsplan de uitvoeringsfase in.
Deze is ingrijpend. Het bestemmingsplan Buitengebied is in ontwerp vastgesteld maar haalde net niet de definitieve vaststelling in 2011 door het
grote aantal zienswijzen dat werd ingediend.
De inkomsten binnen het programma in de vorm van leges voor planologische vrijstellingen en met name de bouwvergunningen bleef opnieuw achter bij de jaren van hoogconjunctuur. Dit is een gevolg van het uitblijven
van vergunningaanvragen in het algemeen maar met name van die voor
de meer omvangrijke bouwplannen.
Programma 7 - Wonen en Herstructurering
De fysieke component van de herstructurering van de Rivierenwijk heeft
door de economische crisis en de situatie bij de uitvoerende corporatie
Rentree flinke vertraging opgelopen. In 2011 zijn we er samen met Rentree in geslaagd om het tij te keren en zijn er weer flinke stappen gezet.
Inmiddels is het stedenbouwkundige raamwerk vastgesteld en zijn er
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nieuwe afspraken gemaakt en bezegeld over de uitvoering van zowel de
Amstellaan als de herstructurering van de wijk zelf. In 2012 kan hierop met
dezelfde voortvarendheid worden voortgeborduurd.
In Keizerslanden is de herstructurering in 2011 zowel op de fysieke als de
sociaaleconomische componenten voorspoedig verlopen. De nieuwbouwwoningen in Tuindorp zuid zijn grotendeels opgeleverd. Mede ten gevolge
van de economische crisis staat de planning van de woningbouw in het
Landsherenkwartier onder druk. Woonbedrijf ieder1 probeert de vertraging
te beperken, onder meer door een andere ontwikkelingssystematiek te
volgen: kavels/bouwenveloppen worden door marktpartijen ontwikkeld en
gerealiseerd. In het Landsherenkwartier heeft ieder1 drie bouwenveloppen
in de markt gezet. Deze aanbesteding was in één geval succesvol: er worden ongeveer tachtig woningen gerealiseerd. Daarnaast is de realisatie
van kavel 2 definitief. Hier realiseert Woonzorg Nederland ruim vijftig woningen.
Bij de meest recente monitor Keizerslanden is geconstateerd dat het behalen van een meetbare sociale doelen feitelijk onmogelijk is. Een voorbeeld
daarvan is het op het (toekomstige) Deventer gemiddelde brengen van de
werkloosheid. Bestuurlijk is besloten om de SMARTdoelen niet aan te
passen, maar de behaalde resultaten met verstand te interpreteren.
De fysieke ingreep in het Keizerspark sprong in het oog. Na een succesvol
verlopen proces met maximale inbreng van de bewoners is de uitvoering in
2011 grotendeels voltooid.
Op basis van de in 2009 vastgestelde visie voor Voorstad Oost is in 2010
een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Vanaf dat moment is gestart met
de uitvoer van de feitelijke projecten en activiteiten. Anders dan bij Rivierenwijk en Keizerslanden ligt de regie hier volledig bij de gemeente, maar
de gemeente trekt samen op met de corporaties. Zij geven aan meer dan
voorheen het gevoel te hebben samen met de gemeente aan de slag te
zijn in Voorstad Oost. Dit is een mooie basis om de komende tijd elkaar
nog meer op te zoeken en te versterken.
Ook hier is de fysieke en sociaaleconomische opgave met elkaar verbonden.
Op een aantal sporen is het afgelopen jaar een flinke slag gemaakt. De
winkelstraatmanager is gestart, de deelopdrachten binnen het project
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‘schoon en heel’ zijn verstrekt en voor het project particuliere woningverbetering hebben zich inmiddels ongeveer 25 mensen aangemeld. De gemeente heeft besloten om speeltuin de Driehoek te verplaatsen en het
wijkplein te realiseren.
Op het gebied van veiligheid zijn inmiddels flinke stappen gezet: de wijkagent is nu wekelijks in de wijk aanwezig en er wordt ingezet op verbetering van de meldingsystemen en de bekendheid ermee bij bewoners.
Voor de buurtcoaches is inmiddels een eerste plan van aanpak gemaakt.
Het is besproken met de betrokken zorginstellingen en met B&W. Dit heeft
geleidt tot een positieve reactie en de meeste partijen lijken in deze lijn
mee te willen gaan.
Programma 8 - Economie en vastgoedontwikkeling
Terugkijken naar 2011 is terugkijken op een tweedeling. Even leek in 2011
herstel op te treden van de economie. In het eerste kwartaal was zowel op
nationale als Europese schaal sprake van serieuze groei. Al in het tweede
kwartaal ging de rem er op als gevolg van internationale ontwikkelingen in
het bijzonder rondom de financiële positie van de euro en daaraan verbonden landen en markten. Een en ander leidde er toe dat in het najaar
van 2011 de macro-economische prognoses naar beneden zijn bijgesteld.
In het laatste kwartaal van 2011 zat Nederland opnieuw in een recessie.
De krimp in de laatste twee kwartalen volgt uit een teruggang van de wereldhandel. Als gevolg van economisch onzekere tijden besteden bedrijven
en consumenten opnieuw minder en lopen ook de overheidsinvesteringen
terug. Dit alles drukt op de internationale en nationale economie.
Met name de financiële markt heeft het in 2011 zwaar te verduren. Belangrijke ratings voor de banksector en balansen staan onder druk als gevolg
van dalende waarden. Risicovolle investeringen in zuid Europa, de slechte
huizenmarkt en de teruglopende vastgoedmarkt nopen de financiële wereld tot herwaardering. Om verdere destabilisatie te voorkomen heeft Europa nieuwe regels (Basel III) opgesteld voor het uitlenen van geld die
vanaf 2012 gelden maar al in het laatste kwartaal van 2011 effect sorteerden.
Hoewel diverse economische kengetallen lijken op die van 2010 zijn er ook
grote verschillen. De beroepsbevolking en werkloosheid zijn nagenoeg
gelijk aan die van 2010. Ten opzichte van 2010 daalde het aantal faillissementen licht met 2%. Die daling was vooral aan het eerste half jaar te
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danken. In de tweede helft was juist sprake van een toename ten opzichte
van de tweede helft 2010.
Waar in 2010 nog sprake was van groei van de bestedingen en buitenlandse handel terwijl is die in loop van 2011 fors gedaald. Ook de inflatie
lag bijna 1% hoger ten opzichte van 2010 (2011 = 2¼ %).
De economische branches laten onderling grote verschillen zien in 2011.
De industrie, agrarische sector en de zorg waren in 2011 sectoren met
enige groei. Ook de ICT sector heeft een positieve ontwikkeling vertoont in
2011 als gevolg van verdere digitalisering en internetontwikkelingen.
Grootste probleem van deze sector in 2011 was het tekort aan hoger opgeleiden.
De bouwsector heeft opnieuw een heel zwaar jaar achter de rug en er zijn
nog geen vooruitzichten op herstel. Waar de middelgrote en grote bouwbedrijven moeizaam de gevolgen van de economische crisis opvangen,
timmeren de kleine bouw bedrijven aan de weg met forse omzetstijging.
Het probleem zit vooral in de utiliteitsbouw en grootschalige woningbouw.
De situatie in de kantorensector is in 2011 onveranderd slecht. Gunstige
bijkomstigheid is dat steeds partijen in 2011 hebben erkend dat hier sprake
is van een fors verstoorde markt, waarbij het aanbod op onverantwoorde
wijze de vraag overtreft met oplopende leegstand als gevolg. En met name
in 2011 zijn alle overheidsniveaus zijn inmiddels onderzoeken gestart om
dit probleem het hoofd te bieden. Ook de logistieke sector zucht onder de
crisis ook al is per saldo enige groei gerealiseerd. Was in de eerste helft
van 2011 nog sprake van verder herstel, in de tweede helft manifesteerde
zich een snelle verslechtering. In de detailhandel is de tweedeling weer
groter geworden. Terwijl de verkoop via internet opnieuw is gestegen en
een groeiend aantal bedrijven hier en boterham aan verdient kampt een
deel van reguliere winkelbranche met teruglopende consumentbestedingen. Opvallend is de dynamiek in de dienstverlening. Er is sprake van
toenemende schaalvergroting. Landelijk is het in 2011 de sector met het
grootste aandeel startende ondernemers en een bovengemiddeld aantal
zzp’ers. Volgens de Rabobank is sprake van licht herstel in deze sector
maar is ‘overtuigende’ omzetgroei nog ver weg. Ook de andere sectoren
‘modderen volgens het CPB door’.
Het ‘doormodderscenario’ is volgens CPB ook uitgangspunt voor de 2012.
Dit scenario typeert eigenlijk ook de Deventer economie over 2011. De
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economische crisis heeft geleid tot achterblijvende investeringen in diverse
markten. De consequenties daarvan zijn goed merkbaar maar hebben niet
geleid tot grote negatieve effecten in 2011. Het zijn vooral kleine veranderingen die opvallen.
De kantorenmarkt heeft een beter jaar achter de rug dan 2010. In 2011 is
ruim 16500 m2. kantoorruimte opgenomen waarvan ruim 7.000 m2 in de
nieuwe kantoorruimte aan de Hanzeweg. (Olympus) (2010 ca. 7.000 m2.).
Ondanks deze toevoeging is de leegstand nauwelijks toegenomen. Begin
2012 staat volgens Dynamis kantorenmarkten in Deventer 89.600 m22
kantoorruimte leeg (was in 2011 88.700 m2) waarvan het overgrote deel
(ca. 65.000 m2) in het Hanzepark.
Aan de daling van de bedrijfsruimtemarkt is in 2011 een eind gekomen.
Het aanbod van leegstand daalde in 2011 met 8 % ten opzichte van 1 juli
2010 (Dynamis sprekende cijfers 2011). Er werd bijna 25.000 m2 bedrijfsruimte door de markt opgenomen, bijna twee keer zoveel als in de voorliggende periode en vergelijkbaar met de opname in steden als Maastricht en
Arnhem. Met een ratio van 19% blijft echter voor deze markt onverminderd
aandacht nodig.
Alle bedrijfsvastgoed (winkelen en horeca, kantoren, bedrijfspanden) heeft
te maken met oplopende leegstand maar het waren in 2011 geen schokkende veranderingen.
Op het gebied van winkelen, toerisme en uitgaan is een lichte daling zichtbaar. Het passantenonderzoek 2011 laat een kleine vermindering zien van
het aantal wekelijkse passanten, maar het saldo blijft nog altijd ruim boven
de doelstelling van minimaal 200.000 passanten per week. Het toeristisch
bezoek zal naar verwachting een lichte daling laten zien, mede als gevolg
van de slechte zomer van 2011. Ook de horeca heeft hier economisch
nadeel van ervaren. De Deventer centrummarkt heeft een redelijk jaar
achter de rug. De nieuwe indeling heeft daar in positieve zin een bijdrage
aangeleverd.

Grondbeleid
Inmiddels is in de praktijk duidelijk geworden dat de traditionele actieve gemeentelijke grondpolitiek die de grondslag voor de Nota
Grondbeleid uit 2002 vormde niet meer zo vanzelfsprekend is door
de wijzigingen op de grondmarkt en de complexer worden ruimtelijke opgaven. Veel van deze opgaven zijn namelijk binnen de bestaande stedelijke structuur gesitueerd. Dergelijke plannen laten
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altijd een negatief saldo zien indien de gemeente besluit tot een
actief grondbeleid.
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.
In de paragraaf Grondbeleid staat beschreven dat het niet alleen de
complexe inbreidingslocaties zijn waar de problemen zich voordoen.
De huidige situatie op de markt voor woningbouw en bedrijventerreinen zorgt voor flinke vertragingen en zet het halen van de
opbrengsten flink onder druk. In 2011 was het opnieuw noodzakelijk
flinke verliesvoorzieningen te treffen en af te waarderen.
Na jaren van afdrachten vanuit de grondexploitaties naar de algemene middelen is de komende jaren de situatie omgekeerd. Vanuit
de algemene middelen dienen de verlieslatende grondexploitaties te
worden aangezuiverd. Daarna lijkt een meer stabiele situatie te ontstaan waarin de grondexploitaties kostenneutraal kunnen draaien.
Programma 9 – Werk en inkomen
Ontwikkeling cliëntenaantal
Het gemiddeld aantal cliënten is in 2011 met 9,3 % gestegen, van 1.934 in
2010 naar 2.114 in 2011.
De uitstroom uit de uitkering was 11 % hoger dan geraamd (736 tegen
geraamd 665). Doordat het aantal aanvragen 69% hoger was dan geraamd, was er toch sprake van een fikse groei van het aantal cliënten.
De formatie van de teams Werk & Inkomen was ternauwernood toegerust
op een dergelijke groei, die vooral in de eerste helft van 2011 plaatsvond.
Met veel extra inspanning, het tijdelijk verhogen van de werkdruk en het
tijdelijk werken met wachtlijsten op sommige onderdelen is hier een ant-
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woord op gevonden. Per 1-1-2012 is de formatie inkomensconsulenten
met 2 fte uitgebreid na een interne toewijzing door de directie.
Ketensamenwerking
In de eerste helft van 2011 is volop ingezet op de samenwerking met UWV
en Sallcon. Werkzoekendenbenadering werd ondergebracht in een integraal aanvraagproces. De werkzoekendenbenadering streeft naar het beste dienstverleningsconcept vanuit het oogpunt van werkzoekenden, Hierbij
zijn de werkzaamheden van Werk en inkomen (W&I) en het UWV geïntegreerd. De werkgeversbenadering (vacatureverwerving en plaatsingen)
werd begin 2011 uitgevoerd door het werkgeversteam waarin medewerkers van Sallcon, W&I en UWV integraal vanuit één locatie samenwerken.
In nauw overleg met het UWV is een verbouwing van het Werkplein voorbereid en in de zomer van 2011 gerealiseerd. Sindsdien vindt de gehele
dienstverlening en klantontvangst van de gemeente en het UWV op de
begane grond plaats. Op de verdieping is een flexruimte ingericht waar
medewerkers van UWV en gemeente gezamenlijk opereren.
In mei 2011 heeft het UWV echter landelijk een beleidswijziging ingezet,
vanwege forse bezuinigingen. Vanaf dat moment stopte de integrale samenwerking met gemeente en Sallcon. De nieuwe werkwijze van het UWV
wordt nu gedefinieerd als complementair. In de praktijk is het gevolg dat
het UWV zich terugtrekt uit zowel de integrale werkzoekendenbenadering
als uit de integrale werkgeversbenadering. Het directe effect is dat de instroom vanuit de WW naar de Wet werk en bijstand meer dan verdubbelt
van 14% naar 30%.
Het UWV benadert de werkgeversbenadering vanaf oktober 2011 regionaal en de medewerkers van UWV-Deventer vertrekken naar Apeldoorn.
In november 2011 werd bekend dat het UWV het voornemen heeft om zich
uiterlijk in 2014 geheel van het werkplein Deventer terug te trekken. Het
directieoverleg van het Regionaal Platform Arbeidsmarkt werkt voorstellen
uit voor een goede aansluiting tussen de regionale en lokale werkgeversbenadering.
Actieplan jeugdwerkloosheid
In maart 2010 is op het Werkplein Deventer gestart met de uitvoering van
het Actieplan Jeugdwerkloosheid op basis van het Uitvoeringsplan Jeugdwerkloosheid Deventer. Een deel van de projecten is beëindigd per 31
Gemeente Deventer Jaarverslag 2011

december 2010. Een ander deel liep in 2011 door op basis van de subsidie
2010.
Daarnaast zijn in 2011 de volgende nieuwe projecten gestart of doorgelopen op basis van de subsidie 2011, namelijk:
• Jongerenloket;
• Jongerenvoucher 2011;
• Accountmanager Jongeren;
• Wachtlijst Wet sociale werkvoorziening.
Bij de doorontwikkeling van het Jongerenloket is een eenduidige werkwijze
ontwikkeld waarin medewerkers van UWV, ROC, Werk en Inkomen, het
Regionaal Meld-en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters (RMC) en
het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) gezamenlijk het jongerenloket
invullen. Uitgangspunt is de realisatiekracht van jongeren zelf. Eind 2011
heeft het college ingestemd met het voorstel Sluitende Aanpak Jongeren,
waarvan het jongerenloket een integraal onderdeel uitmaakt.
In verband met onzekerheid over de toekomst van de Wet sociale werkvoorziening is het project Wsw-wachtlijst niet uitgevoerd. De andere projecten zijn volledig en met het beoogde resultaat uitgevoerd.
Programma 10 - Opvang en zorg
Al een aantal jaren was sprake van een verplichte overstap van Deventer
van GGD Gelre IJssel naar GGD IJsselland om de volksgezondheidsregio
overeen te laten komen met de veiligheidsregio. In 2011 is dit daadwerkelijk gebeurd. Bovendien is in 2011 een integrale jeugdgezondheidszorg
gerealiseerd: één organisatie voor 0-19 jarigen, waar voorheen sprake was
van aparte organisaties voor 0-4 jarigen en voor 4-19 jarigen).
Op het gebied van de volksgezondheid is verder aandacht geweest voor
alcoholmatiging onder jongeren.
De gemeenteraad stelde in 2008 het Wmo-beleidsplan 2008-2011 vast. In
dit plan over de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn de doelstellingen
en de activiteiten voor de periode 2008-2011 globaal beschreven. In 2011
ging de gemeente door met de uitvoering van de activiteiten uit 2010 en
werd gewerkt aan een nieuw beleidsplan 2012-2015 en uitvoeringsplan
2012.
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In 2009 stelde de gemeenteraad het regionaal kompas vast: een regionaal
beleidsstuk over de maatschappelijke opvang (MO), verslavingszorg (VZ)
en de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). In 2010 werd het
uitvoeringsprogramma met vijftien concrete projecten vastgesteld.
Het beleidstuk vormt het kader voor het te voeren beleid tot en met 2014.
In 2011 is, als onderdeel van het uitvoeringsprogramma, onder andere het
bijzondere zorgteam van start gegaan. Medewerkers van verschillende
instellingen zijn samengevoegd in een team.

aanpak is in het najaar gestart met werkbezoeken aan de tot dan toe bekende organisaties, aangeleverd vanuit het zorgkantoor.
In 2011 heeft het bezuinigingstraject kwestie van kiezen plaatsgevonden.
Wellicht is het mogelijk om door een verandering van het indicatieprotocol
een deel van de beoogde bezuiniging te realiseren. Het geactualiseerde
indicatieprotocol is eind december bestuurlijk vastgesteld. Het maakt het
mogelijk om in specifieke gezinsituaties minder uren huishoudelijke verzorging te verstrekken.

In 2010 zijn de werkzaamheden voor de verstrekking van het Geluksbudget gestart. Mensen met een chronische ziekte of handicap in een sociaal
isolement worden via de zorg opgespoord. Na een intake door een geluksconsulent krijgen ze het Geluksbudget uitgekeerd.. De verschillende Persoonsgebonden budgetten zijn ingevoerd, waarvan met name de PGB
service zeer succesvol is. Door de inzet van bureau Saartje kan de Huishoudelijke Verzorging (HV) tegen aanzienlijk lagere kosten worden uitgevoerd. Het gebruik van bureau Saartje is in 2010 vervijfvoudigd tot ruim
500 personen. In 2011 groeide het aantal gebruikers naar ruim 900.

Programma 11 - Jeugd en onderwijs

De gemeente heeft na een aanbesteding het automatiseringspakket Zorgned aangeschaft. Het is sinds medio 2011 operationeel. Het nieuwe pakket
biedt de mogelijkheid om efficiënt en effectief de aanvragen en beschikkingen te registreren en te verwerken. Het pakket is ook een aanwinst om
met de gecontracteerde zorgleverancier snel en effectief de nodige gegevens uit te wisselen waardoor voorzieningen aanzienlijk sneller beschikbaar zijn. Informatie en communicatie met klanten en organisaties zijn
duidelijk verbeterd.
Op 1 september 2011 is gestart met de uitvoering van het bestuurlijk convenant tussen woningbouwcorporaties, zorgleverancier en gemeente voor
een integraal systeem om zorgwoningen toe te wijzen.
Het kabinet hevelt taken over van de Algemene wet bijzondere ziektekosten naar de Wet maatschappelijke ondersteuning. Gevolg is dat gemeenten vanaf 2013 verantwoordelijk zijn voor nieuwe cliënten van de dagbesteding en begeleiding en vanaf 2014 voor alle cliënten. Deventer is in
april 2011 met het zorgkantoor Midden-IJssel gestart met de voorbereidingen op de nieuwe taak. Onduidelijk is nog welke beleidsvrijheid gemeenten krijgen om deze nieuwe taak in te vullen. Op basis van het plan van
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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. De gemeenteraad heeft ingestemd met het
jaarverslag 2010.
Het vastgestelde jaarprogramma 2011 Onderwijshuisvesting is uitgevoerd
en de daarin genoemde voorzieningen zijn gerealiseerd. Tevens is het
programma voor 2012 opgesteld en in november vastgesteld door het
college. In 2011 hebben dertien schoolgebouwen in het kader van de subsidieregeling ’Verbetering binnenklimaat’ luchtbehandelingsystemen gekregen. Ze verdienen nu het predicaat ’frisse school’. De renovatie en uitbreiding van het schoolgebouw Rubensstraat ten behoeve van de school
voor speciaal onderwijs De Linde is in een vergevorderd stadium. Tevens
is per 1 augustus 2011 tijdelijke huisvesting voor twee nieuwe basisscholen gerealiseerd.
Gedurende de GSB-periode (tot 1 januari 2010) namen 333 leerlingen deel
aan schakelklassen. In deze klassen krijgen kinderen met een taalachterstand gedurende een heel schooljaar extra taalonderwijs. In 2011 is het
beleid gecontinueerd: alle kinderen die voldeden aan de criteria hebben
deelgenomen aan een schakelklas.
Het aanmeldbeleid om te bevorderen dat kinderen in de eigen buurt naar
school gaan is ook in 2011 uitgevoerd. Ouders van wie de kinderen in
2012 vier jaar oud worden zijn aangeschreven en geïnformeerd over de
nieuwe aanmeldprocedure.
Project Aanval op Schooluitval Rivierenwijk 2009:
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Dit project wordt tot eind 2011 grotendeels gefinancierd door woningcorporatie Rentree en voor een klein gedeelte door de gemeente.
De evaluaties van het project ‘Aanval op Schooluitval’ en het Jongerenloket hebben geleid tot een vastgestelde structurele Sluitende aanpak voor
Jongeren binnen het Jongerenloket. Er worden een integraal werkmodel
en werkwijze ontwikkeld voor de domeinen werk en inkomen, onderwijs en
zorg vanaf 1 januari 2012. Het Jongerenloket richt zich vooral op de toeleiding naar school en werk of een combinatie daarvan. Een klein deel van
de jongeren heeft complexe problemen. Voor deze doelgroep werkt het
Jongerenloket in nauwe samenwerking met het Centrum voor Jeugd en
Gezin, WSW, UWV, ROC, Coach en het Jongerenwerk een specifieke
aanpak uit. Daarin zullen contacten met jeugdzorgorganisaties een belangrijke rol spelen.
Aanpak leerplicht / RMC: Naar aanleiding van de goede ervaringen in de
Rivierenwijk is in 2011 een wijkgerichte aanpak in Voorstad en Keizerslanden gestart. Het betreft hier een voorlopige inzet tot medio 2012.
Binnen deze functiegroep is veel aandacht besteed aan verbetering van de
registratie en de beschikbaarheid van gegevens. Hierdoor kunnen het
jaarverslag en de effectrapportage sneller en vollediger worden opgeleverd. Er bestaat een discrepantie tussen de landelijke, regionale en lokale
cijfers over schoolverlaters. Daarom is in het schooljaar 2010-2011 door de
medewerkers van leerplicht een project gestart om alle voortijdige schoolverlaters van 18 tot 23 jaar vanaf 2008 in beeld te brengen. Aan de hand
van categorieën is beoordeeld waar de jongeren zich bevinden. Waar mogelijk zijn jongeren alsnog in een traject geplaatst. Het bestand oude en
nieuwe voortijdige schoolverlaters is opgeschoond van 1.483 naar ongeveer 280 voortijdige schoolverlaters bij de aanvang van schooljaar 2011 –
2012.
In 2009 is een inrichtingplan vastgesteld voor de Centra voor Jeugd en
Gezin. Tevens hebben veertien betrokken organisaties op 26 oktober een
samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Daarmee verklaren de partners dat zij zich ervoor inspannen dat kinderen in Deventer voorspoedig
kunnen opgroeien en voldoende aandacht krijgen. De uitvoering is in 2011
voortgezet.
Kwestie van kiezen
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In 2011 heeft het bezuinigingstraject kwestie van kiezen plaatsgevonden.
Met partners uit de stad is een integraal plan gepresenteerd om de bezuinigingen in het programma jeugd en onderwijs te realiseren.
Programma 12 - Samenlevingsopbouw
In juli heeft de gemeenteraad de beleidsnota Taal en meedoen vastgesteld. Deventer kiest er anders dan veel andere gemeenten voor om vrijwillige inburgeraars een laatste kans op inburgering te bieden. Na 2012
vervalt de verantwoordelijkheid van gemeenten voor inburgering. Omdat er
dan nog steeds mensen met een taalachterstand in Deventer zullen zijn, is
er in 2011 een werkgroep gestart die de infrastructuur voor taalverwerving
in Deventer in beeld brengt. Zo denken we goed voorbereid te zijn op de
overgang van inburgering naar het Rijk in 2013.
In 2011 is het vierjarig project laaggeletterdheid afgerond. Met het aanvalsplan en uitvoeringsplan heeft de gemeente, samen met diverse partners in Deventer, de strijd aangebonden met laaggeletterdheid in Deventer. De verantwoordelijkheid voor de aanpak lag bij de gemeente. De rol
bestond met name uit coördineren, aanjagen en regisseren. In totaal zijn
zo’n vijftig verschillende activiteiten uitgevoerd. Jaarlijks maken tachtig tot
honderddertig laaggeletterden gebruik van een cursusmogelijkheid bij het
ROC. Het evaluatierapport is aan college en raad aangeboden. Vanaf
2012 wordt laaggeletterdheid ingebed in de reguliere werkzaamheden
binnen het programma Meedoen.
Begin 2011 is besloten niet over te gaan tot het oprichten van een Deventer Voorzieningenloket. Vanwege overzichtelijkheid is het een voordeel als
één organisatie is belast met het beheer en de exploitatie van maatschappelijke accommodaties. Maar de schaalvoordelen van deze bundeling
lijken elders in het land vooral in de geboden kwaliteit van de dienstverlening te zitten en niet in kostenvoordelen of risicobeperking voor de gemeente. De tijd is er niet naar om te investeren in nieuwe grootschalige
arrangementen waarvan het rendement nog moet blijken. Het vergroten
van efficiënt gebruik van maatschappelijke accommodaties wordtnaar aanleiding vannaar aanleiding van ‘een kwestie van kiezen’ nog nader uitgewerkt.
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Eind 2011 heeft de gemeente met het Deventer Speeltuin Verbond afspraken gemaakt over de manier waarop het budget voor de vervanging van
speeltoestellen kan worden ingezet.
Deventer staat in de top 5 van gemeenten die het best presteren op het
gebied van acceptatie van homoseksuelen. Dat blijkt uit een onderzoek in
opdracht van het ministerie van OCW. Het Rijk heeft in 2011 opnieuw projectgelden aan Deventer, als koploper, toegekend voor het onderwerp
homo emancipatie. Voor de uitwerking hiervan is een plan van aanpak
opgesteld. De concrete uitvoering vindt in 2012 plaats.
Een aantal projecten is met succes afgerond en geborgd in 2011, namelijk
Eergerelateerd Geweld, Emancipatieprojecten en 1001 Kracht. Door een
brede campagne zijn meer meldingen bij het meldpunt antidiscriminatie
gedaan.
De wijkaanpak is een nieuwe tweejaarlijkse periode ingegaan. Voor de
zeven wijken zijn wijkprogramma’s vastgesteld. Tevens is met het college
gesproken over de doorontwikkeling van de wijkaanpak wat in 2012 verder
vorm krijgt.
2011 was het jaar van de vrijwilliger. In samenwerking met de vrijwilligerscentrale en de WMO-adviesraad zijn diverse extra acties uitgevoerd. De
notitie vrijwilligers- en mantelzorgbeleid is in 2011 uitgevoerd. De jaarlijkse
mantelzorgcampagne stond dit jaar in het teken van werk- en mantelzorg.
In 2011 hebben dertig Deventer maatschappelijke organisaties, deels met
subsidie van de gemeente, projecten in ontwikkelingslanden en landen in
Midden– en Oost Europa uitgevoerd. Tevens heeft Deventer een tweetal
projecten gericht op het versterken van het lokaal bestuur in Turkije uitgevoerd. Verder heeft de gemeente samen met een aantal Deventer maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen de basis gelegd voor
een samenwerkingsverband rondom het verbeteren van de leefomstandigheden van kwetsbare jongeren in Uganda.
Tot slot werd in 2011 een nieuwe beleidsvisie Meedoen gerealiseerd. De
voormalige programma’s opvang en zorg, samenlevingsopbouw en sport
zijn vanaf september 2011 opgegaan in één nieuw programma. De ontwikkeling van een bijbehorende visie heeft onder meer tot gevolg dat er geen
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aparte beleidsnota’s komen. De eerder aangekondigde nota’s ouderenbeleid, vrijwilligersbeleid en integratiebeleid worden dan ook niet afzonderlijk
opgesteld maar zijn verwerkt in de beleidsvisie Meedoen. Voor het bereiken van de diverse doelgroepen en uitvoering van vele activiteiten en projecten heeft dit geen consequenties gehad.
Kwestie van kiezen
In 2011 heeft het bezuinigingstraject kwestie van kiezen plaatsgevonden.
Met diverse partners uit de stad is constructief gezocht naar bezuinigingsmogelijkheden.
Programma 13 - Kunst en cultuur
‘’Een sterk cultureel voorzieningenniveau is een investering in de concurrentiekracht van heel Deventer. Het maakt het bijzonder aantrekkelijk om
in Deventer te komen wonen en werken. Het draagt op een positieve wijze
bij aan de marketing van Deventer en geeft een impuls aan creativiteit
en innovatie.’’ Coalitieakkoord 2010 – 2014.
Deventer kenmerkt zich door een sterke profilering van het cultureel erfgoed, goede culturele voorzieningen, met een aansprekend aanbod, en
een breed programma op het gebied van evenementen. Naast de grote
cultuurtoeristische evenementen zien we een grote verscheidenheid aan
kleinere evenementen en nieuwe initiatieven.
De rijke cultuurhistorie bindt inwoners, het brede aanbod van culturele
activiteiten nodigt uit tot bezoek en deelname en het totaal draagt bij aan
de positieve uitstraling van Deventer.
We blijven ons inzetten voor een aanscherping in de culturele profilering
van Deventer.
Met dit in ons achterhoofd hebben we het afgelopen jaar bij ‘Kwestie van
Kiezen’ een zorgvuldige afweging gemaakt over het pakket aan bezuinigingen in de cultuursector. Tijdens de gesprekken over de bezuinigingen
met de partners in de stad hebben de directeuren van culturele instellingen, verenigd in het Directie Overleg Cultuur (DOC), het aanbod gedaan
om zelf met een voorstel te komen om de bezuinigingen in de cultuursector op te vangen. Dit voorstel, ‘Culturele Agenda voor de Toekomst’, bevatte zowel een voorstel voor verlaging van de gemeentelijke bijdrage in de
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exploitatie van instellingen, als een aantal inhoudelijke denklijnen voor
culturele vernieuwing in de komende jaren.
In 2011 hebben we met alle culturele instellingen afspraken gemaakt over
hun meerjarenbegroting waarin de bezuinigingen zijn doorgevoerd.
Voor ons een goed voorbeeld hoe de gesubsidieerde instellingen en gemeente samen de verantwoordelijkheid nemen om oplossingen te vinden
voor krimpende budgetten. Wij hebben dan ook aangegeven dat we naast
de besparingsvoorstellen serieus willen kijken naar de inhoudelijke vernieuwingssuggesties. In 2012 komen we met een nieuwe cultuurvisie voor
de jaren 2013-2016.
In de vorige cultuurnota, Investeren in Cultuur (2007), hebben wij onze
ambities geformuleerd. In feite zijn we bezig om het voorzieningenniveau
in overeenstemming te brengen met de groei van Deventer en met de
eisen die de hedendaagse consument stelt. Tegelijkertijd is er gewerkt aan
oplossingen voor huisvestingsproblemen bij een aantal instellingen.
In 2011 hebben we voortgang geboekt op een aantal fronten.
Met de verbouwing van de Leeuwenkuil is het afgelopen jaar de tweede
fase van de verbouwing van de Leeuwenburg afgerond. Mede dankzij zij
een substantiële bijdrage van de provincie Overijssel, hebben wij deze
verbeterslag kunnen maken. Het gebouw heeft van binnen en van buiten
een ware metamorfose ondergaan. Het vormt tegenover het station een
goede entree naar binnenstad.
In vervolg op het ambitiedocument Asselbergs/Coenen heeft de raad dit
jaar besloten tot realisatie van de nieuwbouw voor de Openbare Bibliotheek aan de Stromarkt. De NV Bergkwartier zal deze ontwikkeling verder
realiseren. De haalbaarheidsstudie naar twee mogelijke locaties voor het
Filmtheater is eind dit jaar nagenoeg afgerond, zodat de raad hierover
begin 2012 kan besluiten.
Het onderzoek naar de mogelijkheden voor een permanente huisvesting
voor de Leeuwenkuil in Colmschate spitst zich toe op de mogelijke functiewijziging van de Polakkers. Het afstoten van deze buurtaccommodatie
draagt bij aan de bezuinigingstaakstelling en de vestiging van de Leeuwenkuil biedt mogelijkheden voor inhoudelijke samenwerking met de brede
school op deze locatie. Begin 2012 zal een voorstel hiertoe worden afgerond.
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Het onderzoek naar de noodzakelijke (bouwkundige) maatregelen om de
geluidsoverlast vanaf het binnenterrein bij het Burgerweeshuis tegen te
gaan heeft vanwege de complexiteit langer geduurd. In de eerste helft
2012 zullen we hierover besluiten.
Landsdeel Oost
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. Het landsdeel maakt vierjaarlijks afspraken met
het ministerie over het Kunstenplan van het Rijk. Het komende jaar zullen
Rijk en provincie hun plannenvoor de jaren 2013-2016 bekendmaken. Juist
daarom is het van belang in een vroeg stadium met elkaar in gesprek te
zijn over het belang van een gezonde culturele infrastructuur in Oost Nederland.
Cultuur
We hebben de ontwikkeling van de cultuureducatie in het primair onderwijs
uitgewerkt. Met de schoolbesturen en de Leeuwenkuil als intermediaire
partner wordt dit verder concreet gemaakt.
Na jaren van stilstand hebben we een nieuwe impuls gegeven aan kunst in
de publieke ruimte. Kunst wordt vaker ingezet bij de vormgeving en inrichting van de publieke ruimte. Er is een nieuwe adviesraad ingesteld en de
financiering van kunstopdrachten via de percentageregeling is geactualiseerd.
De voorbereiding van de herbouw van ateliergebouw de Plataan is gestart;
er zijn mogelijkheden uitgewerkt voor een alternatief voor Ateliergebouw
Rollecate. In het Havenkwartier krijgt de broedplaats een rol in de gebiedsontwikkeling. Het Vlaams model biedt perspectief op een gedifferentieerd woon-werkmilieu voor creatieve ondernemers.
Openbare bibliotheek
De Openbare bibliotheek heeft met het Overijsselse bibliotheek netwerk
een belangrijke positie verworven als het gaat om bibliotheekvernieuwing
en digitale dienstverlening. Sinds 2007 zit het gebruik van de bibliotheek in
de lift. In 2011 heeft de groei zich op alle fronten voortgezet. Het aantal
geregistreerde gebruikers is met 4% gegroeid naar 31.281 pashouders.
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Met name het aantal jeugdleden groeide naar 13.062 leden in 2011 en het
aantal internetpassen steeg van 156 naar 704.
Het aantal uitleningen groeide met 2,5% 1.069.583 in 2011. Ook in andere
bibliotheken in Overijssel groeit het aantal uitleningen. Landelijk is er de
afgelopen jaren sprake van een lichte daling. De vernieuwing en verbetering van de dienstverlening die de bibliotheken in Overijssel samen hebben
doorgevoerd werpen hun vruchten af.
De openbare bibliotheek werkt samen met Stadsarchief en Athenaeum
Bibliotheek, het Overijssels bibliotheeknetwerk, en Saxion Hogescholen
in het provinciaal innovatiecentrum voor bibliotheekvernieuwing in Deventer.
Cultureel erfgoed
Het denken over cultureel erfgoed is in beweging. We hebben in 2011 een
aantal stappen gezet met een nieuwe denklijn voor de presentatie van het
Deventer erfgoed in de volle breedte. Met het actualiseren en concretiseren van de beleidsonderdelen ruimtelijke erfgoed (monumenten en archeologie) en archiefbeleid, en met het restaureren en conserveren van belangrijke delen van de Deventer collectie.
Monumenten en archeologie
Het koersdocument ruimtelijk erfgoed komt na bespreking met externe
partners in het voorjaar 2012 op de bestuurlijke agenda.
De restauratie van de Lebuïnustoren leverde een positief financieel resultaat op, dat is toegevoegd aan de Reserve Gemeentebrede Investeringen.
Op initiatief van de raad kon hierdoor een bijdrage worden beschikbaar
gesteld om ook de restauratie van de Broederenkerk mogelijk te maken. In
toenemende mate verliezen kerkgebouwen hun functie. De provincie
Overijssel heeft middelen beschikbaar gesteld om onderzoek te doen naar
toekomstige functies van deze vaak monumentale gebouwen. Samen met
eigenaren kijken we naar mogelijkheden om de gebouwen een nieuwe
functie te geven
Door onze archeologen is veel inzet gepleegd op het uitvoeren van de
nieuwe archeologiewetgeving en op het verwerken van historische waarden in de bestemmingsplannen buitengebied en binnenstad.

Na het jubileumjaar in 2010 heeft SAB de in gang gezette koers voortgezet. Het convenant tussen Saxion en de gemeente Deventer is vernieuwd
en de positie binnen Saxion is structureel veranderd.
Saxion heeft bovendien aangegeven om de versterking van haar onderzoeksfunctie onder te willen brengen bij het SAB aan het Klooster. Wij
kijken samen met Saxion naar de mogelijkheden om die functie goed te
huisvesten.
Musea
Met 60.000 bezoekers in de musea en 105.000 in de museum/VVV winkel
was 2011 een goed jaar voor de Deventer musea. De in het teamplan
opgenomen voornemens met betrekking tot collectiebeheer zijn nagenoeg gerealiseerd. In de uitvoering van hun museale taken en cultureel
ondernemerschap lopen de Deventer musea vast in hun huidige huisvesting. Gezien de financiële positie en de prioriteiten bij de investeringen in
culturele voorzieningen zijn hier dit jaar geen stappen in gezet. Met de
nieuwbouw van het stadskantoor en de openbare bibliotheek zullen de
opslagruimen voor delen van de museale collectie verdwijnen. Op dit moment wordt de komende depotproblematiek in kaart gebracht.
Programma 14 Sport
Het Sportbedrijf heeft op 7 oktober de vernieuwde ijsbaan De Scheg geopend. Er is een overkapping en een volledige aanpassing van het middenterrein gerealiseerd.
Het Sportbedrijf voert op diverse manieren het gemeentelijk sportbeleid uit.
Enkele voorbeelden hiervan zijn: uitvoering Nationaal Actieplan Sport en
Bewegen in drie wijken, 250 sportkennismakingslessen, uitvoering combinatiefuncties, ondersteuning minimaal dertig sportverenigingen, 30 Minuten Bewegen campagne en bewegen voor senioren.
Deventer is in 2011 toegetreden tot het Olympisch Netwerk Overijssel. De
partners spreken de ambitie uit om elkaars kracht en kennis te bundelen
waardoor alle sporters in het werkgebied de kans krijgen hun talenten op
het gebied van sport te ontplooien.

Stadsarchief en Athenaeum Bibliotheek (SAB)
In 2011 is samen met zes sportverenigingen van sportpark Zandweerd de
intentieovereenkomst die eind 2010 is afgesloten uitgevoerd. Uiteindelijk
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bleek één multifunctionele accommodatie voor de verenigingen niet haalbaar. Eind 2011 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college
wordt verzocht een voorstel met één kunstgrasveld, kleedaccommodaties
en parkeermogelijkheden uit te werken. Het college komt in 2012 met een
uitwerking in relatie tot de ruimtelijke verkenning Rembrandtkade.
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Daarnaast zijn in 2011 circa negenduizend jeugdleden gesubsidieerd, en
circa tien opleidingen ten behoeve van het versterken van het sportkader
gesubsidieerd. Vanuit de 1/3-regeling hebben vier verenigingen een subsidie ontvangen voor het stichten of renoveren van hun sportaccommodatie.
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Kwestie van kiezen
In 2011 heeft het bezuinigingstraject kwestie van kiezen plaatsgevonden.
Met diverse partners uit de stad is constructief gezocht naar bezuinigingsmogelijkheden. Het Sportbedrijf heeft daarbij een concreet voorstel aangeleverd, dat is overgenomen.
1.2 Uitgaven en inkomsten
In 2011 heeft de gemeente een bedrag van € 338,2 miljoen uitgegeven
aan de verschillende werkzaamheden (programma’s 1 tot en met 14, inclusief stortingen in reserves). In onderstaande grafiek is weergegeven
hoeveel de uitgaven per programma bedragen.
Uitgaven 2011 per programma 1 t/m 14
Bedragen in miljoen euro
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De uitgaven zijn gedekt door inkomsten, waarbij de gemeente meerdere
bronnen van inkomsten kent. De belangrijkste zijn de algemene dekkingsmiddelen waaronder de algemene uitkering (bijdrage van het Rijk) en de
onroerendezaakbelastingen, inkomsten direct gerelateerd aan de programma’s (bijvoorbeeld bijdragen van het Rijk voor bijstandsuitkeringen of
verkoopopbrengsten van gronden) en de overige heffingen die inwoners
(particulieren en bedrijven) betalen voor de diverse taken zoals afvalstoffenheffing, rioolrechten en reisdocumenten. De volgende diagrammen
geven de inkomsten uit de verschillende bronnen schematisch weer. Het
totaal aan inkomsten in 2011 bedraagt € 197,4 miljoen via de programma’s
1 tot en met 14 en € 164,3 aan algemene dekkingsmiddelen. In totaal €
361,7 miljoen (inclusief puttingen uit reserves).

40

Heffingen 2011

Inkomsten 2011

bedragen in miljoen euro

bedragen in miljoen euro

€ 1,7 Leges
burgerzaken
€ 15,0
Programma Milieu

€ 14,7
Programma
Openbare Ruimte

Overige
inkomsten€ 36,4

€ 1,7
Bouwleges
€ 107,9
Algemene
uitkering

€ 30,5
Programma
Economie en
Vastgoedontwikkeling

€ 1,1 Overig

€ 11,7
Afvalstoffenheffing

€ 19,0 OZB

€ 7,1
Rioolrechten
€ 19,0 OZB

€ 61,0
Programma Werk
en Inkomen

€ 26,7 Lokale
heffingen

€ 3,5 Parkeerbelasting

€ 53,3 Puttingen
uit reserves

Het totaal aan lokale heffingen en onroerendezaakbelastingen bedraagt
derhalve € 45,7 miljoen. Naast de onroerendezaakbelastingen bestaan
deze heffingen uit de volgende heffingen:
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Hoofdstuk 2 - Financieel verslag
2.1 Inleiding
De functie van de jaarrekening is het getrouw en rechtmatig weergeven van de feiten en een analyse daarvan uit het voorbije jaar, zodat
de gemeenteraad de rekening kan vaststellen. Dit leidt tot decharge
van het dagelijks bestuur, het college van burgemeester en wethouders. De jaarrekening bestaat uit diverse documenten. De balans als
onderdeel van de jaarrekening geeft inzicht in de financiële positie aan
het einde van een bepaalde periode als uitkomst van dat financiële
beheer en beleid. De rekening van baten en lasten (resultaat) als onderdeel van de jaarrekening geeft inzicht in de financiële baten en
lasten over een bepaalde periode als uitkomst van dat financiële beheer en beleid. In eerste instantie wordt hierbij het resultaat (saldo
programma‟s 1 tot en met 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 (toevoeging) aan de voorziening. Dit loopt via de exploitatie van de programma‟s.
In het bedrijfsleven wordt bij het opmaken van de verlies- en winstrekening het exploitatieresultaat bepaald. Dit resultaat kan al dan niet via
aparte besluitvorming vervolgens aan de reserves worden toegevoegd
(als er een overschot was) of onttrokken (als er een tekort was). Gemeenten stellen voor het begrotingsjaar een begroting vast, waarbij
tevens wordt bepaald of er gespaard (toevoeging aan reserves) of
ontspaard (onttrekking aan reserves) gaat worden. Het is gebruikelijk
dat een gemeentebegroting een saldo van om en nabij de nul heeft.
Men geeft van alle verwachte baten aan wat men ermee wil, reden
hiervoor is dat gemeenten inkomensbestedende huishoudingen zijn;
de diensten en voorzieningen voor 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. De reden van een mutatie in een reserve kan een gevolg
zijn van:
a. Mutaties op basis van geraamde mutaties in de begroting 2011. Op
basis van eerder genomen raadsbesluiten zijn in de exploitatie van de
rekening met betrekking tot specifieke uitgaven puttingen uit reserves
geboekt of zijn algemene reserves ingezet voor het egaliseren van
geraamde begrotingsverschillen.
b. Egaliserende boekingen die in de exploitatie van de rekening zijn
verwerkt. Er is een aantal reserves, die door de raad zijn ingesteld met
de bedoeling de diverse voor- en nadelen in de rekening, vergeleken
met de begroting, te egaliseren. Enkele voorbeelden zijn de reserve
Uitkeringen en algemene Reserve grondexploitaties.
De mutaties in reserves zijn geen baten of lasten. Het is inzichtelijk het
resultaat vóór de mutaties aan de reserves te kennen. Daarnaast is
het voor het budgetrecht van de raad essentieel dat de toevoegingen
en onttrekkingen aan de reserves reeds bij de begroting kunnen
plaatsvinden. Transparantie is daarbij een randvoorwaarde. In het
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
is daarom voorgeschreven dat zowel bij de begroting als bij de rekening eerst een overzicht wordt gegeven van de baten en de lasten.
Daarna wordt het resultaat voor bestemming bepaald en vervolgens
wordt het resultaat bestemd, dat wil zeggen, aan reserves toegevoegd
of onttrokken. Tot slot wordt het resultaat na bestemming bepaald.

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 2011 weer.
ACTIVA (bedragen x € 1.000)

2011

2010

PASSIVA

Vaste activa
Immateriële vaste activa

190

365

Materiële vaste activa

178.308

173.110

Financiële vaste activa

44.597

42.989

223.095

216.464

Totaal vaste activa

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen

Algemene reserve

2010

6.989

6.891

111.412

112.539

- 8.243

4.933

110.158

124.363

(2)

10.717

21.355

Vaste schulden (3)

161.980

148.160

Totaal vaste financieringsmiddelen (1+2+3)

282.855

293.878

Kortlopende schulden

44.444

34.274

Overlopende passiva

36.812

36.934

Totaal vlottende passiva

81.256

71.208

364.111

365.086

Bestemmingsreserves
Resultaat rekening
Totaal eigen vermogen (1)

Voorzieningen
100.727

108.606

31.071

32.393

Liquide middelen

1.342

756

Overlopende activa

7.876

6.867

141.016

148.622

Totaal vlottende activa

2011

Eigen vermogen

Vlottende passiva

Totaal generaal

364.111

365.086

Totaal generaal

2.3 Overzicht bruto-nettoresultaat
Een samenvattend overzicht van het bruto- en netto-rekeningresultaat
2011 geeft het volgende beeld;

Omschrijving
(bedragen x € 1.000)
Ia. Bruto-resultaat
II. Resultaatbestemming via reserves:
a. saldo van stortingen en puttingen in/uit
reserves
b. toevoeging rente aan reserves
c. afronding
III. Rekeningsresultaat na resultaatbestemming via reserves
IV. Overige resultaatbestemming:
reservering overlopende uitgaven en
inkomsten
reservering vrijvallende voorzieningen
V. Resultaat

Rekening
2010
21.924 N

Begroting
2011 na wijziging
6.745 N

Rekening
2011

29.571 V

8.993 V

8.285 V

2.714 N
-

2.249 N

2.324 N

4.933 V

0

8.243 N

3.296 N

0

3.571 N

1.637 V

0

11.814 N

14.204 N

De rekening 2011 heeft een nadelige uitkomst. In de begroting 2011 (na
Najaarsrapportage 2011) was een nadelige rekeninguitkomst van €
843.000 geraamd. Dit bedrag is bij de najaarsrapportage gestald.
Het resultaat over 2011 na bestemming via reserves bedraagt € 8.243.000
nadelig. Door dit resultaat aan te passen met de over te hevelen budgetten (€ 3.571.000) ontstaat een nadelig nettoresultaat van € 11.814.000.
Voor een overzicht van overgehevelde budgetten wordt verwezen naar
bijlage 2 bij het jaarverslag.
Het nadelige resultaat van € 11.814.000 bevat ook getroffen aanvullende
verliesvoorziening voor grondexploitaties van circa € 22,1 miljoen.

Deze aanvullende verliesvoorzieningen worden voor een deel gedekt door
middel van onttrekkingen uit de algemene reserve grondexploitaties (€
3.063.000) en de egalisatiereserve rente (€ 1.337.000). Deze onttrekkingen maken al onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat na bestemming.
Voorgesteld wordt om naast deze onttrekkingen te putten uit de reserve
herstructurering (€ 329.000, voor winkelcentrum Keizerslanden) en de
vermogensreserve (€ 13.850.000).
Indien uw raad akkoord gaat met de voorgestelde putting uit de reserve
herstructurering en uit de vermogensreserve dan resteert een voordelig
saldo van € 2.365.000. Voorgesteld wordt om van dit saldo € 428.000 aan
te wenden voor:
- Een storting in de reserve huisvesting van € 428.000
De storting in de reserve huisvesting van € 428.000 is gelijk aan de voordelige uitkomst van de kostenplaats Facilitaire Zaken. Conform de bestendige gedragslijn wordt de uitkomst van de kostenplaats verrekend met de
reserve huisvesting gemeentelijk apparaat. In 2012 zal worden voorgesteld
ten laste van de reserve € 200.000 te gebruiken voor de aanschaf van
rolkasten. Reeds enige tijd (meer dan een jaar) is sprake van verhuizing
van archief Polstraat 12 naar SAB. Door het SAB dienen hiervoor kosten
gemaakt te worden in de vorm van aanschaf rolkasten.
Het restant bedrag van het saldo van € 1.937.000 wordt in de saldireserve gestort en besteding hiervan zal bij de Voorjaarsnota 2012 worden
betrokken.
Resumé van bovenstaande:
Resultaat na bestemming reserves
Over te hevelen budgetten

-/- € 8.243.000
-/- € 3.571.000

Nadelig netto resultaat
Voorstellen:
Putting uit reserve herstructurering voor
dekking verliesvoorziening winkelcentrum
Keizerslanden.

-/- € 11.814.000
€ 329.000

Putting uit vermogensreserve voor dekking
verliesvoorziening

€ 13.850.000

IV. Over te hevelen budgetten

Sub saldo na puttingen voor dekking
verliesvoorzieningen
Storting in reserve huisvesting
Sub saldo na resultaat bestemming
Storting in saldi reserve
Saldo

2.4

€ 2.365.000
-/- € 428.000

Voor een overzicht van de in het jaar 2011 aangegeven over te hevelen
budgetten wordt verwezen naar bijlage 2 van het jaarverslag.

€ 1.937.000
-/- € 1.937.000
0

Toelichting

I. Brutoresultaat 2011
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. Voor een deel worden deze verschillen geëgaliseerd via
een mutatie in een daarvoor geoormerkte reserve of via een voorstel tot
resultaatbestemming ten aanzien van getroffen verliesvoorzieningen grondexploitaties.
II. Resultaatbestemming via reserves
Reserves:
Dit betreft het programma resultaatbestemming. In de begroting 2011 werd
uitgegaan van een per saldo putting van € 9 miljoen. In de rekening 2011 is
dit € 8,2 miljoen. Voor een toelichting op deze verschillen wordt verwezen
naar resultaatbestemming via reserves, bijlage 6 in het boekwerk jaarrekening 2011.
Rente over reserves:
Het bedrag met betrekking tot de toevoeging van rente aan reserves is in de
rekening vergeleken met de begroting € 0,3 miljoen hoger. Dit kan worden
verklaard uit het feit dat de werkelijke beginstand van de reserves waaraan
rente wordt toegevoegd hoger 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.

V. Analyse rekeningsuitkomst 2011
In de Najaarsrapportage 2011 werd nog uitgegaan van een netto resultaat
van € 0,8 miljoen nadelig. Het nettoresultaat (exclusief over te hevelen
budgetten) is in de rekening € 8,2 miljoen nadelig. Het resultaat inclusief
over te hevelen budgetten bedraagt € 11,8 miljoen nadelig. In vergelijking
met het resultaat gepresenteerd bij de najaarsrapportage bedraagt het
verschil € 11 miljoen. Deze is als volgt op hoofdlijnen te verklaren.
-Algemene uitkering
€ 1,4 miljoen voordelig;
-WMO
€ 0,9 miljoen voordelig;
-Bedrijfsvoering oud-BV
€ 1,2 miljoen voordelig;
-Verliesvoorzieningen grondexploitaties € 14,2 miljoen nadelig
Naast deze verschillen zijn er nog diverse kleinere voor- en nadelen. Voor
een toelichting hierop wordt verwezen naar de programma’s.

2.5 Structurele doorwerkingen
De diverse voor- en nadelen bij de rekening 2011 zijn veelal eenmalig van
aard of worden en zijn al verwerkt in de begroting 2012. De niet neutrale
mutaties welke ten laste/ten gunste van de algemene middelen komen,
zullen worden meegenomen in de afwegingen bij de Voorjaarsnota 2012.
Dit betreft de volgende structurele nadelige doorwerkingen:
Omschrijving
(bedragen x € 1.000)
1. Kosten Wabo
2. Ozb en verzekeringen huisvesting onderwijs
3. Exploitatie kermissen
4. Exploitatie evenementterrein
5. Kosten afvalstoffenheffing
6. Rente vermogensreserve

Programma
2012
5
9
10
10
4
11

Afname

A. Reserves met bestemd weerstandmotief
1. Algemene reserve Grondexploitaties
2. Reserve uitkeringen
3. Egalisatiereserve rente
4. Diversen

2,4
0,4

0,5
1,5
0,4

B. Bestemmingsreserves met bestedingfunctie
194 N
101 N
66 N
60 N
175 V
690 N

5. reserve ISV
6. Reserve Eenmalige problematiek
7. Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat
8. Reserve Onroerende zaken
9. Reserve herstructurering
10. Reserve baggeren havens
11. Diversen

1,7
4,7
1,8
1,4
1,3
0,5
1,3

C. Bestemmingsreserve met Egalisatiefunctie

Per 1-1-2011 bedroeg het saldo van de reserves € 124,4 miljoen. In de
rekening 2011 is dit, na de voorstellen voor de resultaatbestemming met
betrekking tot de verliesvoorzieningen, gedaald naar € 110,2 miljoen. De
stand van de reserves op 31-12-2011 kan over de verschillende categorieën als volgt worden verdeeld.
reserves met bestemd weerstandmotief:
bestemmingsreserves met bestedingfunctie
bestemmingsreserve met egaliserende functie
bestemmingsreserves met rentebeslag
financieel technische bestemmingsreserves

Toename

structureel

2.6 Reserves

•
•
•
•
•

reserves
(bedragen x € 1 miljoen)

€ 9 miljoen
€ 39 miljoen
€ 31 miljoen
€ 7 miljoen
€ 24 miljoen

De daling van € 15 miljoen is op hoofdlijnen als volgt over de diverse reserves te verdelen:

12. Reserve huisvesting onderwijs
13. Reserve WMO
14. Reserve Overlopende uitgaven en inkomsten
15. diversen

1,7
4
1,6
0,8

D. Bestemmingsreserves met rente beslag
16. Vermogensreserve

13,3

D. Financieel technische reserves
16. Reserve bijdrage kapitaallasten
17. Diversen
Saldo

0,9
0,8
13,4

27,6
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2.7 Renteresultaat
Het renteresultaat voor 2011, of het verschil tussen de doorbelaste rente
aan activa en de werkelijke rentekosten, bedraagt € 4,68 miljoen voordelig.
Bij de primitieve begroting was rekening gehouden met een batig renteresultaat van € 3,3 miljoen. In de zomerrapportage is dit bijgesteld naar € 4,2
miljoen en in de najaarsrapportage is deze raming bijgesteld tot € 4,9
miljoen.
Het werkelijk renteresultaat is daardoor ongeveer € 1,38 miljoen hoger dan
de ontwerpbegroting.
De belangrijke oorzaak voor dit gunstige renteresultaat is de lagere rente
over de korte financieringsmiddelen (€ 1,42 miljoen), hogere rente over
eigen financieringsmiddelen (€ 0,11 miljoen), rente over de contante waarde van de berekende verliesvoorziening (€ 1,34 miljoen) en een hogere
doorberekening aan vaste activa (€ 1,42 miljoen). Het batig saldo van €
4,68 miljoen is ten gunste gebracht van de Egalisatiereserve rente.
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Programma

: 1a Bestuur en Strategie

Portefeuillehouder

: A.P. Heidema
J.P.H.M. Pierey
M.J. Ahne
M.P. Swart
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?

Beoogde maatschappelijke effecten
Inwoners ervaren het bestuur en de organisatie als werkend naar een nieuw evenwicht: open, transparant, aanspreekbaar, rechtvaardig en slagvaardig. Met
een op samenwerking gerichte bestuursstijl, een op de behoeften afgestemde besluitvorming en een op de toekomst gerichte strategische lange termijn koers
die innovatief, duurzaam en sociaal is.
Dit wordt bereikt door:
• Een open relatie en een goed samenspel tussen raad en college en met inwoners, organisaties en bedrijfsleven (verbindend politiek bestuurlijk en
ambtelijk leiderschap). Via transparante communicatie zodat burgers van Deventer van besluiten die worden voorbereid en/of worden genomen vooraf weten of er sprake is van informeren, raadplegen, adviseren, samenwerken of meebeslissen (participatieladder);
• Strategisch handelen, benutten van kansen en tegengaan van bedreigingen voor Deventer op de langere termijn (‘de kracht van stad en platteland’);
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•
•
•

Visionaire, vernieuwende, creatieve, grensverleggende, de grenzen van beleidsterreinen en programma’s overschrijdende en verkennende strategische langere termijn beleidsontwikkeling en planvorming. Die in open samenspel tussen bestuur, samenleving en organisatie tot stand komt en beter
aansluit bij de behoeften in de samenleving (ontkokering en ontschotting);
Waarneembare transformatie van een meer op bestuurders gerichte ambtelijke organisatie (‘van binnen naar buiten werken’) naar een meer op inwoners gerichte ambtelijke organisatie (‘van buiten naar binnen werken’) (‘eerste overheid’);
Synergie dankzij gerichte inzet van informatie, kennis, menskracht en middelen van gemeente en andere publieke en private partners ten behoeve
van scherpere prioriteiten en heldere doelen (strategisch partnerschap, kennis en onderzoeksfunctie, procesregie).

In 2011 staan wij voor de volgende strategische uitdagingen:
Strategische agenda: onder andere actualiseren van het kennisportaal Staat van Deventer en ambities en doelstellingen middellange termijn beleidsagenda
naar aanleiding van Coalitieakkoord 2011-2014 en Toekomstvisie 2030, doorontwikkelen en toepassen van bestaande en nieuwe interactieve instrumenten
om inwoners, organisaties en bedrijven bij langere termijn beleidsontwikkeling (binnen de kaders van de raad) te laten participeren, opstellen leidraad gebiedsgericht werken en faciliteren gemeentebreed gesprek over opgroeien en opvoeden.
Strategische langere termijn visies en uitvoeringskaders komen tot stand onder regie en verantwoordelijkheid van programma 1a (bestuur en strategie).
•
•
•
•

Verkenning, visieontwikkeling en kaderstelling besturen in Deventer: onder andere opstellen nota Europees beleid en Trendrapport.
Verkenning, visieontwikkeling en kaderstelling toekomstige stedelijke ontwikkeling van Deventer: onder andere opstellen van verkenning/scenariobouw voor de Structuurvisie Deventer 2035 langs de lijnen van de Toekomstvisie Deventer 2030, krimp/bestendiging/groei en ruimtelijk
kaderstellende elementen als bijvoorbeeld de stadsassen, de capaciteitsuitbreiding A1 en nieuwe treinstations (voorstadhaltes).
Verkenning, visieontwikkeling en kaderstelling grotere betrokkenheid van inwoners bij de samenleving, beter benutten van arbeidspotentieel, kinderen
en jongeren meer kansen bieden: onder andere het opstellen van sociale uitvoeringsagenda.
Verkenning, visieontwikkeling en kaderstelling adequaat arbeidsaanbod in de regio, versterken concurrentiepositie bedrijfsleven, goede uitstraling van
Deventer, ontwikkeling kennis en innovatie: onder andere opstellen economische visie en uitvoeringsstrategie Deventer 2020, strategisch gemeentebreed programma Deventer innovatief en gemeentebrede uitvoeringsagenda duurzaamheid.

Procesregie van complexe strategische gemeentebrede programma’s: vanuit de volle breedte van de gemeentelijke taken strategisch regisseren van de inzet
op (1) plattelandsbeleid/gebiedsprogramma 2009 – 2013 (2) regionaal beleid Stedendriehoek (3) innovatie in de samenleving (4) stedenbeleid, charter en
actieplan Rivierenwijk Prachtwijk (5) Investeren in Overijssel (6) aanpak economische crisis (7) een ‘Kwestie van Kiezen’ (8) uitvoeringsagenda duurzaamheid.
Gehanteerde criteria voor toewijzing aan de producten ‘programmering en strategie’ en/of ‘regie gemeentebrede strategische programma’s’ in programma 1a
zijn: groot politiek-bestuurlijke belang of afbreukrisico, grote impact op de samenleving, complex en onontgonnen terrein, nog geen visie of uitvoeringskader
aanwezig, behoefte aan centrale sturing ten behoeve van interne en/of externe samenhang, multidisciplinair en programmaoverstijgend, onverwacht probleem
van strategisch belang, ingrijpende wijziging van rijksbeleid, langer dan één jaar.
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Meetbare doelstellingen

De gemeente geeft in B&W- en Raadsbesluiten aan hoe ze burgers en bedrijven betrekt bij
beleidsontwikkeling- en planvorming (de participatieladder).
Inwoners van Deventer worden voldoende
betrokken bij de totstandkoming van gemeentelijk beleidsontwikkeling en uitvoering.
Inwoners van Deventer voelen zich vertegenwoordigd door de gemeenteraad.
De bekendheid van de politieke markt stijgt
van 34% naar 37%.

Nulsituatie 2010

Streefwaarde 2011

Realisatie 2011

n.v.t.

n.v.t..

In 2011 is de burger-participatieToekomstvisie 2030
onderzocht. De resultaten zijn verwerkt in de eindmeting Monitor Publieke Dienstverlening 2010.

Na nulmeting 2011 te
bepalen

Na nulmeting 2011 te bepalen

Resultaten nulmeting 2011 zijn februari 2012 beschikbaar

Na nulmeting 2011 te
bepalen
34%
naamsbekendheid

Na nulmeting 2011 te bepalen
37%
naamsbekendheid

Resultaten nulmeting 2011 zijn februari 2012 beschikbaar
Resultaten zijn april 2012 beschikbaar

Monitoring doelstellingen
De voortgang en het realiseren van de doelstellingen worden op de volgende manier gemonitord (inclusief van toepassing zijnde servicenorm volgens Kwaliteitshandvest en Monitor Publieke Dienstverlening).
Doelstelling:
Servicenorm:
Indicator:
Meetinstrument:
Meetmoment:

De gemeente geeft in B&W- en Raadsbesluiten aan hoe zij inwoners en bedrijven betrekt bij het ontwikkelen van beleid en plannen
(de participatieladder).
Bij beleidsontwikkeling- en planvorming geven wij aan wat de betrokkenheid en invloed van de gemeenteraad kan zijn. Daarmee
scheppen we heldere wederzijdse verwachtingen.
Toepassing participatieladder in Deventer
Klantenpanels
Twee maal per jaar. Volgende meting is in februari 2012, onderwerp: dorpsvisies Lettele en Loo

Doelstelling:
Servicenorm:
Indicator:
Meetinstrument:
Meetmoment:

Inwoners betrekken bij het tot stand komen van gemeentelijk beleid en uitvoering.
Niet van toepassing.
Benchmarkcijfer op basis van de stelling “Inwoners worden voldoende betrokken bij de totstandkoming van gemeentelijke plannen”.
Burgerpeiling benchmark Waar Staat Je Gemeente
Een maal per jaar. De burgerpeiling is zojuist afgerond als onderdeel van het Bewonersonderzoek. Resultaten zijn in februari 2012
beschikbaar.

Doelstelling:
Servicenorm:

Inwoners voelen zich vertegenwoordigd door de gemeenteraad.
Niet van toepassing
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Indicator:
Meetinstrument:
Meetmoment:

Benchmarkcijfer op basis van de stelling “Ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad”
Burgerpeiling benchmark Waar Staat Je Gemeente
Een maal per jaar. De burgerpeiling is zojuist afgerond als onderdeel van het Bewonersonderzoek. Resultaten zijn in februari 2012
beschikbaar.

Doelstelling:
Servicenorm:
Indicator:
Meetinstrument:
Meetmoment:

De bekendheid van de politieke markt stijgt van 34% naar 37%
Niet van toepassing
Percentage bewoners dat bekend is met Politieke Markt Deventer
Bewonerspeiling
Een maal per jaar. Peiling staat voor voorjaar 2012 geagendeerd.

Vastgestelde beleidsdocumenten
Ten behoeve van de strategische agenda en langere termijn visies en uitvoeringskaders:
• Economisch Businessplan (2002).
• Convenant met woningbouwcorporaties (2002).
• Structuurplan Deventer 2025, synergie van stad en platteland (2004).
• Sociale Structuurvisie, de sociale kracht van Deventer (2004).
• Toekomstvisie Deventer 2030, Staat van Deventer en Strategische Toekomstagenda ‘De vier P’s van Deventer’ (juni 2009), Verkenning (middel)lange
termijn beleidsagenda (maart 2010).
• Regionale Structuurvisie Stedendriehoek (juni 2007).
• Regionale Economische Visie (2008).
• Gebiedsagenda Oost-Nederland (mei 2009).
• Visiedocument ‘Denken, Durven, Doen in Uitvoering’ (2006).
• Plan van aanpak ‘Deventer om van te houden, Een organisatie die burgers en bedrijven centraal stelt ‘(mei 2009).
• Convenant vermindering en vereenvoudiging regelgeving (2006-2007).
• Strategische visie/Uitvoeringskader vermindering regeldruk (maart 2008).
• Kader subsidieverwerving (februari 2008); Meerjarenvisie subsidieverwerving (maart 2009).
• Bestuursakkoorden en beleidsprogramma’s kabinet, provincie(s), VNG en de op basis hiervan gemaakte verkenningen en strategische bestuursafspraken.
• (Regio) visies, verkenningen, convenanten, moties, startnotities.
Ten behoeve van gemeentebrede strategische programma’s:
•

Charter, Wijkactieplan Rivierenwijk en Overeenkomst met Rentree (2008), Jaarrapportage Wijkactieplan Rivierenwijk 2008 t/m 2010.
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•
•

•
•
•
•
•
•

Plattelandsbeleid: Coalitieakkoord 2010-2014, Actieplan Platteland 2009-2010 (juni 2009), Structuurplan Deventer 2025 (april 2004), Structuurvisie Bathmen (juni 2008), Ontwikkelingskaders wonen en werken in het buitengebied (2006), Reconstructieplan Salland (2004), Gebiedsprogramma en Bestuursconvenant Salland 2009-2013 (2009), Landschapsontwikkelingsplan Salland (november 2008).
Regionaal beleid Stedendriehoek: Coalitieakkoord 2010-2014, Regionale structuurvisie bundelinggebied Stedendriehoek 2030 (juni 2007) en Voorlanden
(november 2009), Manifest grondbeleid (2005), PKB Ruimte voor de Rivier, Agenda A1-zone (augustus 2008), Toekomstbeeld A1-zone (december 2009),
Gebiedsagenda Oost-Nederland (november 2009), Verstedelijkingsafspraken 2010-2020 tussen regio Stedendriehoek en VROM (november 2009), Nota
sociale perspectieven Stedendriehoek (2005), Regionale economische visie (2009).
Strategische Agenda Stedendriehoek & Overijssel (april 2008): met de daarin opgenomen vijf boegbeelden voor Overijssel, Deventer en de Stedendriehoek.
Investeren in Overijssel: (bestuurlijke afspraken over investeringen in onder andere boegbeelden, gemaakt in het halfjaarlijks overleg GS-B&W; november
2009, juni 2010, november 2010 e.a.), Coalitieakkoord 2010-2014
Innovatie in de samenleving: Coalitieakkoord 2010-2014, 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), Economisch Businessplan (2002), Regionale economische visie (2009).
Aanpak economische crisis: Coalitieakkoord 2010-2014, Scenarioanalyse kredietcrisis Deventer (december 2008), Aanpak economische crisis Deventer
(maart 2009), Raadsbesluit inzake aanpak economische crisis (mei 2009), Economisch Businessplan (2002), Regionale economische visie (2009)
Een kwestie van kiezen: Motie Raad (november 2009), Startnotitie (november 2009), Plan van aanpak (juli 2010).
Uitvoeringsagenda duurzaamheid: Coalitieakkoord 2010-2014, Visie Duurzaam Deventer, Milieubeleidsplan 2010-2015, Convenant met woningbouwcorporaties (200), Convenant duurzaamheid met de provincie (2010), Projecten Steenbrugge, Bedrijvenpark A1, Wijtenhorst/Douwelerleide, Aanpak economische crisis (zie vorige punt).

Actuele beleidscontext
Naar een nieuw evenwicht
Deventer ontwikkelt zich de komende jaren verder tot een kennis- en dienstensamenleving, waarin inwoners, bedrijven en organisaties steeds meer leven en
werken in netwerken die snel kunnen wisselen. Daarom zijn nieuwe arrangementen nodig die beantwoorden aan de dynamiek van deze en de komende tijd.
Mensen mobiliseren, verbinden, ondersteunen en toerusten zijn voor de overheid daarbij kernbegrippen. Kerncompetenties die hierbij horen zijn: gemeenschapszin, verdraagzaamheid, ondernemingslust, creativiteit en doorzettingsvermogen. Kwaliteiten die wij in Deventer koesteren en waar we trots op zijn.
Langere termijn verkenningen, visievorming en kaderstelling op diverse beleidsterreinen uit voorgaande jaren alsook de Toekomstvisie Deventer 2030 en de
Staat van Deventer vormen een goede basis voor nieuwe beleidsuitdagingen. Met het doorontwikkelen van de Strategische Toekomstagenda tot een (middel)lange termijn beleidsagenda krijgen we bovendien een instrument in handen waarmee we op een integrale en interactieve wijze kunnen werken aan ambities en doelen.
Deventer is met de Toekomstvisie Deventer 2030 een proces gestart dat is gericht op het toekomstperspectief van Deventer. Belangrijke kernkwaliteiten zijn:
(1) Ligging aan de IJssel; (2) Groene Platteland; (3) Stad met Historie; (4) Ondernemerschap en Vakmanschap; (5) Culturele Vrijstad; (6) Mensen in Verbinding. Geworteld in onze historie, vormen deze begrippen de fundering van onze toekomstagenda. Zij zijn de kracht van Deventer. Daar kunnen we onze toekomst op bouwen.
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In dit licht dienen zich voor Deventer mogelijkheden aan voor een sociaal - economisch offensief. Er liggen strategische kansen op de gebieden van energie,
waterbeheer, ict, onderwijs en zorg. Met deze sectoren kunnen we werken aan innovatie, duurzaamheid, werkgelegenheid en ‘social return on investment’.
De gemeente krijgt meer ruimte 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 kansen geven op ontplooiing dicht bij huis.
Dit moeten we plaatsen in de context van een nieuwe beleidagenda van het Rijk, de provincie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hierin wordt,
naar verwachting, ingezet op forse bezuinigingen om te komen tot een nieuw financieel economisch evenwicht en een duurzame toekomstagenda. Nu de rol
van de gemeente als eerste aanspreekpunt van de overheid voor burgers wordt erkend, zijn er hoge verwachtingen van de uitvoering van voornemens op
gemeentelijk niveau. Het Rijk draagt steeds meer taken en bevoegdheden over naar de gemeente. Hierbij gaan we uit van ruimte voor differentiatie en lokaal
maatwerk.
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, inwoners, bedrijven en organisaties en creëert door decentralisatie, deregulering, ontschotting, budgetoverhevelingen en efficiency taakstellingen, hiervoor de randvoorwaarden. Een andere verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid, markt en samenleving dient zich aan.
De rol van de gemeente verandert en verschuift verder in de richting van bepalen naar sturen, regisseren en faciliteren. Doordat de gemeente steeds minder
financiële ruimte heeft, komen meer verantwoordelijkheden bij burgers zelf te liggen. Dat vraagt om goed inspelen op de ‘kracht van stad en platteland’. Vertrouwen en samenwerking zijn hierbij sleutelbegrippen. De veranderingen die zijn ingezet bij de gemeente Deventer spelen hier al op in. De grondhouding van
ons naar een nieuw evenwicht werkend bestuur is open, transparant, aanspreekbaar, rechtvaardig en slagvaardig. 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 te realiseren. Strategische visievorming en
uitvoeringskaders voor gemeentelijke regie, vermindering van regeldruk en subsidieverwerving geven hieraan verdere uitwerking en richting. Ook de provincie
is hierbij een belangrijke partner voor Deventer. De provincie beschikt over ruime investeringsmogelijkheden die zij meerjarig voor boegbeelden inzet.
De verwachting is dat de voorziene aanpak - in navolging van Wet werk en bijstand en de Wet maatschappelijke ondersteuning - de gemeente Deventer op
de langere termijn meer beleidsvrijheid biedt. Maar mede ingegeven door de huidige economische crisis en de forse ophanden zijnde (rijks)bezuinigingen ook
de nodige hoofdbrekens ten aanzien van het financiële kader zal geven. Daarom moeten we rekening houden met een behoefte aan het tussentijds actualiseren van de strategische beleids- en investeringsdoelen. Van belang is dat beleidsplanning voor investeringen, boegbeeldprojecten en subsidieverwerving
meebeweegt met de strategische langere termijn ontwikkelingen bij medeoverheden (Europa, Rijk, provincie), zodat de gemeente beter kan blijven inspelen
op kansen en bedreigingen die zich vaak onverwacht op kortere termijn voordoen.
Vanuit haar veranderende rol ziet de gemeente het als haar taak te zorgen voor financiële stabiliteit. Daarom is het belangrijk scherp te sturen op beschikbare
middelen en voortdurend prioriteiten te stellen als het gaat om lokale ambities. De actie ‘Een Kwestie van Kiezen: verdienen en bezuinigen in samenspraak
met de samenleving’ kan daarmee uitgroeien tot een meer permanent strategisch proces van herijking en herschikking van prioriteiten en middelen. Dit houdt
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niet alleen in dat de eigen financiën op orde moeten zijn, maar ook dat in overleg met het bedrijfsleven, de woningbouwcorporaties en onderwijs- en zorginstellingen via de Economische Kopgroep wordt ingezet op stimulerende maatregelen.
Zo bouwen we gezamenlijk aan een robuust, kansrijk en evenwichtig toekomstbestendig Deventer beleid, dat in de komende jaren onder meer zijn weg zal
vinden in een economische visie en uitvoeringsstrategie Deventer 2020 en een structuurvisie Deventer 2035. Sturen op basis van vertrouwen is daarbij cruciaal. Inwoners, bedrijfsleven en organisaties verwachten een open houding en ruimte voor hun inbreng. De participatielader geeft daarvoor goede handvatten,
waarbij we met de hogere treden (coproductie, zelfbestuur) nog verder ervaring moeten opdoen.
Wat deden wij daarvoor in 2011?

Onderwerpen
= prestatie is 100% gerealiseerd

Prestaties in 2011

= prestatie is minimaal 75% gerealiseerd

Verdere uitvoering communicatieplan
raad (350)

Rekenkamerfunctie (350)

Twee tot drie onderzoeken per jaar naar het
doeltreffend, doelmatig en rechtmatig besteden van gemeentelijke middelen uitgevoerd.

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).
De strategische (middel)lange termijn beleidsagenda geactualiseerd.

Strategische Agenda (100)

Realisatie prestatie in
2011

Toelichting

= = prestatie is minder dan 75% gerealiseerd

= prestatie is niet gerealiseerd

In 2011 is geïnvesteerd in concrete communicatieprojecten (ontvangst gasten van de raad, scholieren en studenten) en is de invoering van het nieuwe Raadsinformatiesysteem voorbereid. Er wordt
voor gekozen om een Visie betrokkenheid samenleving bij raadswerk te ontwikkelen in plaats van een communicatieplan.
De Rekenkamercommissie heeft conform planning haar onderzoeken uitgevoerd. Daarbij is een kleine overschrijding van ongeveer €
4.000 ontstaan. Oorzaak daarvan zijn extra kosten als gevolg van
afscheid voormalig voorzitter (€ 600) en meerkosten voor uitgevoerde onderzoeken naar Re-integratie en RegiZorg (€ 6.400), met name
omdat informatievoorziening niet op orde was.

De Staat van Deventer geactualiseerd.

Gemeente Deventer Jaarverslag 2011

56

Onderwerpen
= prestatie is 100% gerealiseerd
Strategische Agenda (100)

Prestaties in 2011

Realisatie prestatie in
2011

= prestatie is minimaal 75% gerealiseerd

Toelichting

= = prestatie is minder dan 75% gerealiseerd

= prestatie is niet gerealiseerd

Leidraad gebiedsgericht werken opgesteld.
De regie wordt vanaf medio 2011 tot medio
2013 uitgevoerd.
Bijdrage Deventer aan gebiedsuitwerking
deltaprogramma IJssel-Vechtdelta ingebracht.
Gemeentebreed gesprek over opgroeien en
opvoeden gefaciliteerd.

Strategische visies, uitvoeringskaders,
kennisateliers (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 2030: innovatief,
duurzaam en sociaal

Economische visie en uitvoeringsstrategie
Deventer 2020 opgesteld. Het opstellen van
de economische visie is vanaf december 2010
gestart met het actualiseren van de economische verkenning en na de zomer van 2011 tot
een interactieve doorstart zal komen.
Verkenning /scenariobouw ten behoeve van
Structuurvisie Deventer 2035 opgesteld.
Sociale uitvoeringsagenda opgesteld.
Nota Europees beleid Deventer opgesteld.

Strategische partners, samenwerking,
coalitievorming (100)

Strategische partnerschappen en/of coalities in
de gemeente Deventer, de regio’s Stedendriehoek en Salland, VNG, provincie(s), G32, Rijk,
Europa en internationaal verworven en/of
verder uitgebouwd.
Strategische politiek bestuurlijke adviezen voor
B&W en portefeuillehouders opgesteld voor
gemeentelijke inzet in bestuurlijk overleg met
het oog op bestuurlijke afspraken en uitvoering
beleidsprogramma’s en subsidieregelingen
kabinet, provincie(s), Europa en andere daarvoor geijkte bestuurlijke overlegorganen (onder andere S3H, G32, VNG).
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Onderwerpen
= prestatie is 100% gerealiseerd
Regie Stedelijke programmering,
lobby en subsidieverwerving (100)

Onderzoek, statistiek en verkenningen
(102)

Regie Plattelandsbeleid/
Gebiedsprogramma 2009-2013 (104)

Prestaties in 2011

Realisatie prestatie in
2011

= prestatie is minimaal 75% gerealiseerd

Toelichting

= = prestatie is minder dan 75% gerealiseerd

= prestatie is niet gerealiseerd

De strategische agenda naar stedelijke programmering, investeringsplanning, lobby en
subsidieverwerving vertaald; over lange termijn beleidskeuzen geadviseerd; lobby en
subsidieverwerving uitgevoerd.
Trendrapport opgesteld. Omdat 2011 in het
teken staat van Kwestie van Kiezen en de
tijdens dit proces uitgevoerde SWOT-analyses
is ervoor gekozen niet in dezelfde periode
(voorjaar 2011) een afzonderlijk trendrapport
uit te brengen. Dit voorjaar wordt wel een
nieuwe economische verkenning opgesteld.
Maatschappelijke ontwikkelingen en trends
t.b.v. (middel)lange termijn beleidsagenda en
trendrapport in kaart gebracht.
Beleidsprestaties en beleidseffecten gemonitord (onder andere sociaaleconomische barometer, monitor publieke dienstverlening,
jeugdmonitor, veiligheidsmonitor, monitor
deregulering)
Regie op de gemeentebrede uitvoering van
het gebiedsprogramma 2009-2013 uitgevoerd.
Acties in casu (deel)projecten gemeentebrede
uitvoering Gebiedsprogramma Salland 20092013, jaargang 2011 gestart en/of tot uitvoering gebracht.
Actieplan Platteland 2011-2012 opgesteld.

Regie Regionaal beleid Stedendriehoek (104)

Regiocoördinatie strategische thema’s A1 en 4
O’s en programma krimp uitgevoerd.
Regie op inbreng Deventer in Stedendriehoek
uitgevoerd (agendering mede afhankelijk van
externe partners).
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Onderwerpen
= prestatie is 100% gerealiseerd
Regie innovatie in de samenleving
(104)

Prestaties in 2011

Realisatie prestatie in
2011

= prestatie is minimaal 75% gerealiseerd

Toelichting

= = prestatie is minder dan 75% gerealiseerd

= prestatie is niet gerealiseerd

Regie op innovatie in de samenleving uitgevoerd.
Strategisch gemeentebreed programma Deventer innovatief opgesteld.

Het opstellen van de economische visie is in december 2010 gestart
met het actualiseren van de economische verkenning. Deze krijgt in
aansluiting op de besluitvorming inzake Kwestie van Kiezen na de
zomer van 2011 een interactieve doorstart. In aansluiting hierop
wordt het strategisch gemeentebreed programma Deventer innovatief in 2012 afgerond.

Acties in casu (deel)projecten gemeentebrede
uitvoering jaargang 2011 gestart en/of tot
uitvoering gebracht.

Zie toelichting hiervoor.

Ex-ante toets en monitor 2011 opgesteld.
Regie Stedenbeleid/ Charter en Actieplan Rivierenwijk Prachtwijk (104)

Regie stedenbeleid/Charter en Actieplan
Rivierenwijk uitgevoerd.
Acties jaargang 2011 Wijkactieplan Rivierenwijk Prachtwijk gestart en/of tot uitvoering
gebracht.
Prachtwijk monitor 2011 opgesteld en aan
Charter en Wijkactieplan getoetst.
Visitatie Charter/Wijkactieplan uitgevoerd.

Regie Investeren in Overijssel (104)

Regie op gemeentebrede uitvoering van de
gemeenschappelijke strategische agenda van
provincie en gemeente (waaronder de boegbeelden) uitgevoerd.
Halfjaarlijks bestuurlijk overleg ‘Investeren in
Overijssel’ tussen college GS en college B&W
voorbereid en afspraken tot uitvoering gebracht.
Acties jaargang 2011 ‘Investeren in Overijssel”gestart en/of tot uitvoering gebracht.
Ex-ante toets en monitor opgesteld.
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Onderwerpen
= prestatie is 100% gerealiseerd
Regie Aanpak economische crisis
(104)

Prestaties in 2011

Realisatie prestatie in
2011

= prestatie is minimaal 75% gerealiseerd

Toelichting

= = prestatie is minder dan 75% gerealiseerd

= prestatie is niet gerealiseerd

Strategische aanpak economische crisis middels Economische Kopgroep uitgevoerd.
Acties 2011 gestart en/of tot uitvoering gebracht.

Regie Een Kwestie van Kiezen (104)

Regie plan van aanpak “Een Kwestie van
Kiezen: verdienen en bezuinigen in samenspraak met de samenleving ”uitgevoerd.
Acties jaargang 2011 “Een Kwestie van Kiezen” gestart en/of tot uitvoering gebracht.

Regie uitvoeringsagenda duurzaamheid (104)

Voor de regie op ‘Een Kwestie van Kiezen’ is aan externe proceskosten een bedrag van € 150.000 ten laste van de reserve Eenmalige problematiek beschikbaar gesteld. Dit bedrag was bedoeld voor
externe proceskosten in de periode juli 2010 – juni 2011. Door zuinig
met middelen om te gaan is hiervan € 115.464 over. De totale projectaanpak kwestie van kiezen omvatte ook fase 7: permanent herijken. Inmiddels is door directie en college van B&W hieraan invulling
gegeven. Van dit bedrag zal in 2012 € 25.000 beschikbaar worden
gehouden voor externe proceskosten van het proces van Permanent
Herijken.

Regie op de gemeentebrede uitvoeringsagenda duurzaamheid uitgevoerd.
Gemeentebrede uitvoeringsagenda duurzaamheid opgesteld en acties jaargang 2011
in gang gezet.

Aanpak van het subsidieloos exploiteren van grootschalige toepassing pv-panelen. Bedrag 125.000. Dit bedrag is de cofinanciering
voor een zelfde bedrag aan bijdrage van de provincie Overijssel voor
dit doel. De subsidieperiode loopt tot medio 2013. Totaalaanpak voor
het ontzorgen en faciliteren van burgers en bedrijven, al of niet in de
vorm van een duurzaam diensten bedrijf. Bedrag 100.000. Beide
bedragen zijn ter uitvoering van de uitvoeringsagenda duurzaamheid. Deze is op 21 december 2011 door de Raad vastgesteld.
Doordat de uiteindelijke vaststelling pas aan het einde van het jaar
heeft plaatsgevonden, zijn deze middelen in 2011 niet besteed en
dienen overgeheveld te worden naar 2012. Inmiddels lopen op basis
van die uitvoeringsagenda meerdere activiteiten zodat verwacht mag
worden dat de middelen in 2012 besteed zullen zijn.

Monitor effect maatregelen duurzaamheid en
bijdrage aan klimaatdoelstelling gemeente
Deventer opgesteld

De monitor maakt deel uit van de uitvoeringsagenda duurzaamheid
die op 21 december 2011 door de Raad is vastgesteld. De opzet van
de monitor heeft plaatsgevonden. In de eerste helft van 2012 wordt
dit verder afgerond.
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Budgetoverheveling “Potje B&W”
Budgetoverheveling Economische
crisis

Budgetoverheveling Gebiedsgericht
werken
Regie plattelandsbeleid – Salland
communicatie

Op 1 juli 2009 heeft de gemeenteraad een budget van €500.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van maatregelen in het kader van de economische
crisis. Begin 2011 was hiervan een restantbudget beschikbaar van € 95.800. In dit jaar is hiervan € 53.800 besteed en ten laste gekomen van de reguliere
middelen op dit onderdeel in 2011. Omdat de regeling per eind 2011 eindigt, zou het restantbedrag moeten vrijvallen. Mede gelet op de sterk veranderde
economische omstandigheden wordt op dit moment een economische visie en uitvoeringsstrategie opgesteld. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het
lokale bedrijfsleven waarbij de economische kopgroep de opdrachtgever is. Voor de realisatie van de economische uitvoeringsstrategie zijn budgetten nodig.
Het resterende bedrag van € 42.000 wordt voor dit doel geoormerkt en in de loop van 2012 bestemd voor dit doel.
In 2011 is het project gebiedsgericht werken gestart. Hiervoor is een budget van € 260.000 gereserveerd ten laste van programma 1a voor de periode medio
2011 tot medio 2013. In de begroting is hiertoe een fasering opgenomen over die periode waarvan gebleken is dat in de aanloopperiode uitgaven later
plaatsvinden. Hierdoor is de jaarschijf 2011 niet geheel benut. Aangezien het project nog maar net is gestart, wordt dit bedrag (€ 46.400) overgeheveld naar
2012 en toegevoegd aan de jaarschijf 2012.
In het budget van Regie plattelandsbeleid is voorzien in een bijdrage van netto € 30.000 en inkomsten van andere overheden (andere Sallandse gemeenten)
tot een bedrag van € 25.000 voor 2011. In 2010 is 27.500 overgeheveld en toegevoegd aan het budget. Totaal lasten 57.500 en inkomsten 52.500. In totaal
kent Salland Communiteit een resultaat op de lasten en baten van € 32.100 waarvan € 27.500 gedekt wordt uit een putting uit de reserve overloop.

Wat heeft het gekost?
(bedragen x € 1.000)

Exploitatie

Lasten
Baten
Saldo

2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

9.145
292
-8.853

10.018
316
-9.702

10.001
564
-9.437

-17
248
265

Toelichting op verschil
Lasten

Bedrag

Overhevelingen
Prestatieafwijking raad

-371
19

College van burgemeester
en wethouders

375

Programmering en strategie

-316

Kennis en verkenning
Regie

gemeentebrede

200
73

Toelichting
De budgetoverhevelingen zijn hierboven toegelicht.
Nadeel exploitatie Raad.
Binnen het product Burgemeester en wethouders is sprake van diverse afwijkingen: voorziening wethouders € 263; hogere
loonkosten en div. personeelslasten € 101; bijdrage Entente Florale € 12; voordeel op onder andere catering en kopieën € 34; overige nadelen op diverse posten € 33.
Het voordeel op dit onderdeel betreft met name verschuivingen met product 102 (kennis en verkenning) en 104 (gemeentebrede strategische programma’s). In het eerste geval betreft dit verkenningsactiviteiten die niet ten laste van product 100
zijn gebracht. In het tweede geval een lagere besteding vanwege meer toerekening apparaatskosten aan Kwestie van
Kiezen (product 104)
De prestaties zijn gerealiseerd. Een deel van de activiteiten heeft betrekking op product 100 (programmering en strategie).
De kosten zijn evenwel verantwoord op product 102. Dit betreft een onderlinge verschuiving.
Aan de ene kant heeft onderbesteding plaatsgevonden op de onderdelen Innovatie in de samenleving (zie toelichting bij de
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strategische programma’s

Totaal lasten

Baten
Prestatieafwijking college
van
burgemeester
en
wethouders
Programmering en strategie
Kennis en verkenning
Regie
gemeentebrede
strategische programma’s
Totaal baten

prestaties) en dan met name voor de inleen van deskundigheid van buiten.
Aan de andere kant zijn meer kosten gemaakt aan eigen uren voor begeleiding van het proces van Kwestie van Kiezen.
- 17

Bedrag
15

Toelichting
Meeropbrengst representatie artikelen.

28
15
190

Dit betreft een extra provinciale bijdrage in ondermeer Hart van Deventer en het project glasvezel in het buitengebied.

248

Voorzieningen

Uitgaven
Inkomsten
Saldo

2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

194
220
26

194
220
26

246
483
237

52
263
211

Toelichting op verschil
Uitgaven
Uitbetaalde pensioenen
Totaal uitgaven
Inkomsten
Storting in voorziening

Totaal inkomsten

Bedrag
52

Toelichting
Hogere kosten pensioenen voor oud-wethouders als gevolg van wijziging aantal oud-wethouders en nabestaanden.

52
Bedrag
263

Toelichting
In het kader van de jaarrekening is de voorziening wethouderpensioen opnieuw berekend. Deloitte heeft een nieuwe actuariële berekening uitgevoerd op de pensioenverplichtingen die onderhevig waren aan wijzigingen. De andere pensioenverplichtingen die niet onderhevig waren aan wijzigingen zijn geëxtrapoleerd. Om te zorgen voor een toereikende voorziening
was een extra storting nodig.

263
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Programma

: 1b Publieke dienstverlening

Portefeuillehouder

: A.P. Heidema
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 contacten met de publieksbalie komen hierin voor (1 op 1 dienstverlening), dat wil zeggen van aanvragen van een paspoort tot en met informatie over
bouwvergunningen en een aanvraag van een voorziening op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Uitgangspunt bij publieke dienstverlening is dat de gemeente haar producten klantvriendelijk aanbiedt, vereenvoudigt waar mogelijk en gebruik maakt van moderne communicatietechnieken in
zowel informerende als aanbiedende zin.
Daarnaast is er ook advies en regie op klantaanvragen en klantprocessen voor producten en diensten die niet direct geleverd kunnen worden. Het doel is om
vanuit de klant te denken en te handelen, waarbij het voor de klant belangrijk is om één aanspreekpunt bij de gemeente te hebben.
Wat hebben wij bereikt?
Inwoners en instellingen, andere overheden en de gemeentelijke organisatie tijdig en tegen redelijke kosten voorzien van informatie, producten en diensten.
Via de communicatie van de gemeente klantgericht handelen door veel producten te standaardiseren wat snelheid, kostenbesparing en resultaatzekerheid
geeft. Daarnaast maatwerk aan te bieden daar waar dit nodig is het gevoel in de samenleving versterken dat we gezamenlijk werken aan de positieve ontwikkelingen in Deventer.
In 2011 hebben de streefcijfers betrekking op zowel balie als telefonische dienstverlening.
Meetbare doelstellingen
Bejegening van klanten.
Meedenken in plaats van tegendenken
Informatievoorziening aan klanten

Nulsituatie 2010

Streefwaarde 2011

medewerkers publieksbalie: 8,3.
medewerkers publieksbalie: 8,3.
medewerkers publieksbalie: 8,1.

Minimaal 8,0
Minimaal 8,0
Minimaal 8,0

Realisatie 2011
8,1
7,8
7,8

Hoewel het eindcijfer in de benchmark gestegen is, zijn de klanttevredenheidscijfers iets achtergebleven.
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Zowel bij team Publiekszaken (balies) als bij team Telefonie zal in 2012 door middel van trainingen en continue monitoring stevig worden ingezet op de klantgerichtheid van medewerkers.
Monitoring doelstellingen
Het monitoren van meetbare doelstellingen vindt jaarlijks plaats via de benchmark publiekszaken. In 2011 streven we naar tenminste het cijfer 8,0. Wel wordt
in 2011 dit cijfer bedoeld als gemiddelde voor zowel balie als telefonische dienstverlening.
Vastgestelde beleidsdocumenten
•
•
•
•
•
•

Nota termijnafspraken bezwaarschriftenbehandeling (2004), nota tussenrapportagetermijnen (april 2005).
Meerjarenbeeld vraag naar “Burgerzaken”- producten 2008-2011.
Legesverordening.
100.000 loketten (Publieke Dienstverlening) 2005.
MO-KET: Maatschappelijke ondersteuning en publieke dienstverlening (2008)
Nulmeting kwaliteit publieke dienstverlening (2007).

Actuele beleidscontext
In 2011 vond de afronding plaats van het project Telefonie: alle teams met veel klantcontact laten deze contacten lopen via team Telefonie. Voor 2012 staat
het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid van de organisatie op het programma. Hiermee zullen de prestaties van team Telefonie ook verder verbeteren.
Binnen Publiekszaken is gestart met de kwaliteitsmonitoring van medewerkers aan de balie, dit wordt in 2012 verder doorgevoerd. Verder zal een nieuw
klantgeleidingssysteem voor baliebezoekers ingevoerd worden.
Vanuit het interne programma Burgers en Bedrijven Centraal wordt er in 2012 en 2013 hard gewerkt aan het ontwikkelen van zaakgericht werken. Hierdoor
wordt het voor inwoners en bedrijven mogelijk dat zij via het internet de voortgang van hun ingediende aanvragen kunnen inzien. Dit wordt via een persoonlijke internetpagina aangeboden. De introductie van zaakgericht werken levert gemeentebreed ook voordelen op op het terrein van bedrijfsvoering, zoals efficiëntere processen en een betere sturing op processen.
Behalve met een persoonlijke internetpagina voor zowel burgers als bedrijven, wordt de digitale dienstverlening in 2012 verder uitgebreid en verbeterd met de
introductie van Vraag-Antwoord-Combinaties (VAC’s). Het wordt op deze manier nog gemakkelijker voor onze klanten om informatie en formulieren te vinden
op de website van Deventer.
In de tweede helft van 2011 is de invoering van de verbeteracties van het project Doorontwikkeling Dienstverlening Klant Contact Centrum gestart. Met deze
verbeteracties komen we tot klantgerichte vergunningsprocessen. De invoering loopt tot en met de zomer van 2012.

Wat deden wij daarvoor in 2011?
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Onderwerpen

Prestaties in 2011

= prestatie is 100% gerealiseerd

= prestatie is minimaal 75% gerealiseerd

Belastingen (304)

Op basis van een nieuwe legesverordening die eind 2010 is
vastgesteld zorgdragen voor financiële transparantie.

Bewoner en ondernemer (41)

Het uitvoeren van vijftig regietrajecten met betrekking tot
politiek gevoelige maatwerkvragen op het terrein van de
fysieke leefomgeving.
5% toename websitebezoek ten opzichte van 2010.
De restantbudgetten voor een totaalbedrag van € 57.117
ten behoeve van de interne communicatie en voor de opleidingskosten van de webredactie worden overgeheveld.
3% van de inwoners participeert via digitale platformen.

Communicatie (306)

Burgerzaken (305)

Overheveling
Project Doorontwikkeling Klantcontactcentrum
Overheveling
Project Innovatie bestaande
processen
Overheveling
Communicatieplan Dienstverlening

Realisatie prestatie in
2011

Toelichting

= = prestatie is minder dan 75% gerealiseerd

= prestatie is niet gerealiseerd

Voor het voeren van regie is geen budget beschikbaar en
daardoor zijn er te weinig participatietools beschikbaar. Voor
tools is team communicatie afhankelijk van geld van andere
organisatieonderdelen. In 2011 is wel de speeltoestellentool
live gegaan. Hiermee kunnen kinderen laten weten welk
speeltoestel zij kiezen als er in hun buurt nieuwe speeltoestellen aangeschaft gaan worden. Deze tool is ook geschikt
voor toepassingen op andere beleidsvelden.

Leveren van producten en diensten aan inwoners (paspoorten (9.500), identiteitskaarten (7.500) en rijbewijzen (9.500).
Aantal van 80.000 verwachte klantcontacten. Bij de najaarsrapportage zijn de verwachte aantallen bijgesteld
Het aantal identiteitskaarten wordt bijgesteld van 7.500 naar
10.000. De stijging is het directe gevolg van de keuze van
ouders om kinderen een eigen identiteitskaart te geven
alsmede de tijdelijk gratis identiteitskaart.
Het aantal rijbewijzen wordt van 9.500 naar 9.000 bijgesteld
omdat vanaf de tweede helft van 2011 minder inwoners een
rijbewijs hoeven te verlengen.
Het aantal klantcontacten wordt bijgesteld van 80.000 naar
85.000 als gevolg van een stijging van het aantal geleverde
producten.
De invoering van de verbeterpunten van project DOK is gepland voor 2011 en 2012, met een verwachte einddatum in augustus 2012. Om de verbeterpunten in
2012 te kunnen realiseren, wordt het restantbudget 2011 € 38.000 overgeheveld.
In 2011 is gekozen voor een ander zaaksysteem waardoor de invoering van het zaaksysteem gekoppeld aan het innoveren van bestaande processen is vertraagd.
Budget € 25.000 wordt overgeheveld naar 2012.
Dit betreft een plan waarin de communicatie naar burgers inzake publieke dienstverlening wordt verbeterd. De looptijd is tot en met 2012. Restant budget € 20.000
wordt overgeheveld.
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Wat heeft het gekost?
(bedragen x € 1.000)

Exploitatie

Lasten
Baten
Saldo

2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

9.888
2.570
-7.318

10.183
2.468
-7.715

10.026
2.633
-7.393

-157
165
322

Toelichting op verschil
Lasten

Bedrag

Overhevelingen
Belastingen en Verzekeringen
Belastingen en Verzekeringen
Rijksleges

-140
50
-50

Toelichting
Zie toelichtingen bij de prestaties.
Binnen het product 304 Belastingen en Verzekeringen zijn ten behoeve van de gecombineerde aanslagen, kennen de kosten voor
de overhead van de eenheid BV, de automatiseringskosten en de datacommunicatie gezamenlijk een overschrijding van € 50.
Binnen hetzelfde product zijn de kosten voor de controle, taxatie, bezwaar en beroep ten behoeve van de WOZ lager dan geraamd.

151

De door ons af te dragen Rijksleges kennen een stijging voornamelijk veroorzaakt door de toeloop op de reisdocumenten, met name
de identiteitskaarten. Ook de af te dragen leges op de afgifte van rijbewijzen en de verklaringen van goed gedrag etc. kent een stijging, maar niet zo spectaculair als bij de paspoorten en ID-kaarten.

Verkiezingen

-19

Door met name het inhuren van personeel kent het onderdeel verkiezingen een overschrijding van €19.

Communicatie

-77

Binnen het product 306 Communicatie is vooral minder uitgeven op de externe adviezen, de aankoop van goederen en de kosten
voor online communicatie.

Juridische Zaken

-70

Voor het product 310 Juridische zaken bleven met name de kosten voor de diverse commissies zoals de commissie bezwaar en
beroep , de commissie voor personele aangelegenheden en de ombudscommissie achter bij de ramingen.

Juridische Zaken

-36

Verder is binnen dit product een voordeel te constateren op de proceskosten in beroep en bezwaar.

Lijkbezorging

Totaal lasten

21

De uitgaven op de gemeentelijke taken in het kader van de Wet op de Lijkbezorging, kent een overschrijding door een toename van
het aantal overledenen waarvan het overlijden, conform de voorschriften van deze wet, door de gemeente moet worden afgehandeld.
Deze kosten worden over het algemeen gecompenseerd door de nalatenschap van de overledenen.

13

Diverse afwijkingen binnen de producten van het programma.

-157
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Baten

Bedrag

Toelichting

Reisdocumenten

69

Door een relatief sterk toegenomen stijging van de verkoop van de reisdocumenten (paspoorten en ID-kaarten) laten met name de
ontvangen rijksleges een stijging zien van € 69 (zie hiervoor ook de toelichting bij de lasten).

ID - kaarten

37

Het Rijk heeft de ten onrechte betaalde legeskosten van de ID–kaarten vergoed. Deze gerealiseerde opbrengst was niet meegenomen in de vigerende begroting 2011, omdat de uitkomsten hiervan tot eind 2011 nog onzeker was.

31

Vergoeding voor de decentrale diensten in de bibliotheek in het kader van het centrumplan Bathmen.

27

De inkomsten op de gemeentelijke taken in het kader van de Wet op de Lijkbezorging, kent door een toename van het aantal overledenen die, conform de voorschriften van deze wet, door de gemeente afgehandeld dient te worden. Deze opbrengsten worden over
het algemeen aangewend om de kosten te dekken die gemaakt dienen te worden om de overledene een waardig afscheid te kunnen
geven
Diverse afwijkingen binnen de producten van het programma.

Decentrale
Bibliotheek

diensten

Lijkbezorging

1
Totaal baten

165
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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 het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid op het gebied van openbare orde en veiligheid, onder andere op basis van de in 2009 vastgestelde meerjarenvisie “Veiligheid in uitvoering”. 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 bindende afspraken te maken en
in de uitvoering een heldere taakverdeling af te spreken.
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 inwoners.
Verhoging en verbreding deelname inwoners en instellingen bij prioritering en uitvoering veiligheidsbeleid. Sinds het voorjaar van 2010 is vanuit het
veiligheidshuis regio IJsselland een veiligheidsmakelaar werkzaam in Deventer. Hij houdt zich met name bezig met het verbeteren van de bestaande
ketenaanpak bij veelplegers, overlast en huiselijk geweld.
Samenwerking in het kader van rampenbestrijding vindt plaats in regionaal verband en behoort deels ook tot het programma Veiligheid.
Wat hebben wij bereikt?

Bereikte maatschappelijke effecten
Het programma Veiligheid en Openbare orde streeft het volgende maatschappelijke effect na:
• Deventer is een veilige stad om te wonen, werken en te recreëren.
• Inwoners en bedrijven herkennen zich in het beleid en zijn daarover tevreden
Meetbare doelstellingen
Een gemiddelde stabilisatie van de objectieve
criminaliteit
Een verdere afname van het onveiligheidgevoel
van burgers
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Nulsituatie 2010
Moet nog worden vastgesteld (primaire
begroting).
Het aantal delicten is inmiddels vastgesteld op 6.992.
25% van de bewoners voelt zich wel
eens onveilig

Streefwaarde 2011

Realisatie 2011

Gelijk aan 2010

In totaal zijn 7230 delicten geregistreerd.

22%

Meting zal in 2012 plaatsvinden.
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Meetbare doelstellingen
Een stabilisatie van het voetbalgerelateerde
geweld
Het waarborgen van de fysieke veiligheid door
risicobeheersing en incidentbestrijding

Nulsituatie 2010

Streefwaarde 2011

Realisatie 2011

4200 uren politie-inzet

4000 (-5%)

4.291 uren

33 aanhoudingen

30 aanhoudingen
Controles op brandveiligheid
-voorschriften bij 400
risicovolle en kwetsbare
bouwwerken

13 aanhoudingen
255 controles
79 hercontroles
98%

In minimaal 80% voldoen
aan het gemeentelijke
zorgnormenstelsel.
Monitoring doelstellingen
De objectieve cijfers van criminaliteit meten we aan de hand van de cijfers van de politie(aangiften). Er zijn geen betrouwbare cijfers over 2009 bekend en
2010 vormt – mede gelet op het nieuwe registratiesysteem – een nieuw peiljaar.
Omdat de criminaliteit de laatste acht jaar ieder jaar is gedaald, stellen wij voor vooralsnog een gemiddelde stabilisatie op de diverse delicten na te streven.
Vastgestelde beleidsdocumenten
•
•
•
•
•

Meerjarenvisie ” Veiligheid in uitvoering” 2010 – 2014
Voortgangsrapportage veiligheid 2011
Integraal Handhavingprogramma 2011
Diverse specifieke beleidsnotities als beleidslijn toepassing Wet bevordering integriteitbeoordeling door het openbaar bestuur (Wet Bibob), Kadernotitie gemeentelijk evenementenbeleid (najaar 2010), Beleidsvisie Huiselijk geweld 2011-2015 (2011) en Plan van aanpak Overlastgevende jeugdgroepen (2011).
Beleidsplan Brandweer Deventer, 2009 – 2012.

Actuele beleidscontext
Meerjarenvisie Veiligheid in Uitvoering 2010-2014
Het programma Veiligheid in uitvoering 2010-2014 geeft de prioriteiten aan binnen het gemeentelijk veiligheidsbeleid, het daarop in te zetten instrumentarium
en de wijze waarop wij onze partners daarbij betrekken. Op verschillende thema’s is recentelijk het beleidskader vastgesteld voor de komende jaren zoals
huiselijk geweld en evenementen. De focus ligt op de uitvoering, het continueren en verder uitbouwen van bestaande activiteiten. Daarnaast besteedt de
gemeente veel aandacht aan het versterken van samenwerkingsverbanden en ketenregie. Bij sommige thema’s zijn de ontwikkelingen zodanig dat bijstelling
noodzakelijk wordt geacht, zoals de aanpak van veelplegers.
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Regeling kamerverhuur.
De regeling kamerverhuur is met ingang van 1 januari 2012 van toepassing verklaard op het hele grondgebied van Deventer. Dat betekent dat in de “nieuwe”
gebieden een inhaalslag wordt gemaakt op de kwaliteit van de panden waar kamerverhuur plaatsvindt.
Bestuurlijke aanpak
Op verschillende beleidsterreinen verschijnt op korte termijn nieuwe wetgeving die lokaal moet worden geconcretiseerd en ingevoerd. De Wet regulering prostitutie en de aanpassing van de Wet Bibob, waarbij het regime van dewet verbreed wordt, zijn daarvan enkele voorbeelden. Een en nader vraagt een goede
afstemming in prioritering met de strafrechtelijke keten.
Bestuurlijk instrumentarium
In steeds meer wetgeving krijgt de burgemeester nieuwe bevoegdheden. Voorbeelden daarvan zijn huisverboden en gebiedsverboden. Dit instrumentarium
vraagt om een goede juridische inbedding. Zeker op het gebied van bezwaar en beroep vraagt dit steeds meer capaciteit. Bij de toebedeling van de extra
capaciteit als gevolg van de verhoging van het aantal productieve uren, is besloten de formatie van juridische capaciteit ten behoeve van programma 2 uit te
breiden. Vanwege de complexiteit en de grote (economische en financiële) belangen is in deze fase externe juridische ondersteuning noodzakelijk. Dat heeft
in 2011 tot overschrijding van het budget geleid.

Wat deden wij daarvoor in 2011?
Onderwerpen
= prestatie is 100% gerealiseerd

Prestaties in 2011

Realisatie prestatie in 2011

= prestatie is minimaal 75% gerealiseerd

= = prestatie is minder dan 75% gerealiseerd

Voortgangsrapportage veiligheid (303)

Vastgestelde Voortgangsrapportage veiligheid
2011

Jeugdoverlast (303)

Vastgesteld plan van aanpak jeugdoverlast

Prostitutie (303)

Vastgesteld implementatieplan Wet regulering
prostitutie, inclusief handhaving.

Handhavingprogramma (303)

Vastgesteld integraal handhavingprogramma
2012
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Toelichting
= prestatie is niet gerealiseerd

Onderzoek naar gevolgen wetswijziging en
Deventer prostitutiesector is uitgevoerd.
Invoering wetsvoorstel is echter uitgesteld tot 1
juli 2012.
Wordt in januari 2012 ter kennisgeving aan de
raad aangeboden
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Onderwerpen
= prestatie is 100% gerealiseerd
Bibob (303)

Cameratoezicht

Woonoverlast
501

500

Prestaties in 2011

Realisatie prestatie in 2011

Toelichting

= prestatie is minimaal 75% gerealiseerd

= = prestatie is minder dan 75% gerealiseerd

= prestatie is niet gerealiseerd

Vastgesteld voorstel uitbreiding instrumentarium Wet Bibob.
Het wetsvoorstel dat deze uitbreiding mogelijk
maakt zal dit jaar nog niet van kracht worden,
waardoor het voorstel naar verwachting voorjaar 2012 kan worden aangeboden.
Vastgesteld voorstel over cameratoezicht in de
openbare ruimte.
Het is wenselijk stichting CrimiNee om advies
te vragen. Dit is inmiddels gebeurd echter
CrimiNee zal de analyse niet eerder dan januari 2012 gereed hebben zodat behandeling
van dit voorstel pas in voorjaar 2012 kan
plaatsvinden.
Evaluatie aanpak extreme woonoverlast

Prestatie aangepast bij Najaarsrapportage

Toezicht en handhaving brandveilig gebruik.
Het behoud en waar nodig verhoging van het
brandveiligheidniveau bij bedrijven en instellingen. Hiervoor worden controles op brandveiligheidsvoorschriften gehouden bij 400 van de
circa 1300 risicovolle en kwetsbare bouwwerken.
Het toetsen van 60 ontruimingsplannen en het
ondersteunen bij 20 ontruimingsoefeningen.
Ook nemen we deel aan 3 integrale controles
binnen de gemeente.
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:
eerste brandweervoertuig binnen 6
minuten aanwezig in binnenstad en
bij bijzondere objecten. In overige
gebieden/objecten een opkomsttijd
tot 10 minuten.
tweede brandweervoertuig 2 minuten later (tijdens kantoortijden) en 4
minuten later (daar buiten).
Het duikteam is na 15 minuten ter plaatse (niet
landelijk genormeerd)

Door de vele hercontroles zijn er maar 255
bouwwerken bezocht.
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Onderwerpen
= prestatie is 100% gerealiseerd

500

Budgetoverheveling Pilot extreme woonoverlast (303)
Budgetoverheveling Rampenbestrijding (303)
Budgetoverheveling Dadergerichte aanpak
geweldplegers (303)
Budgetoverheveling Huiselijk geweld (303)

Prestaties in 2011

Realisatie prestatie in 2011

Toelichting

= prestatie is minimaal 75% gerealiseerd

= = prestatie is minder dan 75% gerealiseerd

= prestatie is niet gerealiseerd

Slagkracht
Op eigen kracht een incident tot en
met classificatie “grote brand” kunnen bestrijden.
In 80% van de gevallen zijn de vier
Deventer brandweerposten paraat.
In 99% van de gevallen zijn drie van
de vier posten paraat.
De twee termijnen van de Pilot lopen volgens plan (en raadsbesluiten) over meerdere kalenderjaren. In 2010 zal met name geïnvesteerd moeten
worden in borging van de samenwerking, inclusief dossiervorming. In het budget is beperkt rekening gehouden met juridische procedures als gevolg
van de aanpak.
Budgetoverheveling € 53.089 lasten en baten.
De gemeentelijke rampenbestrijding zou per 1-1-2012 regionaal ingezet moeten worden. De gehele voorbereiding en invoering daarvan is vanwege
externe oorzaken verplaatst van 2011 naar 2012.
Budgetoverheveling € 75.453 lasten.
De Pilot Dadergerichte Aanpak Geweldplegers (DAG) loopt in 2012 af.
Budgetoverheveling € 22.781 lasten en baten.
De inschatting was dat de forse stijging in het aantal meldingen zou doorzetten. Dit is inderdaad het geval gebleken.
Budgetoverheveling € 17.745 lasten en baten.

Wat heeft het gekost?
(bedragen x € 1.000)

Exploitatie

Lasten
Baten
Saldo
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2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

10.074
542
-9.532

11.096
836
-10.260

10.956
754
-10.202

-140
-82
58
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Toelichting op verschil
Lasten
Overhevelingen
Overig
Totaal lasten

Baten
Overhevelingen
Overig
Totaal baten

Bedrag
-169
29

Toelichting
De overhevelingen zijn hierboven toegelicht

-140

Bedrag
-94
12

Toelichting
De overhevelingen zijn hierboven toegelicht

-82

Voorzieningen

Uitgaven
Inkomsten
Saldo

2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

25
0
-25

44
0
-44

44
0
-44

0
0
0
(bedragen x € 1.000)

Investeringen

Lasten
Baten
Saldo

2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

90
0
-90

588
0
-588

174
0
-174

-414
0
414

Toelichting op verschil
Uitgaven
Vervangingsinvesteringen

Bedrag
-358

Prijsvoordelen
Uitgestelde vervangingsinvesteringen

-23
-33

Totaal uitgaven

Toelichting
Vertraging in aanbesteding manschappen/ materieelauto Bathmen (€ 175), aansluiten aanschaf inventaris bij project ‘inrichting kazerne’ in 2012 (€ 163), overige vertraging (€ 20). Budget wordt overgeheveld naar 2012.
Prijsvoordeel ten opzichte van oorspronkelijke raming
Uitstellen van vervangingen (bedrijfseconomische beslissing)

-414
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Programma

: 3 Openbare ruimte

Portefeuillehouder

: M.J.G. de Jager-Stegeman
J.P.H.M. Pierey

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, reguliere en groot onderhoud, de herinrichtingen en waar mogelijk vervangingen in samenwerking met andere programma’s.
Deze taken worden uitgevoerd binnen vastgestelde beleidskaders. Daarnaast maakt dienstverlening aan de gebruiker of inwoner onderdeel uit van dit programma voor onderdelen die aan de openbare ruimte zijn gerelateerd. Het gaat met name om havens, markten en begraafplaatsen.
Wat hebben wij bereikt?
Bereikte maatschappelijke effecten
Het programma openbare ruimte streeft er naar een bijdrage te leveren aan de volgende maatschappelijke effecten:
- het verbeteren van de leefbaarheid van de openbare woon-, werk en leefomgeving
- het verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid van de openbare woon-, werk en leefomgeving
- het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de openbare woon-, werk en leefomgeving in de gemeente Deventer
- het verbeteren van het economisch vestigingsklimaat voor bedrijven.
Vanuit het programma openbare ruimte kunnen we aan deze gewenste effecten bijdragen door te zorgen voor een voldoende hoog onderhoudskwaliteitsniveau. Een functionerende, hele en schone openbare ruimte draagt bij aan de leefbaarheid en veiligheid, zowel qua beleving als feitelijk (in cijfers).
Meetbare doelstellingen
Het kengetal verloedering fysieke ruimte blijft een 3,6.
Het in 2015 gerealiseerde onderhoudskwaliteitsniveau op het aspect ‘heel’ is
sober tot basis.
Het in 2015 gerealiseerde onderhoudskwaliteitsniveau op het aspect
‘schoon’ is sober tot basis.
De betrouwbaarheid van het functioneren van de haveninfrastructuur (sluiscomplex en beweegbare bruggen) is in 2015 groter dan 97,5%.
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Nulsituatie
2010

Streefwaarde
2011

Realisatie 2011

3,6
sober tot basis

3,6
sober tot basis

nog niet bekend
sober tot basis

sober tot basis

sober tot basis

sober tot basis

95%

95%
(in onderhoud)

sluiscomplex is in onderhoud
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Meetbare doelstellingen
De afhandeling van vragen, meldingen en klachten over de openbare ruimte
gebeurt conform de richtlijnen van het kwaliteitshandvest.
- 15 werkdagen betreffende meldingen over zwerfafval
- 14 werkdagen betreffende meldingen over defecte lichtmasten
- 15 werkdagen betreffende meldingen over straatwerk
- 2 werkdagen betreffende meldingen over graffiti

Nulsituatie
2010

Streefwaarde
2011
70%
70%
70%
70%

80%
80%
80%
70%

Realisatie 2011

nog niet bekend

Vastgestelde beleidsdocumenten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nota Beheerkwaliteit Openbare Ruimte Deventer (maart 2003)
Milieubeleidsprogramma (2006)
Stadsreinigingplan 2004 – 2008 (inclusief aanpassing 2007)
Stadsvisie “naar een nieuw evenwicht” (1 maart 2004)
Groenbeleidsplan “Deventer groen van betekenis” 2007-2017 (april 2007)
Bomenbeleidsplan, uitwerking van groenbeleidsplan (april 2007)
Speelbeleidsplan; “kiezen voor kwaliteit” (2004) en “Te gek een eigen plek”
Openbare verlichting Uitvoeringskader (2007)
Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 (2009).

Actuele beleidscontext
In 2011 vertalen we de effecten van de economische crisis in de gemeentelijke programmabegroting. Dit betekent dat in 2011 de inhoudelijke bezuinigingsvoorstellen meer vorm moeten krijgen en dat we die nu al moeten voorbereiden. Vanuit het programma openbare ruimte is de verwachting dat in meer of mindere mate hierin moet worden bijgedragen. Dit betekent voor 2011 dat we geen nieuwe (beleids)dossiers oppakken in afwachting van de besluitvorming en
definitieve invulling van de bezuinigingen.
In de afvalwaterketen zoeken we ook naar bezuinigingsmogelijkheden. Dit initiatief is op nationaal niveau tot stand gekomen via de Unie van waterschappen
en de VNG. Dit kan worden gezien als vervolg op de afvalwaterakkoorden. De waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven kijken naar verbeterde
samenwerking zodat zij effectiever en efficiënter kunnen werken. Ook de informatievoorziening rondom riolering speelt hierbij een rol.
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Wat deden wij daarvoor in 2011?
Onderwerpen

Prestaties in 2011

= prestatie is 100% gerealiseerd
Instandhouding openbare ruimte
(20, 21, 22, 28, 30 en 32)

Herstructurering
(20, 21, 22, 28, 30, 32)

Markt (27)
Herinrichting Borgele
(20, 22, 28 en 30)
Sluiswijk (Voorstad Oost)
(32)
Cambio
(21)
MJOP
20, 22, 28, 30, 32, 38)

= prestatie is minimaal 75% gerealiseerd

Realisatie prestatie in
2011

Toelichting

= = prestatie is minder dan 75% gerealiseerd

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 gemiddeld onderhoudskwaliteitsniveau
sober tot basis voor het aspect schoon.
Voorbereiden en realiseren van diverse integrale werken in de
openbare ruimte van de aanpalende gebieden van de herstructureringsgebieden.
In Keizerslanden zijn in 2009 de werkzaamheden gestart in de
buurt Oranjekwartier die doorlopen in 2011. Vanaf 2011 worden
ook de werkzaamheden in Tuindorp gestart. Deze werkzaamheden lopen door tot 2012.
In de Rivierenwijk wordt in 2011 de planvorming afgerond van de
kwaliteitsimpuls in de aanpalende gebieden. De eerste aanpalende gebieden komen in uitvoering in 2011.
Vastgesteld besluit kwaliteitsimpuls markt.
Het beheersen van de uitvoeringsfase van de geplande werkzaamheden op Borgele. Het grootschalig onderhoud in deze wijk
is verdeeld over de jaren 2009, 2010 en 2011.
Start realisatiefase en begeleiding uitvoeringsfase rioolvervanging voor Sluiswijk.

= prestatie is niet gerealiseerd

Bij de najaarsmanagementsrapportage is een bedrag
van € 200.000 van het investeringsbudget van product
32 (Riolering en waterhuishouding) doorgeschoven
naar 2012 in verband met het in beperkte mate achterlopen van de uitvoering bij het budgetritme in Keizerslanden.

Een klein deel van de uitvoering loopt door in 2012

In 2011 overeenstemming met Cambio krijgen over duurzame
contractuele afspraken voor de reinigingstaken via een beleidcontract gestuurde financiering (BCF).
Het realiseren van jaarschijf 2011 van het MJOP-MIND 20112014.

MJOP-MIND
(20)

Het nieuwe MeerJaren Onderhoud Programma en het Meerjarenprogramma Infrastructuur 2011-2014 in het eerste kwartaal 2011 voor bestuurlijke besluitvorming aanbieden.

Budgetoverheveling MJOP project
Oerdijk / Kon.Wilhelminalaan (20)
Budgetoverheveling MJOP project
Boutensgaarde (20)

Vertraging in de uitvoering deel Oerdijk, als gevolg van afstemming buurt en platform. € 286.000 wordt overgeheveld.
Vertraging in de uitvoering, als gevolg van een langere doorlooptijd.€ 94.000 wordt overgeheveld.
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Wat heeft het gekost?
(bedragen x € 1.000)

Exploitatie

Lasten
Baten
Saldo

2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

28.950
8.994
-19.956

37.412
14.680
-22.732

37.268
14.736
-22.532

-144
56
200

Toelichting
Lasten
Overhevelingen
MJOP Venenplantsoen
Hoogwater
Plus projecten zwerfafval

Bedrag
-380
288
45
-152

Gladheidbestrijding

70

Energielasten Openbare
verlichting
Indeling markt
Lasten Parken

68
56
158

MJOP Wechelerweg
Groene en blauwe diensten
Aanschaf apparatuur
monitoring
Reconstructie groen
buurtspeelplannen
Kapitaallasten

50
-255

-292

Relining programma
Energielasten
Rioolaansluitingen
Kwijtscheldingen

75
-183
-108
38

Toelichting
Zie voor toelichting hierboven bij prestaties
Met betrekking tot dit project zijn op product 20 lasten opgenomen die gedekt zijn door subsidies.
In het voorjaar zijn er extra kosten gemaakt in verband met hoogwater.
Deze projecten zijn in 2010 afgerond. In 2011 zijn dan ook, ondanks dat er nog wel bedragen waren begroot, geen lasten
gemaakt. Hiertegenover staat dat er in 2011 ook geen baten zijn.
De kosten voor gladheidbestrijding zijn in 2011 met € 70 overschreden door extra zoutinkoop in het laatste kwartaal van
2011.
Als gevolg van een afrekening 2010 zijn de energielasten in 2011 overschreden.
Als gevolg van de nieuwe inrichting van de markt na de zomer 2011 zijn de lasten in 2011 overschreden
Voor de herinrichting van het Lingepark en het Ludgeruspark is in 2011 een bedrag van € 158 uitgegeven. Hiertegenover
staat een ook een extra bijdrage.
Restant werkzaamheden 2010
Begrotingstechnisch is er aan de lastenkant te veel opgenomen (foutief begroot). Uitgaven waren conform beschikking.

30

In 2011 zijn ten behoeve van de monitoring en het digitaliseren van de meldingenafhandeling handhelds aangeschaft.

25

In 2011 hebben afrondende werkzaamheden plaatsgevonden rondom enkele speelplekken. De werkzaamheden betreffen de
reconstructie van het groen.
Vanwege vertraging in de investeringen Prins Bernhardsluis en Lage Wellekade en de investeringen vanuit het Gemeentelijk
Rioleringsplan zijn de kapitaallasten in 2011 lager. In het MJOP is hiermee al rekening gehouden.
In 2011 is aan het relining programma € 75 meer uitgegeven.
De energielasten zijn in 2011 € 183 lager uitgevallen dan geraamd
Lagere kosten voor rioolaansluitingen
In 2011 is het bedrag dat voor de rioolheffing is kwijtgescholden € 38 hoger dan geraamd.
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Bijdrage investeringen:
Baggeren Buitengracht

-55

Baggeren Voorhaven

258

Beheer en onderhoud
Civiele kunstwerken
Overige verschillen

92

Totaal lasten
Baten
Compensatie
MJOP Venenplantsoen
Plus projecten zwerfafval

28
-144
Bedrag
15
288
-152

Groen en blauwe diensten
Baten parken

-255

Opbrengst Rioolheffing
Baggeren Buitengracht
Overige verschillen

-108
52
58

Totaal baten

Lagere bijdrage aan investering Baggeren Buitengracht. Hiertegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve Gemeentebrede investeringen. Zie toelichting programma 16
Hogere bijdrage aan investering Baggeren Voorhaven, veroorzaakt door olievervuiling en de afvoer en verwerking hiervan.
Hiertegenover staat een grotere onttrekking uit de reserve Baggeren, zie toelichting programma 16.
Aan beheer en onderhoud is in 2011 € 92 meer uitgegeven dan begroot, dekking zat bij kapitaalslasten.

158

Toelichting
Verrekening Entente Florale met een bij de dienst gestald budget.
Bijdrage subsidies aan herinrichting Venenplantsoen (zie ook opmerking bij lasten)
Deze projecten zijn in 2010 afgerond. Het Rijk heeft de bijdrage voor deze projecten daarom ook in 2010 verrekend. Hoewel
er nog wel bedragen waren begroot zijn er dus in 2011 geen baten en lasten.
Begrotingstechnisch is er teveel aan baten geraamd. De werkelijke baten waren conform de beschikking.
Voor de herinrichting van het Lingepark en het Ludgeruspark is in 2011 een bijdrage ontvangen van € 158. Hiertegenover
staan ook extra lasten.
Deze lagere opbrengst wordt veroorzaakt door een lagere opbrengst voor nieuwe aansluitingen.
BTW correctie (terugontvangst belastingdienst)

56

Voorzieningen

Uitgaven
Inkomsten
Saldo
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2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

0
0
0

0
0
0

150
0
-150

150
0
-150
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Toelichting op verschil
Uitgaven
Degeneratie kosten 2011
Totaal uitgaven

Bedrag
-150

Toelichting
Betreft kosten 2011 voor herstel van bestrating waarvoor in vorige jaren bedragen in de voorziening zijn gestort (uitgaven
zijn geprogrammeerd in het MJOP).

-150
(bedragen x € 1.000)

Investeringen

Lasten
Baten
Saldo

2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

2.000
0
-2.000

13.824
13.141
-683

7.381
3.595
-3.786

-6.443
-9.546
-3.103

Toelichting op verschil
Uitgaven
Brinkgreverweg
Technische installaties
markten
Baarlerhoek
Gemeentelijk Rioleringsplan
Afmeervoorziening Pothoofdkade
Renovatie Lage Wellekade
Renovatie Prins Bernhardsluis eerste en tweede
fase
Hanzebruggen
Kadeconstructie Haven
Baggeren Buitengracht
Baggeren Voorhaven
Totaal uitgaven
Inkomsten

Bedrag
-142
-90
38
-1.653
-382
-563
-1.846
-595
-43
-918
-246

De financiële afwikkeling van dit project vindt plaats in 2012. Budget wordt overgeheveld naar 2012.
Project loopt door. Budget wordt overgeheveld naar 2012
Project loopt door. Budget wordt overgeheveld naar 2012
Project is afgerond. Budget vervalt
Project is afgerond. Uitgaven zijn conform het BBV in de exploitatie verantwoord.
Project is afgerond. Uitgaven zijn conform het BBV in de exploitatie verantwoord.

-6.443
Bedrag

Brinkgreverweg
Baarlerhoek
Gemeentelijk Riolerings-

Toelichting
Betreft restant krediet. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2012.
Als gevolg van vertraging van dit project wordt de uitvoering naar 2012 doorgeschoven. Het budget schuift ook door naar
2012.
Bij de najaarsrapportage is een te groot bedrag overgeheveld naar 2012. Dit bedrag zal worden gecorrigeerd.
Het betreft een vertraging in de uitvoering van met name de Industrieweg. Hiervan heeft 784 betrekking op niet gerealiseerde baten. Het restant wordt overgeheveld naar 2012.
Project loopt door. Budget wordt overgeheveld naar 2012

-100
38
-784

Toelichting
Betreft restant krediet. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2012.
Bij de najaarsrapportage is een te groot bedrag overgeheveld naar 2012. Dit bedrag zal worden gecorrigeerd.
Het betreft hier een vertraging in de uitvoering van de jaarschijf 2011 van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015. Het
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plan
Afmeervoorziening Pothoofdkade
Renovatie Lage Wellekade
Renovatie Prins Bernhardsluis eerste en tweedefase
Hanzebruggen
Baggeren Buitengracht
Baggeren Voorhaven
Totaal inkomsten

-382

restant wordt overgeheveld naar 2012.
Project loopt door. Budget wordt overgeheveld naar 2012

-247
-5.346

De financiële afwikkeling van dit project vindt plaats in 2012. Budget wordt overgeheveld naar 2012.
Project loopt door. Budget wordt overgeheveld naar 2012

-1.620
-859
-246

Project loopt door. Budget wordt overgeheveld naar 2012
Project is afgerond. Inkomsten zijn conform het BBV in de exploitatie verantwoord
Project is afgerond. Inkomsten zijn conform het BBV in de exploitatie verantwoord

-9.546
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Programma

: 4 Bereikbaarheid

Portefeuillehouder

: M.P. Swart

Eenheid

: Ruimte en Samenleving
Korte omschrijving van het programma

Het programma bereikbaarheid richt zich op het opstellen en het uitvoeren van het gemeentelijk beleid ten aanzien van mobiliteit en infrastructuur. Het beleid
heeft betrekking op alle vervoersmodaliteiten (rijdend en parkerend) en de samenhang met de ruimtelijke ontwikkelingen.
Wat hebben wij bereikt?
Beoogde maatschappelijke effecten
Het programma bereikbaarheid streeft er naar een bijdrage te leveren aan de volgende maatschappelijke effecten:
- het verbeteren van de mobiliteitbeleving van de inwoners
- het verbeteren van de leefbaarheid van de woon-, werk en leefomgeving
- het verbeteren van de verkeersveiligheid
- het verbeteren van het economisch vestigingsklimaat voor bedrijven.
Het realiseren van deze ambities moet samengaan met het bieden van oplossingen voor de gevolgen die samenhangen met de toenemende behoefte aan
mobiliteit. Deze wordt veroorzaakt door het steeds meer loskoppelen van woon- en werk- en leefgebieden. Ook het aandeel sociaal gebonden ritten wordt
steeds groter evenals de spreiding van het verkeersaanbod over de dag. Ten slotte genereert de landelijke economie steeds meer goederenvervoer over
spoor, waarbij met name Deventer dreigt te worden geconfronteerd met onevenredige hinder en risico’s.
Het gemeentelijk beleid signaleert deze ontwikkelingen en biedt zoveel mogelijk op maat gemaakte oplossingen.
Meetbare doelstellingen
De beleving van de mobiliteit in de gemeente Deventer is goed.
Het voldoende verbeteren van de doorstroming in Deventer.
Het aantal mensen dat soms tot vaak stankoverlast ervaart daalt van
16% naar 15%.
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Nulsituatie 2010
n.n.t.b.
n.n.t.b.
16%

Streefwaarde 2011
n.n.t.b.
n.n.t.b.
15%

Realisatie 2011
n.v.t.
n.v.t.
nog niet bekend
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Meetbare doelstellingen

Nulsituatie 2010

Het aantal mensen dat soms tot vaak geluidsoverlast door verkeer
ervaart daalt van 38,5% naar 38%.
Het vergroten van het binnenstedelijk gebruik van het openbaar vervoer en de fiets vergroten met 30% (aantal personen) in de periode
2008-2012 (nulsituatie 2008).
Het aantal parkeerplaatsen voor straatparkeren in de binnenstad daalt
van 1.250 naar 1.200.
Het aantal ongevallen met slachtoffers op gemeentelijke wegen daalt
van 132 naar 120.

Streefwaarde 2011

Realisatie 2011

38,5%

38%

nog niet bekend

-

25%

nog niet bekend

1.250
parkeer-plaatsen
132

1.200
parkeer-plaatsen
120

1.200 parkeerplaatsen
nog niet bekend

Monitoring doelstellingen
Om in de toekomst de effecten van de maatregelen op de doorstroming/bereikbaarheid beter te kunnen volgen is het van belang een bereikbaarheidsmonitor
te ontwikkelen, ook voor het openbaar vervoer. Naar verwachting vergt de ontwikkeling van de monitor 2 jaar.
Vastgestelde beleidsdocumenten
•
•
•
•
•
•
•

Nota hoofdwegenstructuur
Herijking nota Hoofdwegenstructuur, 2007
Tactische notitie herijking Hoofdwegenstructuur, 2008 (niet vastgesteld)
Uitvoeringsplan Parkeerbeleid, 2007
Fietsbeleidsplan, 2009
Openbaar Vervoervisie Deventer, 2008
Concept- verkeersveiligheidbeleidsplan, 2010.

Actuele beleidscontext
In 2011 vertalen we de effecten van de economische crisis in de gemeentelijke programmabegroting. Dit betekent dat in 2011 de inhoudelijke bezuinigingsvoorstellen meer vorm moeten krijgen en dat we die nu al moeten voorbereiden. Het is de verwachting dat het programma bereikbaarheid in meer of mindere
mate moet bijgedragen. Dit betekent voor 2011 dat geen nieuwe (beleids)dossiers worden uitgevoerd in afwachting van de besluitvorming en definitieve invulling van de bezuinigingen.
Vanuit het Rijk blijft er veel aandacht voor de programmering van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), het Basisnet Spoor
(goederenvervoer) en het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). Uitkomsten van deze programmeringen hebben sterke invloed op de bereikbaarheid van
Deventer. Rondom deze programmeringen worden in 2011 naar verwachting de eerste stappen gezet om de bijbehorende projecten uit te voeren. In 2011
zullen we de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Het zwaartepunt hierbij ligt op de korte boog bij Deventer zoals deze is voorgesteld binnen het programma
Hoogfrequent Spoor.
Gemeente Deventer Jaarverslag 2011
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Wat deden wij daarvoor in 2011?
Onderwerpen

Prestaties in 2011

= prestatie is 100% gerealiseerd
Wilhelminabrug garage (23)

Stationsomgeving (24)

= prestatie is minimaal 75% gerealiseerd

Realisatie prestatie in
2011

Toelichting

= = prestatie is minder dan 75% gerealiseerd

= prestatie is niet gerealiseerd

De definitieve beslissing tot sloop van de Wilhelminabruggarage
aanbieden voor bestuurlijke besluitvorming.
Bij bestuurlijk akkoord (conform huidig convenant) realiseren sloop
Wilhelminabruggarage voor 31-12-2011.
Begeleiden ProRail aangaande uitbreiden fietsenstallingcapaciteit
(achterzijde).
Start aanbestedingsfase uitbreiding ondergrondse fietsenstalling
(voorzijde).

Afronden definitief ontwerpfase aanpassing busplein.

Start uitvoering geluidswerende maatregelen (inpakken) spoorviaduct Brinkgreverweg.

Er is iets uitloop in de planning. Voorbereidingen zijn
bijna klaar, subsidie van provincie is veiliggesteld
omdat we al zijn gestart met eerste voorbereidende
uitvoeringswerken.
Aanbesteding vindt plaat in de zomer 2012
Het voorlopig ontwerp is gereed. Er was nog extra
tijd nodig voor het ontwerp van de omgeving van de
Leeuwenbrug en het Churchillplein: het debat met
de stad. Dit is bepalend voor de inrichting van het
busstation. Inmiddels wordt gewerkt aan het definitief ontwerp voor het busstation. Dit is medio 2012
gereed.
Er is met ProRail lang overlegd over voorwaarden
waaronder dit project kon worden gestart. Door te
weinig capaciteit bij ProRail heeft dit lang geduurd.
De onderhandelingen en het plan van aanpak zijn
inmiddels gestart en dit jaar wordt dit uitgewerkt tot
een uitvoeringsplan. De uitvoering start naar verwachting in 2013.

Fietsdepot: start opzetten algemene fiets afhandel centrale (AFAC)
fietsdepot.
Gorsselseweg (24)

Fietspad Gorsselseweg: de onderhandelingen over de grondaankoop vergen meer tijd. Wel lijken alle gronden aangekocht te kunnen
worden zonder onteigeningsprocedures. Start realisatie schuift door
naar 2012.
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Zoals gemeld bij de najaarsrapportage vergen de
onderhandelingen over de grondaankoop ten behoeve van de aanleg van het fietspad meer tijd. Wel
lijken alle gronden aangekocht te kunnen worden
zonder onteigeningsprocedures. De start realisatie
schuift door naar 2012.
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Onderwerpen

Prestaties in 2011

= prestatie is 100% gerealiseerd
Projecten poorten van Salland
(24, programma 7 en programma 8)

Realisatie prestatie in
2011

= prestatie is minimaal 75% gerealiseerd

Toelichting

= = prestatie is minder dan 75% gerealiseerd

= prestatie is niet gerealiseerd

Uitvoering project verdubbeling Siemelinksweg onderdeel van het
provinciale boegbeeld poorten van Salland.
Start uitvoeringsfase benuttingsmaatregelen A1 bij aansluiting Deventer-Oost.
Start ontwerpfase op basis van besluitvorming uitvoeringsvariant
verdubbeling Amstellaan inclusief kruising SnipperlingsdijkHanzeweg.

Fietsenstallingen
(23)

Start uitvoeringsfase fietsenstalling binnenstad (locatie Sijzenbaan),
mits privaatrechtelijke overeenstemming is bereikt met eigenaar.

Centrumbus (24)

Realiseren verbeterde OV-ontsluiting binnenstad door uitbreiding
(rondje) route centrumbus.

Budgetoverheveling Dorpsstraat
Diepenveen (het betreft hier het
MIND deel) (24)

Vertraging in de uitvoering, als gevolg van inspraakprocedures waardoor een langere doorlooptijd ontstaat. € 100.000 wordt overgeheveld.

Bij de voorjaarsnota is besloten in het kader van
prioritering binnen de RG is dit project te verplaatsen
naar de voorportaallijst.

Wat heeft het gekost?
(bedragen x € 1.000)

Exploitatie

Lasten
Baten
Saldo

2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

8.404
4.563
-3.841

10.011
6.132
-3.879

8.607
5.555
-3.052

-1.404
-577
827

Toelichting op verschil
Lasten
Overhevelingen
Kapitaalslasten Parkeren
Actieplan verkeersveiligheid
Herinrichting Boxbergerweg

Bedrag
-100
-68
26
-146

Toelichting
Zie voor toelichting hierboven bij prestaties
Door de vertraging in de uitvoering van het parkeerroute-informatiesysteem is de investering nog niet geactiveerd.
Hogere lasten in het kader van het actieplan verkeersveiligheid. Hiertegenover staat een hogere bijdrage van de provincie.
Lagere kosten voor dit project. Hiertegenover staat een lagere putting uit de reserve MIND
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Herinrichting Dorpsstraat
Diepenveen
Fietsbrug N348
Tunnel Oostriklaan
Tunnel Rivierenwijk
Verkeersplan Keizerslanden en Keizerspark
Apparaatslasten
Recreatieve fietspaden
Quick win fietspaden

54
-400
-49
-112
-400
-393
89

Afac fietsdepot

182

Overige verschillen

-87

Totaal lasten

Project is in 2010 afgerond. De hier geraamde lasten zijn dan ook niet gemaakt. Hiertegenover staat dat de geraamde bijdrage van de provincie niet is ontvangen.
Lagere lasten op dit project. Hierdoor is de beschikking uit de reserve RGI ook lager.
Lagere lasten op dit project. Hierdoor is de bijdrage van de provincie, en de beschikking over de reserve RGI ook lager.
Lagere lasten dan geraamd. Hierdoor is de beschikking uit de reserve RGI ook lager.
Als gevolg van het grote aantal projecten in 2011 zijn de apparaatlasten op product 24 licht onderschreden.
Uitgaven lopen via diverse projecten. Ten laste van product 34 geen uitgaven (en ook geen baten).
Voor de Quick wins fietspaden zijn de lasten in 2011 hoger geweest. Hier staat tegenover dat er ook een hogere bijdrage van
de provincie is verantwoord.
Voor het project Afac fietsdepot zijn de lasten in 2011 hoger uitgevallen dan begroot. Hier staat tegenover dat er ook een
hogere bijdrage van de provincie is verantwoord.

-1.404

Baten
Actieplan verkeersveiligheid
Fietsbrug N348

Bedrag
26

Toegankelijkheid Haltes
Tunnel Rivierenwijk
Recreatieve fietspaden
Quick win fietspaden

-72
-30
-393
89

-400

Afac fietsdepot

182

Verkeers Management
Systeem /Dynamisch
Route-informatiepaneel
Overige verschillen

-33

Totaal baten

Hogere bijdrage aan de investering Dorpsstraat Diepenveen. Bij de najaarsrapportage is een te groot budget overgeheveld.

Toelichting
Hogere bijdrage van de provincie in het kader van het actieplan verkeersveiligheid. Hiertegenover staan ook hogere lasten.
Project is in 2010 afgerond. De hier geraamde bijdrage van de provincie is dan ook niet ontvangen. Hiertegenover staat dat
er ook geen lasten zijn gemaakt in 2011.
Lagere bijdrage van de provincie. Hier staat tegenover dat ook de lasten lager zijn.
Lagere bijdrage provincie Hier staat tegenover dat ook de lasten lager zijn.
Uitgaven lopen via diverse projecten. Ten laste van product 34 geen uitgaven. Hiertegenover staan ook lagere lasten
Voor de Quick wins fietspaden zijn de lasten in 2011 hoger geweest. Hier staat tegenover dat er ook een hogere bijdrage van
de provincie is verantwoord.
Voor het project Afac fietsdepot is een hogere bijdrage van de provincie verantwoord dan begroot. Hiertegenover staan ook
hogere lasten.
Voor het project VMSD/DRIP is een lagere bijdrage van de provincie verantwoord dan begroot. Hiertegenover staan ook
lagere lasten.

54
-577
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(bedragen x € 1.000)

Investeringen

Lasten
Baten
Saldo

2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

7.450
7.450
0

16.016
14.353
-1.663

8.336
7.991
-345

-7.680
-6.362
1.318

Toelichting op verschil
Uitgaven
Parkeer verwijssysteem
(PRIS)
Vervanging parkeerapparatuur garages
Aanschaf handhelds
Fietsenstallingen
Boxbergerweg
Fietspad Gorsselseweg
Herinrichting Dorpsstraat
Diepenveen
Tunnel Rivierenwijk
Zandbelterbrug
Fietsbrug N348
Siemelinksweg
Verkeersplan Keizerslanden
Keizerspark
Kruising N348
Amstellaan
Totaal uitgaven
Inkomsten
Fietsenstallingen
Boxbergerweg
Fietspad Gorsselseweg
Herinrichting Dorpsstraat
Diepenveen
Tunnel Rivierenwijk
Zandbelterbrug
Fietsbrug N348
Siemelinksweg

Bedrag
-809
-30
-32
-43
-146
12
68

Toelichting
Project loopt door. Budget wordt overgeheveld naar 2012
Project is afgerond. Budget vervalt
Project loopt door. Budget wordt overgeheveld naar 2012
Project loopt door. Budget wordt overgeheveld naar 2012
Project loopt door. Budget wordt overgeheveld naar 2012
Project budget 2011 is overschreden. Deze overschrijding wordt verrekend met het budget in 2012.
Project budget 2011 is overschreden. Deze overschrijding wordt verrekend met het budget in 2012.

-412
-351
-29
-5.531
-47

Project loopt door. Budget wordt overgeheveld naar 2012
Project loopt door. Budget wordt overgeheveld naar 2012
Project loopt is afgerond de afrekening met de provincie moet nog plaatsvinden. Budget wordt overgeheveld naar 2012.
Project loopt door. Budget wordt overgeheveld naar 2012
Project loopt door. Budget wordt overgeheveld naar 2012

-677
11
337

Project loopt door. Budget wordt overgeheveld naar 2012
Project loopt is afgerond de afrekening met de provincie moet nog plaatsvinden. Budget wordt overgeheveld naar 2012.
Project budget 2011 is overschreden. Deze overschrijding zal worden verrekend met het budget in 2012.

-7.679
Bedrag
-43
-146
12
68
-412
48
-29
-5.531

Toelichting
Project loopt door. Budget wordt overgeheveld naar 2012
Project loopt door. Budget wordt overgeheveld naar 2012
Project budget 2011 is overschreden. Deze overschrijding wordt verrekend met het budget in 2012.
Project budget 2011 is overschreden. Deze overschrijding wordt verrekend met het budget in 2012.
Project loopt door. Budget wordt overgeheveld naar 2012
Voor het project Zandbelterbrug is een bijdrage ontvangen.
Project loopt is afgerond de afrekening met de provincie moet nog plaatsvinden. Budget wordt overgeheveld naar 2012
Project loopt door. Budget wordt overgeheveld naar 2012
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Keizerspark
Kruising N348
Amstellaan
Totaal inkomsten

-677
11
337

Project loopt door. Budget wordt overgeheveld naar 2012
Project loopt is afgerond de afrekening met de provincie moet nog plaatsvinden. Budget wordt overgeheveld naar 2012.
Project budget 2011 is overschreden. Deze overschrijding zal worden verrekend met het budget in 2012.

-6.362
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Programma

: 5 Milieu

Portefeuillehouder

: J.P.H.M. Pierey

Eenheid

: Ruimte en Samenleving
Korte omschrijving van het programma

Het programma richt zich op de integrale zorg voor milieu en duurzaamheid. Enerzijds gaat het om merkbare gevolgen voor inwoners, zoals geluid, luchtkwaliteit, geur, ecologie, afval, bodem. Anderzijds gaat het over de bijdrage van Deventer aan de mondiale en lokale klimaatproblematiek: uitstoot van CO2, gebruik van grondstoffen en de gevolgen van de klimaatverandering.
Wat hebben wij bereikt?
Bereikte maatschappelijke effecten
- Een schone stad waarin overlast en gezondheidsrisico’s door geluid, stank, vieze lucht en verontreinigde bodem tot een minimum worden beperkt.
- Een groene stad waarin leefbaarheid, klimaatbestendigheid en waardevolle ecologie hand in hand gaan.
- Een duurzame stad waarin door gemeente, inwoners, bedrijven en instellingen streven naar het verminderen van energieverbruik en gebruik van
duurzame energiebronnen.
- Een zuinige stad waarin afval wordt gezien als grondstof.
Meetbare doelstellingen
Duurzaam gebruik van energie
Duurzaam gebruik van grondstoffen
Duurzaam gebruik van grondstoffen
Kosteneffectieve afvalinzameling
Vermindering geluidoverlast in woningen

Nulsituatie 2010
Onbekend. Wordt uitgewerkt in
samenwerking met Enexis.
256 kg restafval/
inwoner
50% bronscheiding
nntb
A-lijst: 870
B-lijst: 1700
Raillijst: 170
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Streefwaarde 2011

Realisatie 2011

2 % lager

Onbekend, meting start in 2012.

150 kg restafval per inwoner
in 2014
60 % bronscheiding in 2014
nntb
A-lijst: 180
B-lijst: sanering na 2012
Raillijst: 100

242 kg restafval/inwoner
53%
nntb
A-lijst: 75
B-lijst: 1700
Woningen op raillijst gaan naar
Prorail
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Meetbare doelstellingen
Vermindering geluidoverlast langs het spoor
Verminderen humane risico’s als gevolg van bodemverontreiniging
Duurzaam bodemgebruik

Verbeteren leefklimaat stad en gezondheid burgers
Verminderen veiligheidrisico’s burgers als gevolg van
bedrijfsactiviteiten.

Nulsituatie 2010

Streefwaarde 2011

1 Nanov-scherm (bij Bathmen)
geplaatst
3 spoedeisende gevallen van
bodemverontreiniging

4 Nanov-schermen geplaatst

4 schermen geplaatst

Idem
(sanering vindt plaats tussen
2012 en 2015)
Meer WKO-systemen

Er is één spoedeisende lokatie
gesaneerd.

Aantal warmtekoudeopslagsystemen

Op maximaal vijf wegen overschrijding normen luchtkwaliteit
zes overschrijdingen plaatsgebonden risico (PR 10-6)

Op maximaal 3 wegen overschrijding normen luchtkwaliteit
1 overschrijding plaatsgebonden risico (PR 10-6)

Realisatie 2011

Het aantal neemt snel toe. Harde
cijfers zijn er niet vanwege het
gedeelde bevoegd gezag met
provincie.
Er is nog één lichte overschrijding
van de norm voor NO2 op een
klein stukje Zutphenseweg
In 2011 zijn er 2 overschrijdingen,
waarvan één nieuwe als gevolg
van de inwerkingtreding van het
Besluit buisleidingen externe veiligheid

Monitoring doelstellingen
Monitoring van duurzaamheidinspanningen is niet zo eenvoudig. In 2010 worden twee methoden ontwikkeld. Eén is gebaseerd op cijfers over het elektriciteitsgebruik. Dit wordt in samenwerking met Enexis uitgevoerd. Deze methode wordt in 2012 operationeel..
Normaal gesproken wordt luchtkwaliteit niet gemeten, maar berekend op grond van het gemeentelijk verkeersmodel. Deze berekening actualiseren we één
keer in de twee jaar. Vanaf 2010 wordt de luchtkwaliteit (NO2) aan de Handelskade gemeten. Hiermee krijgen we een beeld van de betrouwbaarheid van de
modelberekeningen.
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Vastgestelde beleidsdocumenten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visie Duurzaam Deventer, koersdocument voor periode 2009-2014 met:.
Deventer klimaatplan
Ecologische visie
Afval 2030
Visie op externe veiligheid (2007).
Afvalplan 2009-2014 (2009)
Actieplan Luchtkwaliteit en Regionale Samenwerkingsafspraak Luchtkwaliteit (2008).
Convenant Bodem tussen VNG-IPO-Rijk-UvW (2009)
Verdeelbesluit Bodemsanering 2005-2009 en verder (2009)
Convenant Nanov (geluidschermen langs spoor)
Uitvoeringsagenda Duurzaamheid (2011)

Actuele beleidscontext
In 2009 heeft de raad ingestemd met de Visie Deventer Duurzaam. In het coalitieakkoord 2010-2014 staat: ‘Duurzaamheid is één van de rode draden in het
collegeprogramma. Een energieneutraal Deventer is het streven. Daar zetten we op in.’ Het Rijk en de provincie geven een stevige financiële impuls aan
duurzaamheid. Om de gezamenlijke ambities van gemeente en provincie te onderstrepen is in 2010 een duurzaamheidconvenant afgesloten.
Eind 2011 heeft de raad de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid vastgesteld.
Op het gebied van bodem wordt de periode 2011-2015 van groot belang omdat het de intentie van het Rijk is om vanaf 2016 geen rijksmiddelen meer uit te
trekken voor bodemsanering. In het Convenant Bodem hebben Rijk, provincies en gemeenten daarom afgesproken om voor 2015 alle spoedeisende gevallen
met risico’s voor de mens te saneren.
Wat deden wij daarvoor in 2011?
Onderwerpen
= prestatie is 100% gerealiseerd
Afval (31)

Afval (31)

Prestaties in 2011
= prestatie is minimaal 75% gerealiseerd

Realisatie prestatie in
2011

= = prestatie is minder dan 75% gerealiseerd

Plaatsing 184 ondergrondse containers voor huishoudelijk afval.
De containers buiten de binnenstad zijn allemaal eind
oktober geplaatst. Voor de 30 containers in de binnenstad wordt eind maart 2012 afronding verwacht.
Onderzoek realisatie doelstellingen eerste fase afvalplan 2009-2014 en op basis daarvan eventueel opstarten proces invoering Diftar
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Toelichting
= prestatie is niet gerealiseerd

De containers buiten de binnenstad zijn allemaal
eind oktober geplaatst. Voor de dertig containers in
de binnenstad wordt medio 2012 afronding verwacht. Bij de najaarsrapportage is hiervoor €
400.000 overgeheveld naar 2012.
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Onderwerpen
= prestatie is 100% gerealiseerd
Afval (31)
Afval (31)
Duurzaamheid (35)
Duurzaamheid (35)

Duurzaamheid (35)

Prestaties in 2011
= prestatie is minimaal 75% gerealiseerd

Realisatie prestatie in 2011

Toelichting

= = prestatie is minder dan 75% gerealiseerd

Onderzoek van de mogelijke introductie van een minicontainer met blauwe deksel voor gescheiden papier
inzameling bij laagbouw op basis van vrijwilligheid.
Onderzoek grofvuilbeleid in samenhang met de realisatie van een nieuwe milieustraat met betere scheidingsmogelijkheden.
Plaatsingsbesluit vier windmolens
Besluitvorming uitvoeringsagenda heeft vertraging
opgeleverd.
Uitvoering project energiebesparing bestaande woningen

= prestatie is niet gerealiseerd

Besluit is wel genomen. Echter voor twee molens
(zie najaarsrapportage).
De subsidieverlening is afgerond. Alleen vindt de
betaling pas plaats op basis van werkelijk gemaakte
kosten. Dat loopt nog door tot april 2012. Hiervoor
wordt € 177.878 overgeheveld naar 2012.
Plaatsing is afgerond, het totale project wordt begin
2012 afgesloten. Niet alle gebouwen bleken geschikt. Daarom panelen geplaatst op 58 gebouwen.

Plaatsing zonnecollectoren op 76 gemeentelijke gebouwen.
Is opgenomen in convenant met de provincie. Project
wordt niet in 2011 afgerond.
Creëren mogelijkheid voor participatie in collectieve
zonnestroom installaties

Is onderdeel van uitvoeringsagenda duurzaamheid.
*Zie onder

Duurzaamheid (35)

Creëren mogelijkheid voor participatie in collectieve
zonnestroom installaties

Is onderdeel van uitvoeringsagenda duurzaamheid.
*Zie onder

Duurzaamheid (35)

Vastgesteld besluit duurzaam energie bedrijf

Duurzaamheid (35)

Vastgesteld besluit borging duurzaamheid in ruimtelijk
plannen etc.

Gebiedsontwikkeling (35)

Kavels voor koeien: project gebiedsontwikkeling Gooiermars is opgeschaald naar Salland-Zuid en heeft een
sterkere focus gekregen op agrarische structuurverbetering.

Luchtkwaliteit (35)

Afronding maatregelen Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (RSL)

Vertraging in verband met besluitvorming uitvoeringsagenda, besluitvorming windmolens en uitstel
ontwikkeling Steenbrugge.
Is onderdeel van uitvoeringsagenda duurzaamheid.
Bij de najaarsrapportage is hiervoor € 60.000 SLOKregeling overgeheveld naar 2012.
*Zie onder
Contouren van een kader zijn gereed (studie Saxion).
*Zie onder
Het proces van kavelruil is complex omdat het een
legpuzzel is die alleen maar in één keer gelegd kan
worden. Alle transacties hangen samen. Daardoor is
sprake van een langere doorlooptijd waarvoor €
37.331 wordt overgeheveld naar 2012.
Eindverantwoording vindt in 2012 plaats.
De laatste werkzaamheden moeten in 2012 worden
uitgevoerd. In 2012 vindt ook de eindafrekening
plaats met de provincie. Hiervoor wordt € 50.000
overgeheveld naar 2012.

Duurzaamheid (35)
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Onderwerpen
= prestatie is 100% gerealiseerd

Prestaties in 2011

Realisatie prestatie in 2011

= prestatie is minimaal 75% gerealiseerd

= = prestatie is minder dan 75% gerealiseerd

Bodemverontreiniging (36)

Opstellen saneringsprogramma spoedeisende gevallen 2012-2015

Bodemverontreiniging (36)

Opstellen uitvoeringsplan gebiedsgericht grondwaterbeheer en duurzaam gebruik van de ondergrond (voor
koude-warmteopslag)

Geluidsanering (37)

Afvoeren 590 woningen van A-lijst
Saneren 50 woningen A-lijst
Actualiseren B-lijst
Saneren 50 woningen raillijst

Budgetoverheveling PMJP
Budgetoverheveling aanvullende gevelmaatregelen Bathmen

Toelichting
= prestatie is niet gerealiseerd

Op basis van een plan van aanpak is gekozen om in
eerste instantie een gebiedsgericht saneringsplan op
te stellen voor de afbouw van de grondwatersanering Handelskade. Over dit plan moet nog een besluit worden genomen.
Daarna wordt de opzet vertaald in een gemeentebrede aanpak.

Geluidsanering spoorverkeer Nanov: er wordt nu naar
gestreefd om een saneringsprogramma voor beide
schermen (DV1 en DV5) in 2011 te nemen.
De fasering is niet juist ingeschat en de activiteiten zijn complexer dan ingeschat waardoor sprake is van een langere doorlooptijd. Hierdoor wordt €
64.500 overgeheveld naar 2012.
Afronding van het project duurt een paar maanden langer dan ingeschat. € 38.236 wordt overgeheveld.

*toelichting op prestaties duurzaamheid
De prestaties op het gebied van duurzaamheid zijn slechts ten dele gehaald. De oorzaak daarvoor is voor alle prestaties dezelfde: de uitvoeringsagenda duurzaamheid is op 21 december 2011 door
de raad vastgesteld. Hierdoor zal de feitelijke uitvoering voor het merendeel in 2012 liggen. Bovendien is in de uitvoeringsagenda gekozen voor een koers die in zekere zin afwijkt van de uitgangspunten die zijn gehanteerd voor de begroting 2011. In de uitvoeringsagenda ligt de focus nog meer op het mobiliseren van de kracht van de stad. De gemeentelijke doelstelling om energieneutraal te
zijn in 2030 kan alleen bereikt worden door inzet van burgers, bedrijven en instellingen. Dit heeft ook gevolgen voor de wijze waarop de prestaties in de begroting 2011 zullen worden gerealiseerd.
Een concreet voorbeeld daarvan is de verduurzaming van bestaande woningen door middel van een blok-voor-blok-aanpak. Een consortium van Deventer bedrijven heeft gezamenlijk een projectplan geschreven voor verduurzaming van 2000 woningen. Hiervoor is door het Rijk een subsidie van € 500.000 beschikbaar gesteld.

Wat heeft het gekost?
Exploitatie

Lasten
Baten
Saldo
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2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

16.648
13.005
-3.643

17.309
12.897
-4.412

15.901
15.049
-852

-1.408
2.152
3.560

92

(bedragen x € 1.000)

Toelichting op verschil
Lasten
Overhevelingen
Huishoudelijk afval

Bodemsanering
Natuurontwikkeling
Geluidsanering
Overig
Totaal lasten

Bedrag
-368
-1.069

-132
100
32
29

Toelichting
De overhevelingen zijn hierboven toegelicht
Ontvangen nacalculatie Circulus over 2010 en 2011 - € 918
Overeenkomst Circulus: per saldo zijn er minder kosten (intern en extern) gemaakt voor het definitief inregelen van de
resultatenovereenkomst met Circulus. Met ingang van 2012 wordt er geen rekening meer gehouden met eventuele ‘aanloop- en inregelkosten.’ - €425
Lagere doorberekening in verband met zwerfafval - € 74
Minder aanbod papier, glas en blik waardoor de inzamelkosten via Sallcon lager waren - € 88
Niet geraamde bijdrage aan Circulus, vanwege ontvangen vergoeding inzameling kunststof (zie ook baten) € 374
Meer kwijtscheldingen van de afvalstoffenheffing € 66
Overige verschillen - € 4
Er is een niet geraamde bijdrage in de voorziening bodemsanering gestort € 33 (zie ook baten)
Meer capaciteit dan voorzien is ingezet voor projecten die ten laste van de voorziening zijn gebracht € -165
Uitgave op basis van de ontvangen subsidie voor de uitvoering van twee projecten langs de Schipbeek (natuurontwikkeling
Teugse- en Veenoordkolk en de Overijsselse landweer) € 100, zie ook baten
Er is meer capaciteit ingezet voor geluidsanering

-1.408

Baten
Overhevelingen
Huishoudelijk afval

Bedrag
-368
492

Bodemsanering
Natuurontwikkeling

33
100

Milieu

128

Vrijval

1.737

Overig
Totaal baten

30
2.152

Toelichting
De overhevelingen zijn hierboven toegelicht
Hogere renteopbrengst vanwege de geactualiseerde leningovereenkomst met Circulus € 67
Niet geraamde vergoeding van Nedvang € 261 (zie ook lasten)
Het saldo afvalstoffenheffing is licht hoger dan geraamd € 164 (circa 1,4%)
Ontvangen bijdrage bodemsanering € 33 (zie ook lasten)
Bijdrage van de provincie op basis van de subsidiebeschikking voor de uitvoering van twee projecten langs de Schipbeek
(natuurontwikkeling Teugse- en Veenoordkolk en de Overijsselse Landweer), zie ook lasten
Saldo niet geraamde baten: inkomsten uit dwangbevelen € 18, bijdrage RUD IJsselland € 72 en afrekening externe veiligheid € 38
De voorzieningen bodemsanering (€ 1.234) en geluidsanering (€503) zijn vrijgevallen (en gestort in nieuw gevormde bestemmingsreserves)
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Voorzieningen

Uitgaven
Inkomsten
Saldo

2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

385
0
-385

3.601
0
-3.601

3.822
44
-3.778

221
44
-177

Toelichting op verschil
Uitgaven
Bodemsanering
Geluidsanering
Vrijval
Overig

Bedrag
-1.161
-407
1.737
52

Totaal uitgaven
Baten
Overig

221
Bedrag
44

Totaal inkomsten

Toelichting
Fasering is meerjarige bodemsaneringsprojecten ISV
Fasering in meerjarige geluidsaneringsprojecten ISV
De voorzieningen bodemsanering (€1.234) en geluidsanering (€503) zijn vrijgevallen (en gestort in nieuw gevormde bestemmingsreserves)
Meer capaciteit is ingezet voor bodem- en geluidssaneringsprojecten die ten laste van de voorziening zijn gebracht

Toelichting
Niet geraamde storting in de voorziening (bijdrage derde)

44

(bedragen x € 1.000)

Investeringen

Lasten
Baten
Saldo

2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

0
0
0

2.580
1.440
-1.140

2.175
1.422
-753

-405
-18
387

Toelichting op verschil
Lasten
Zonnepanelen
Zonnepanelen

Bedrag
-301
-104

Totaal lasten

-405

Toelichting
Door vertraging in dit project wordt dit krediet overgeheveld naar 2012
Begroot bedrag 2011 is uitgegeven in 2010
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Baten
Zonnepanelen
Totaal baten

Bedrag
-18

Toelichting
Door vertraging in dit project wordt dit budget overgeheveld naar 2012

-18
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Programma

: 6 Ruimtelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder

: M.P. Swart

Eenheid

: Ruimte en Samenleving
Korte omschrijving van het programma

-

-

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

Wat hebben wij bereikt?
Bereikte maatschappelijke effecten
Het in stand houden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit die inwoners waarderen om het woonklimaat, die werkgevers en werknemers geschikt vinden
om in te werken en die bewoners en toeristen aantrekkelijk vinden om in te verblijven.

Meetbare doelstellingen
Verbeterde en meer evenwichtige en duurzame ruimtelijke indeling van het grondgebied ten behoeve van de hoofdfuncties
wonen, werken en verblijven dat in die zin wordt gewaardeerd
door burgers, bedrijven en recreanten.
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Nulsituatie 2010
Nog niet bepaald

Streefwaarde 2011
n.n.t.b. in 2011

Realisatie 2011
Wordt gewerkt aan onderdeel
bewonerspeiling
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Meetbare doelstellingen

Nulsituatie 2010

Streefwaarde 2011

Realisatie 2011

Toegenomen tevredenheid door de aanvragers van bouwen sloopvergunningen e.d. over de kwaliteit van de vergunning en de snelheid waarmee deze wordt verleend.

90% twee weken sneller dan wettelijke termijn

Gerealiseerd. Door komst Wabo
zijn de termijnen sterk ingekort.

Het behouden en versterken van de structuur van het landelijk gebied, zodat het nog beter wordt gewaardeerd door
burgers, bedrijven en recreanten.
Bestemmingsplannen die nodig zijn als ruimtelijk kader voor
ontwikkelingen die een bijdrage leveren aan de doelstelling
van het programma (postzegelbestemmingsplannen) worden in 80% van de gevallen binnen 9 maanden na aanvraag
vastgesteld. Ingeval een ontwikkeling gerealiseerd kan
worden door een projectbesluit, wordt deze procedure in
80% van de gevallen binnen 7 maanden vastgesteld. De
aanvrager moet dan wel aan alle onderzoeksverplichtingen
hebben voldaan.
Het optimaal benutten van (stedenbouwkundige) kansen en
mogelijkheden voor fysieke ontwikkelingen binnen bestaand
stedelijk gebied en daar binnen een substantieel deel (50%)
van de woningbouwproductie realiseren.
Het toetsen van bouwplannen conform CKB en het uitoefenen van controle en optreden tegen ongewenste ontwikkelingen (repressief).

Nog niet bepaald

Het aandeel binnen twee weken
sneller dan de wettelijke termijn
afgehandelde bouw- en sloopvergunningen stijgt van 90% naar
95%.
n.n.t.b. in 2011

Oude WRO kende
andere procedures

Niet eerder gemeten

CKB norm

80% van de postzegelbestemmingsplannen wordt binnen 9
maanden na aanvraag vastgesteld.
80% van de projectbesluiten wordt
binnen 7 maanden na aanvraag
vastgesteld.
50% van de woningbouwproducten wordt binnenstedelijk gerealiseerd.
Alle bouwplannen worden getoetst
en gehandhaafd conform de CKB
norm.

Wordt gewerkt aan onderdeel
bewonerspeiling
Gerealiseerd.
Andere procedures door komst
Wabo waardoor versnelling in
zijn algemeenheid is opgetreden.

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Monitoring doelstellingen
De doelstellingen worden gemonitord door gebruik te maken van de ontwikkelingen en methodieken die ook zijn toegepast in de ’Staat van Deventer’ en een
meetmethode die op een andere wijze al binnen de gemeente is ontwikkeld.
Vastgestelde beleidsdocumenten
•
•
•
•
•

Structuurplan Deventer 2025, Synergie van stad en land (2004).
Regionale Structuurvisie Stedendriehoek (2007).
Regionale Structuurvisie De Voorlanden (2009)
Masterplan Zandwetering (2004).
Ruimtelijke visie Schalkhaar (2004).
Gemeente Deventer Jaarverslag 2011
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Structuurvisie Diepenveen (2004).
Ruimtelijke visie Bathmen (2008).
Structuurschets Steenbrugge (2005).
Visie Voorstad Oost (2009).
Ontwikkelingskaders Rood voor Rood en Vrijkomende Agrarische Bebouwing (2009).
LOG visies Lettele en Bathmen (2009)
Waterplan Deventer (2007).
Kroon van Deventer (2005).
Provinciale Omgevingsvisie (2009).

Actuele beleidscontext
Nota Ruimte, Provinciale Omgevingsvisie O2
De Nota Ruimte van het Rijk (2004) legt de nadruk op ontwikkelingsgerichte planologie, decentralisatie en deregulering. Dit beeld wordt bevestigd in de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening. Na een invoeringstraject 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
Met behulp van de Grondexploitatiewet is het eenvoudiger om de kosten voor planvorming op de initiatiefnemer te verhalen.
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 inwoners.
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 haar meerwaarde bewezen en is voor de ruimtelijke ontwikkeling
op langere termijn ook onontkoombaar.
Wabo
Sinds 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) in werking. Het doel van deze wet is om de vergunningen op het gebied van bouwen,
wonen, ruimte, milieu, monumenten, natuurbescherming, flora en fauna en water op elkaar af te stemmen. Ook dwingt de Wet tot samenwerking met andere
bestuursorganen om de behandeling van diverse omgevingsvergunningen sneller af te handelen, te vereenvoudigen en af te stemmen. In 2011 wordt de invoering van de nieuwe vergunningensystematiek verder vormgegeven en worden de banden intern en extern verder aangehaald om de gewenste versnelling
in behandeling te bereiken. Inwoners en bedrijven komen meer centraal in het proces te staan.
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Wat deden wij daarvoor in 2011?
Onderwerpen

Prestaties in 2011

= prestatie is 100% gerealiseerd

= prestatie is minimaal 75% gerealiseerd

Realisatie prestatie in
2011

= = prestatie is minder dan 75% gerealiseerd

Actualiseren en digitaliseren van
bestemmingsplannen

In 2010 is 80% van het bestemmingsplannenbestand actueel, en
wordt voldaan aan de digitale verplichtingen op grond van de
Wet op de ruimtelijke ordening. In 2011 worden de laatste actualiseringplannen opgestart opdat deze voor de wettelijk voorgeschreven datum (2013) kunnen worden vastgesteld.

Postzegelbestemmingsplannen
(voorheen: planologische procedures).

Bestemmingsplannen die benodigd zijn als ruimtelijk kader voor
ontwikkelingen die een bijdrage leveren aan de doelstellingen
van het programma worden in 80% van de gevallen binnen 9
maanden na aanvraag vastgesteld, mits aanvrager aan alle
onderzoeksverplichtingen heeft voldaan.
Als basis voor gebiedsontwikkelingen worden voor tenminste
twee grote gebieden in Deventer een masterplan respectievelijk
stedenbouwkundig plan vastgesteld, waardoor aan de binnenstedelijke woningbouwopgave kan worden voldaan.
Als basis voor locatieontwikkelingen (enkelvoudige ontwikkelingen voor relatief beperkt gebied) worden in de vorm van een
Nota van Uitgangspunten kaders aan de voorkant van een
proces vastgesteld.
Een ontwerpbestemmingsplan Buitengebied wordt vastgesteld.

Gebiedsontwikkelingen

Locatieontwikkelingen

Landelijk gebied

Ruimte voor de Rivier

Woningbouw Bathmen: er zijn geen initiatieven door de grondeigenaren ontplooid, waardoor het masterplan nog niet wordt
gemaakt en aan de raad ter vaststelling kan worden aangeboden.
Een ontwerpbestemmingsplan voor de maatregelen aan de rivier
wordt vastgesteld.
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Toelichting
= prestatie is niet gerealiseerd

Gerealiseerd. In 2012 wordt gestart met een ‘veegplan’ waarin voor een aantal specifieke gebieden die
aanvankelijk buiten de actualisering waren gelaten (in
verband met mogelijke ontwikkelingen) alsnog een
dergelijke actie volgt.

Door externe oorzaken is de inbreiding Schapenzand
Diepenveen vertraagd. Hierdoor wordt € 31.000
overgeheveld naar 2012.

Het definitieve plan wordt in het eerste kwartaal ter
vaststelling aan de Raad aangeboden. Zie najaarsrapportage. De werkzaamheden in 2011 konden binnen
de begroting worden opgevangen. Vanwege het grote
aantal zienswijzen zullen wij voor 2012 met voorstellen
voor de Voorjaarsnota komen
Bovendien is ook het definitieve bestemmingsplan al
door de Raad vastgesteld.
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Onderwerpen

Prestaties in 2011

= prestatie is 100% gerealiseerd

Realisatie prestatie in
2011

= prestatie is minimaal 75% gerealiseerd

= = prestatie is minder dan 75% gerealiseerd

Kwaliteit bebouwde omgeving

Een geactualiseerde Welstandsnota wordt vastgesteld

Vergunningverlening

Alle bouwaanvragen worden conform de landelijke CKBsystematiek getoetst. Voor zover aanvragen voldoen aan de
indieningvereisten, en voldoen aan wet- en regelgeving worden
deze in 95% van de gevallen twee weken sneller dan de wettelijk
voorgeschreven termijn verleend.
Het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) wordt uitgevoerd.

Handhaving en toezicht
Budgetoverheveling
Landschapsontwikkelingsplan
(LOP)
Budgetoverheveling masterplan
Schipbeek
Budgetoverheveling Leader
Platteland

Toelichting
= prestatie is niet gerealiseerd

Overheveling € 100.000; van dit bedrag is 66.000 gelabeld voor uitvoering van de regeling Streekeigen Huis en Erf, Erfgoed Salland (SHEES). De overige
34.000 voor cofinanciering van een aantal potentiële projecten.
Dit project loopt voor een deel door naar 2012, waarvoor € 54.000 wordt overgeheveld.
Dit project loopt over meerdere jaren. € 100.000 wordt overgeheveld naar 2012.

Wat heeft het gekost?
(bedragen x € 1.000)

Exploitatie

Lasten
Baten
Saldo

2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

5.693
2.764
-2.929

8.028
2.838
-5.190

7.613
3.078
-4.535

-415
240
655

Toelichting op verschil
Lasten
Overhevelingen
Rood voor rood
Bestemmingsplan Buitengebied
Apparaatslasten

Bedrag
-852
-57
363
194

Toelichting
De overhevelingen (product 1) zijn hierboven toegelicht.
Als gevolg van minder initiatieven is er minder capaciteit ingezet.
Vanwege het intensieve traject met veel inspraakreacties en de afstemming tussen de drie gemeenten waarbij Deventer de
projectleiding heeft was het budget niet toereikend (zie melding in najaarsrapportage).
Er is meer capaciteit ingezet voor vergunningen en toezicht. De oorzaak hiervan zit in de complexiteit van de Wabo. De
eerste concept resultaten van een evaluatie van de gevolgen van de Wabo zijn bekend. Bij de behandeling van de voor-
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Voorziening
Totaal lasten
Baten
Overhevelingen
St. Jozef ziekenhuis
Bestemmingsplan buitengebied
Centrumgebied Borgele
Gooiermars
Koploper project Nevengeul Deventer
Dwangsommen
Leges
Shees
Totaal baten

-63

jaarsnota van 2012 wordt nader op de resultaten daarvan terug komen.
Vrijval voorziening voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan Borgele wordt bij resultaat bestemming voorgesteld om te
storten in de reserve overloop

-415
Bedrag
-31
33
158
50
17
63
36
-103
17
240

Toelichting
Inbreiding Schapenzandweg Diepenveen (Berends)
Het masterplan is vastgesteld en de financiële afhandeling heeft plaatsgevonden
Bijdragen van gemeenten (Raalte en Olst-Wijhe) voor het gezamenlijke project in het buitengebied, deze bedragen waren
niet geraamd (zie toelichting onder lasten).
Project centrumgebied Borgele, is bijna gerealiseerd. In het eerste kwartaal 2012 wordt dit masterplan vastgesteld.
Restantbedrag subsidie Gooiermars was niet geraamd.
Bijdrage Waterschap Groot Salland voor inzet uren Ruimte voor de Rivier. Deze was niet geraamd.
Niet-begrote verbeurde dwangsommen
Minder leges opbrengst
Nog te ontvangen bijdrage voor Shees.

Voorzieningen

Uitgaven
Inkomsten
Saldo

2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

0
0
0

0
64
64

64
64
0

64
0
-64

Toelichting op verschil
Uitgaven
Voorziening

Bedrag
64

Toelichting
Vrijval voorziening voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan Borgele wordt bij resultaat bestemming voorgesteld om te
storten in de reserve overloop

Bedrag
64

Toelichting
Vrijval voorziening voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan Borgele wordt bij resultaat bestemming voorgesteld om te
storten in de reserve overloop

Totaal uitgaven
Inkomsten
Voorziening

Totaal inkomsten
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(bedragen x € 1.000)

Investeringen

Lasten
Baten
Saldo
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2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

0
0
0

564
800
236

530
766
236

-34
-34
0
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Programma

: 7 Wonen en herstructurering

Portefeuillehouder

: M.P. Swart
J.P.H.M. Pierey

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 kwalitatieve en kwantitatieve programmering van de woningbouw.
• rechtvaardige verdeling van voldoende huurwoningen.
• afspraken met de woningcorporaties en andere instanties.
• aandacht voor woonkwaliteit in relatie tot bijzondere doelgroepen.
• herstructurering van bestaande woonwijken en buurten.
Wat hebben wij bereikt?
Bereikte maatschappelijke effecten
De gemeente maakt afspraken met derden om het volgende te bewerkstelligen:
- voldoende woningen van voldoende kwaliteit
- goede (betere) balans tussen vraag en aanbod op het gebied van wonen
- een goed woon- en leefklimaat in de wijken en diversiteit in samenstelling van de bevolking
Dit komt ondermeer tot uitdrukking in het aantal bouwvergunningen of projecten in de openbare ruimte. Zie programma 6 en programma 3 voor de meetbare
doelstellingen.
Meetbare doelstellingen

Nulsituatie 2010

Streefwaarde 2011

Realisatie 2011

Het (doen) zorgdragen voor voldoende woonruimten. In een goede woon- en
leefomgeving voor alle inwoners.
In het bijzonder het (doen) zorgdragen voor geschikte woonruimte voor de inwoners die aangewezen zijn op de sociale woningbouw (‘ sociale doelgroep’).
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Meetbare doelstellingen

Nulsituatie 2010

Streefwaarde 2011

Realisatie 2011

Het actief ondersteunen van inwoners en instellingen bij de verbetering van het
woon- en leefklimaat in de herstructureringswijk.
Deze informatie wordt verstrekt bij de openbare verantwoording van de prestatieafspraken met de corporaties.
Vastgestelde beleidsdocumenten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Woonvisie 2008+ (2009)
Verordening doelgroepen sociale woningbouw (juli 2010)
Vernieuwingsplan Oranjekwartier (2008)
Verdeling zorgwoningen (2008)
De toekomst van het Rondeel (2008)
Visie en Randvoorwaarden voor het Wijkvoorzieningencentrum Keizerslanden (2006)
Ontwikkelingsvisie wijkvernieuwing wijk 4, De Kroon van Deventer (2005)
Ontwikkelingsvisie Rivierenwijk (2005)
Vernieuwingsplan Landsherenkwartier
Visie Voorstad Oost (2009)
Uitvoeringsprogramma Voorstad Oost (2010)
Omgevingsvisie, provincie Overijssel.
Huisvestingsverordening kamergewijze verhuur
Stedenbouwkundig raamwerk Rivierenwijk (2011).

Actuele beleidscontext
Door de crisis is er sprake van stagnatie van de woningbouwproductie. De (tijdelijke) terugloop heeft gevolgen voor woningzoekenden, namelijk stagnatie in
de doorstroming, gevolgen voor de economie en voor gemeentefinanciën.
In 2010 hebben provincie en gemeente Prestatieafspraken Wonen geformuleerd.
Eind 2010 hebben corporaties en gemeenten prestatieafspraken gemaakt. Over 2011 vindt voor het eerst openbare verantwoording plaats.
In 2010 is de Wet kraken en leegstand (in de volksmond antikraakwet) in werking getreden. Enerzijds houdt dit in dat kraken als misdrijf strafbaar wordt. Anderzijds krijgen gemeenten een instrumentarium om leegstand tegen te gaan.
In de drie herstructureringsopgaven konden in 2011 flinke slagen worden gemaakt. In Keizerslanden zit dat met name in de uitvoering van woningbouwprojecten en de inrichting van de openbare ruimte. Na een langdurige stagnatie is ook weer nieuw elan geblazen in de planontwikkeling van de Rivierenwijk, zodat
in 2012 met de voorbereiding van de feitelijke uitvoer van de eerste plannen kan worden aangevangen.
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Ook in Voorstad Oost is de herstructureringsopgave op stoom gekomen. Het betreft hier een veelheid van sociale en fysieke activiteiten.

Wat deden wij daarvoor in 2011?

Onderwerpen

Prestaties in 2011

= prestatie is 100% gerealiseerd
Uitvoering prestatieafspraken
Woonvisie 2008+ (3)

Regionale afstemming woonbeleid
(3)

= prestatie is minimaal 75% gerealiseerd

Realisatie prestatie in
2011

Toelichting

= = prestatie is minder dan 75% gerealiseerd

= prestatie is niet gerealiseerd

Afspraken met de woningcorporaties worden uitgevoerd. De gemeentelijke bijdrage bestaat ondermeer uit:
- afspraken huisvesting kwetsbare groepen
- evaluatie stelsel woonruimteverdeling
- periodieke publieke verantwoording uitvoering woonvisie (gezamenlijk met corporaties)
- afspraken studentenhuisvesting.
Er was voorzien dat de provinciale bijdrage voor uitvoering van de
prestatieafspraken met de corporaties in 2011 ontvangen zou
worden. Deze bijdrage komt echter pas beschikbaar in 2012. Om
deze reden wordt voorgesteld de gerelateerde prestaties door te
schuiven naar 2012.
Regie prestatieafspraken wonen provincie Overijssel – gemeente
Deventer

Monitoring woningbouwproductie
(3)

Vastgestelde rapportage voortgang woningbouwproductie.

Woonwagens en standplaatsen (3)

Verder wegwerken achterstanden onderhoud en vervanging.
Handhaving en voorbereiding overdracht van de woonwagens en
standplaatsen.
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De prestatie is aangepast bij de zomerrapportage
De uitvoering van het project wordt doorgeschoven naar 2012.

Budgetoverheveling
De fasering van de Handhaving en het toezicht bij
woonwagens is niet juist ingeschat. Het inhalen
van de resterende achterstand was al voorzien in
2012. Lasten en baten € 52.405
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Onderwerpen

Prestaties in 2011

= prestatie is 100% gerealiseerd
Keizerslanden (4)

Voorstad Oost (4)

Rivierenwijk (4)

Budgetoverheveling
Handhaving Rivierenwijk:
Budgetoverheveling
Prioriteitswijken

= prestatie is minimaal 75% gerealiseerd

Realisatie prestatie in
2011

Toelichting

= = prestatie is minder dan 75% gerealiseerd

- Continuering Sociaal Programma Keizerslanden (regie ligt bij
Woonbedrijf ieder1);
- Verwachting Woonbedrijf Ieder1: oplevering 140 woningen Tuindorp-Zuid; oplevering 70 woningen Landsherenkwartier.
Door de gemeente en het woonbedrijf is bestuurlijk afgesproken
om de doelen van het sociaal programma te handhaven maar de
gemeente zal niet afrekenen op de genoemde aantallen/percentages omdat de realisatie niet geheel zelfstandig beïnvloedbaar is door het woonbedrijf.
- Gebiedsregie Voorstad Oost (relaties tussen verschillende partijen
- Verplaatsing Speeltuin De Driehoek
- Aanleg Wijkplein
- Start particuliere woningverbetering.
- Afronden huidige sociaal programma en opstellen nieuw programma voor de periode 2012-2015.
In 2011 zal de herstructurering van de Rivierenwijk, uitgaande van
een besluit over de vormgeving van de Amstellaan in 2010, de
ontwerpfase ingaan. Binnen deze fase zullen de volgende activiteiten verricht worden:
- Opstellen (door Rentree) en vaststellen stedenbouwkundig plan
- Anterieure overeenkomst opstellen (Gemeente en Rentree)
- Start voorontwerpbestemmingsplan (Gemeente)
- Opstellen plan opwaardering openbare ruimte in de aanpalende
gebieden (zie programma 3).
De activiteit is complexer dan ingeschat, waardoor de doorlooptijd langer wordt. Lasten € 29.172.

= prestatie is niet gerealiseerd

Budgetoverheveling;
De fasering van een aantal projecten is niet juist
ingeschat. Lasten € 135.000

De prestatie is aangepast bij Zomerrapportage
Budgetoverheveling
De fasering van een aantal projecten is niet juist
ingeschat. Deze projecten worden in 2012 (verder)
uitgevoerd. De daarmee samenhangende organisatie- en externe kosten worden overgeheveld.
Lasten € 415.000 en baten € 215.000
De genoemde prestaties zijn gerealiseerd.

Budgetoverheveling:
De fasering van een aantal projecten is niet juist
ingeschat. Lasten € 525.000

De planning en fasering is niet juist ingeschat. Lasten € 196.000.
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Wat heeft het gekost?
(bedragen x € 1.000)

Exploitatie

Lasten
Baten
Saldo

2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

5.948
3.390
-2.558

6.847
2.730
-4.117

5.285
2.359
-2.926

-1.562
-371
1.191

Toelichting op verschil
Lasten
Overheveling
Overheveling
Bibliotheek
Verschillen
Rivierenwijk
Totaal lasten

Baten
Overhevelingen
Kamerverhuur

Bedrag
-277
-1.075
16
45
-271

Toelichting
Overheveling product 3 zoals bovenstaand toegelicht
Overheveling product 4 zoals bovenstaand toegelicht
Bijdrage voor bibliotheek van de toekomst
Kleine verschillen
Uitgavenpatroon herstructurering Rivierenwijk achtergebleven bij de planning

-1.562

Bedrag
-215
59

Leegstandwet
Voorstad Oost
Keizerslanden
Rivierenwijk
Lingepark
Keizerslanden
Voorstad Oost
Voorstad Oost
Keizerslanden

7
50
264
-308
-22
-63
-60
-40
-50
7

Totaal baten

-371

Toelichting
Overheveling product 4 zoals bovenstaand toegelicht
Opbrengst verbeurde dwangsommen kamerverhuur en leges voor omzettingsvergunning kamerverhuur. Deze waren niet
begroot
Leges leegstandwet. Hiervoor was ook geen opbrengst begroot.
Pilot kluspanden niet begroot
Btw teruggave Kei 13 (gymzaal)
Lagere interne verrekening doordat er lagere uitgaven zijn.
Bijdrage aan Lingepark
Ten onrechte een ontvangst opgenomen voor Keizerslanden herstructurering
Ten onrechte opgenomen in de begroting, maar dit is voor product 1
Geen interne verrekening omdat er geen lasten tegen over staan
Geen interne verrekening omdat er geen lasten tegen over staan
Overige baten
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Voorzieningen

Uitgaven
Inkomsten
Saldo

2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

0
0
0

572
0
-572

822
250
-572

250
250
0

Toelichting op verschil
Uitgaven
Voorziening
Voorziening
Totaal uitgaven
Inkomsten
Voorziening

Totaal inkomsten

Bedrag
572
250

Toelichting
Opheffen voorziening ISV2, de middelen zijn herbestemd. Zie Raadsvoorstel 526297
Vrijval voorziening voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan Borgele wordt bij resultaat bestemming voorgesteld om te
storten in de reserve overloop

822
Bedrag
250

Toelichting
Vrijval voorziening voor particuliere woningverbetering Voorstad Oost wordt bij resultaatbestemming voorgesteld om te
storten in de reserve overloop.

250
(bedragen x € 1.000)

Investeringen

Lasten
Baten
Saldo
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2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

0
0
0

225
0
-225

196
0
-196

-29
0
29
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Programma

: 8 Economie en vastgoedontwikkeling

Portefeuillehouder

: M.P. Swart
M.J. Ahne
J.P.H.M. Pierey

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 levert in samenwerking met de andere programma’s en partners uit de profit- en non-profitorganisaties een bijdrage aan het versterken van de
lokale bedrijvigheid en werkgelegenheid van stad en platteland, zodanig dat er sprake is van een vitale economie en arbeidsmarkt.
In 2009 is daartoe een aantal belangrijke kaderstellende visies opgeleverd waaronder een nieuw beleidsplan voor de horeca, een onderzoek naar de kantorenmarkt en een visie op de detailhandelsstructuur. Deze beleidskaders vormen een belangrijke basis voor overleg over diverse winkelgebieden- en ontwikkellocaties in stad en ommeland. In 2008 ontving de binnenstad veel meer passanten dan in voorgaande jaren. Dit mede dankzij de opening van de nieuwbouw van de Boreel. Dit bezoekcijfer willen we ook voor 2010 vasthouden. Helaas hebben enkele evenementen als gevolg van de crisis te maken van het
wegvallen van sponsorbijdragen. De groei in de toeristische markt kan zonder noodmaatregelen niet optimaal worden benut.
Het vertrek van Morres heeft negatieve invloed op het trekken van bezoekers elders uit Nederland. Dankzij de nieuwe structuurvisie detailhandel zijn er goede
mogelijkheden de Snipperling weer opnieuw op de kaart te zetten.
Product 11 richt zich op het tot ontwikkeling brengen van de (complexe) stedelijke opgaven. Naast de regievoering richt het product zich op het optimaliseren
van de verdiencapaciteit (rendement) van de gemeentelijke inbreng in de gebiedsontwikkeling in brede zin van het woord.
Met gebiedsontwikkeling bedoelen we het ontwikkelen van locaties voor de stedelijke functies wonen, werken, recreëren en overige voorzieningen. Het gaat
om zowel de diverse ontwikkelingen binnen bestaand stedelijk gebied als de uitbreidingslocaties.
Het product Grondexploitaties richt zich op de meer complexe ontwikkelingsopgaven. Met name waar sprake is van een gemeentelijke grondexploitatie of een
particuliere grondexploitatie waar een exploitatiebijdrage aan de gemeente dient te worden afgedragen. Tevens richt dit product zich op het ontwikkelen van
het grondbeleid en worden vanuit die context bijdragen verleend aan diverse strategische vraagstukken en verantwoordingsdocumenten.
Door middel van een goede beheersing en strak risicomanagement streven we naar een geoptimaliseerde financiële positie van de vastgoedportefeuille.
Product 13 richt zich op het beheer van onroerend goed in de vorm van opstallen en gronden in eigendom van de gemeente in zowel stedelijk als agrarisch
gebied.
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Wat hebben wij bereikt?
Bereikte maatschappelijke effecten
Het programma Economie en vastgoedontwikkeling streeft het volgende maatschappelijke effect na:
• Deventer is een dynamische stad met een optimaal woon-, werk- en leefklimaat voor de inwoners
• Inwoners, bedrijven en instanties herkennen zich in de stedelijke ontwikkelingen en zijn daarover tevreden.

Meetbare doelstellingen
Ruimte creëren voor en mogelijk maken van het realiseren van diverse stedelijke ambities zoals die zijn verwoord in de diverse programma’s.
De waardering door het bedrijfsleven van de gemeentelijke dienstverlening stijgt van 6,2 naar 6,5.
Het aantal voor herstructurering in voorbereiding zijnde ha. bestaand
bedrijventerrein stijgt van 0 naar 15.
Het aantal op bestaande bedrijventerreinen uitgevoerde energiescans stijgt van 0 naar 20.
Het aantal jaarlijkse toeristen blijft gehandhaafd op tenminste
920.000.
Het aantal bedrijven in Deventer blijft gehandhaafd op 4.996.
Het eindcijfer voor het gemeentelijk ondernemersklimaat stijgt van
6,7 naar 6,8.

Nulsituatie 2010

Streefwaarde 2011

Realisatie 2011
Meting in voorjaar 2012

6,2

6,5

Meting in voorjaar 2012

0 ha.
0

15 ha.
20

920.000

920.000

912.000

Ca 5.000
6,7

Ca 5.000
6,8

Eind 2010 zijn er 5648 bedrijven
Meting in voorjaar 2012

5,6 ha. project Havenkwartier
Gerealiseerd

(tussenmeting) 2007)

Vastgestelde beleidsdocumenten
•
•
•
•
•
•
•
•

Nota Grondbeleid (2000)
Notitie Methodiek gemeentelijke investeringsplanning (2006)
Economisch businessplan: veerkracht en dynamiek, daar gaat het om (2001)
Visie binnenstad zuid (2004)
Beleidsnota Deventer binnenstadsperspectief: Koopcentrum voor 200.000 bezoekers (1998)
Beleidsplan Toerisme: Ambities van een toeristische stad (2001)
Masterplan IJsselfront (2004)
Structuurvisie detailhandel (2004 of 2009)
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•
•
•
•
•
•

Kamperen en overnachten in het buitengebied van Deventer (2004)
Beleidsnota horeca (2009)
Provinciaal Boegbeeldproject Stad aan de IJssel (2008)
Economische visie Stedendriehoek (2008).
Verordening Winkeltijden (2010)
Bedrijventerreinenvisie (2011)

Actuele beleidscontext
Belangrijke kaderstellende producten zijn in 2009 en 2010 vernieuwd (horecabeleidsplan, detailhandelsvisie en verordening winkeltijden). In 2011 is een bedrijventerreinenvisie opgeleverd en vastgesteld en een inrichtingsplan voor de terrassen in de binnenstad. Deze plannen en visies waren een belangrijke basis voor andere activiteiten in 2011.
In 2011 richt het product economie zich op het doorvertalen van divers nieuw economisch beleid naar bestemmingsplannen en gebiedsvisies, in het bijzonder
bestemmingsplan Binnenstad, bestemmingsplan Bergweide, Kloosterlanden en Snipperling, bestemmingsplan Havenkwartier en bestemmingsplan Buitengebied.
In samenwerking met het programmaonderdeel economie is door het voormalige programma 1a een start gemaakt met een nieuw op te stellen economische
visie.
De bedrijventerreinenvisie vormt de basis voor het investeren in waardebehoud en waar mogelijk het verbeteren van de bestaande bedrijventerreinen, het
herstructureren van de laatste circa 15 hectare in en om het Havenkwartier, het werken aan verduurzaming van de bedrijventerreinen en een vermindering
2
van het energieverbruik en de CO uitstoot.
De schaarste aan uitgeefbaar bedrijventerrein speelde Deventer ook in 2011 parten. De hoop is gericht op het realiseren van het bedrijvenpark A1 nu de
Raad van State een oordeel heeft geveld. Het gebrek aan uitgeefbare grond leidt tot schaarste, waardoor de grond- en vastgoedprijzen op het bestaande
bedrijventerrein relatief hoog zijn. De gewenste herstructurering kwam daardoor met uitzondering van het Havenkwartier elders nauwelijks van de grond.
Nieuwbouw is goedkoper dan herstructurering lijkt nog steeds de heersende opvatting in de markt. Binnen het project Stadsas willen we economische kaders
meegeven voor vernieuwing van het aangrenzende bedrijventerrein waarmee investeren in herstructurering wel lonend kan zijn.
Het is de ambitie van de gemeente om Bedrijvenpark A1 op de kaart te zetten als een hoogwaardig bedrijvenpark met uitstraling. Om niet slechts bedrijfsverplaatsing te faciliteren maar juist bij de ambitie passende bedrijven aan te trekken is in 2011 een promotie- en acquisitieplan opgesteld. De voorgestelde
maatregelen krijgen een plaats in de op te stellen economische visie.
Het accountmanagement werpt inmiddels z’n vruchten af. In 2011 zijn ruim 75 bedrijven bezocht. Naast het relatiebeheer heeft het bezoek tot doel om uit de
eerste hand belangrijke marktinformatie over de verschillende sectoren te krijgen.
In de kantorenmarkt is in 2011 een tweedeling te zien. Enerzijds is sprake van terugkerende groei. Ten opzichte van 2010 is sprake van bijna een verdubbeling van de opname. Het betreft voor een deel verplaatsing naar de nieuw ontwikkelde kantoorgebouwen aan de Hanzeweg. Het gevolg daarvan, anderzijds,
is dat de leegstand in 2011 verder is opgelopen naar een zorgelijk niveau. De gemeente heeft om die reden (actiepunt bedrijventerreinvisie) in 2011 een symposium ondersteund met de eigenaren en bedrijfsmakelaardij. De initiatiefnemer werkt nu in opdracht van deze eigenaren aan verbetervoorstellen. Ook de
gemeente heeft haar rol genomen wat onder meer heeft geresulteerd in een actualisatie van het kantorenonderzoek uit 2008. Dit onderzoek was de basis
voor een afwaardering van het volledige kantorenprogramma in een partiële herziening van het bestemmingsplan bedrijvenpark A1.
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Een ander actiepunt uit de bedrijventerreinvisie is in 2011 eveneens opgepakt, het opstellen van een bedrijventerreinmonitor in samenwerking met Bedrijvenparkmanagement. Ook op het gebied van duurzaamheid is een inspanning geleverd. In samenwerking met de gemeente heeft de Stichting Bedrijvenparkmanagement bij bijna zestig bedrijven een energiescan uitgevoerd. In 2010 was in samenwerking met het programma Milieu al een pilot uitgevoerd onder twintig
bedrijven. Met nog eens zestig gescande bedrijven zijn substantiële mogelijkheden in beeld gekomen voor energiebesparing en het beperken van de uitstoot.
Veel aandacht is in 2011 ook uitgegaan naar het stimuleren van nieuw ondernemerschap en starters in de wijken. Vanuit het product economie is een bijdrage geleverd aan de herstructurering van enkele woonwijken inclusief de opwaardering van de wijkwinkelcentra. Het ondernemershuis is in 2011 volop actief
geweest als (kennis)centrum voor startende ondernemers. Daarbij is samengewerkt met Saxion, Midden en Kleinbedrijf en de Kamer van Koophandel. Voor
een te realiseren bedrijfsverzamelgebouw is in 2011 een belangrijke basis gelegd. Het concept kan in het vroege voorjaar van 2012 ter vaststelling aan het
college worden voorgelegd. In Zandweerd en Voorstad Oost is in 2011 een winkelstraatmanager gestart (Boxbergerweg en Rielerweg/Brinkgreverweg) met
als doel het ondernemerschap te verbeteren en door samenwerking beide straten een krachtige impuls te geven.
Op toeristisch gebied staat de stad er redelijk voor. De passantenaantallen in de binnenstad zijn in 2011 licht gedaald maar nog altijd goed in vergelijking met
de ontwikkeling in andere steden De werkzaamheden voor het project Het aanlichten van bijzondere objecten als onderdeel van het boegbeeld Stad aan de
IJssel is in 2011 afgerond. Het beleid voor de koopzondagen en de zondagavondwinkels is operationeel.
De kermissen zijn dit jaar succesvol verlopen. Maar financieel is reden voor zorg. Door interne verrekeningen en kostenstijging aan de inkoopkant staat het
resultaat onder druk. Na een analyse van de kostenstructuur in 2011 kunnen begin 2012 voorstellen worden gedaan voor het herijken van de kermisorganisatie en passende financiering.
Herijking van de kosten- en opbrengststructuur is ook nodig voor het evenemententerrein aan de Roland Holstlaan. Bij de zomer-managementrapportage is
gemeld dat er problemen zijn met grond in westelijk deel. Om het draagvermogen en de drainage te verbeteren is een deel als proef bewerkt. Door het droge
najaar kon pas in de winter van 2011/2012 het resultaat beoordeeld worden. Problemen zijn er ook op het gebied van de verhuur in relatie tot het convenant
met de bewoners. Voorstellen voor verbetering van de grond, het beheer en de exploitatie worden medio 2012 gedaan.
Na de vaststelling van het inrichtingsplan terrassen is gestart met de voorbereiding voor uitvoering. 2011 vormt daarbij in afwachting van de nieuwe APV en
nieuwe beleidsregels een overgangsjaar. Vanaf 2012 wordt de uitvoering daadwerkelijk operationeel. Het inrichtingsplan was ook de basis voor een nieuw
inrichtingsplan van de vrijdag- en zaterdagmarkt. Door de goede samenwerking met het marktwezen ging een lang gekoesterde wens in vervulling om de
markt meer open te presenteren in de richting van de winkels en de horeca. De nieuwe inrichting voorziet in een behoefte. De markt heeft een goed jaar achter de rug.
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Wat deden wij daarvoor in 2011?
Onderwerpen

Prestaties in 2011

= prestatie is 100% gerealiseerd
Sociaal economisch
Beleid (product 6)
Economische recessie

Bedrijventerreinen

Kermissen
Promotie- en acquisitie
Horecabeleid
Economie

Realisatie prestatie
in 2011

= prestatie is minimaal 75% gerealiseerd

Toelichting

= = prestatie is minder dan 75% gerealiseerd

= prestatie is niet gerealiseerd

Vervolgactiviteiten voor aanpak gevolgen economische crisis waaronder een noodfonds voor evenementen.
Uitvoeringsplan economische visie.
Uitwerken visie bedrijventerreinen. Visie wordt in 2010
opgesteld.
Vastgesteld onderzoek naar de mogelijkheden van
trucparking.
Besluitvorming en uitwerken nieuwe verordening
paaskermis en zomerkermis
Resultaat kermissen
Vastgestelde visie op de economische promotie en
acquisitie van bedrijven voor Deventer. Uitvoeren van
diverse economische promotieactiviteiten.
Vastgesteld nieuw terrasbeleid inclusief toezicht en
handhaving

De activiteit is complexer dan ingeschat , waardoor een langere doorlooptijd ontstaat. Hierdoor wordt € 11.413 overgeheveld naar 2012.
Vertraagd. Voorstel medio februari naar B&W.
De begroting is gebaseerd op een verouderde situatie.
Een voorstel voor aanpassing volgt bij de voorjaarsnota.
Het concept van de visie is ontvangen, dit gaat ter vaststelling naar B&W
eind januari 2012.

Besluit met betrekking tot bedrijfsverzamelgebouw.

Budgetoverheveling
Winkelstraatmanagement
Boxbergerweg en Rielerweg/Brinkgreverweg
Budgetoverheveling Regeling
Stedendriehoek Onderneemt
Budgetoverheveling Marskramerpad

Voorbereiding afgerond in 2011. Voorstel ter vaststelling eind januari 2012
in B&W.
Operationeel in 2012.
De fasering is niet juist ingeschat. Dit leidt tot een overheveling van € 135.000 lasten en
€ 141.000 baten.

Er is sprake van een andere fasering dan begroot (er is een nieuwe betalingsregeling afgesproken door regio Stedendriehoek, welke nog niet verwerkt is in de
begroting).
€ 71.895 wordt overgeheveld.
De activiteit is complexer dan ingeschat, daardoor een langere doorlooptijd. Er wordt € 36.500 overgeheveld.

Gebiedsontwikkelings-projecten (product 11)
Boreel: Houtmarkt PikeursHet afronden van vergunningstrajecten en aanleg openbabaan en Houtmarktschool
re ruimte (realisatiefase)
Houtmarkt: Doorlopen voorbereidingsfase
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Onderwerpen

Prestaties in 2011

= prestatie is 100% gerealiseerd
Uitvoering Ambitiedocument Visie Binnenstad Zuid

Geertruiden (incl. IJsselstreek en Fesevurstraat)

Winkelcentrum Keizerslanden
Holterwegzone

De Vijfhoek:Spijkvoorderenk

Steenbrugge

Realisatie prestatie
in 2011

= prestatie is minimaal 75% gerealiseerd

Het opstellen van een planning- en organisatieatelier Sluiskwartier
Het opstellen van strategische advisering en plannen van
aanpak overige projecten
De begeleiding van de planontwikkeling.
Het toetsen en begeleiden van de bouwplannen
Het opstellen van een Inrichtingsplan openbare ruimte
De begeleiding van de voorbereidingsfase.
De particuliere ontwikkelaar heeft problemen met de ontwikkeling van de in het bestemmingsplan vastgelegde
plannen en doen een voorstel voor wijziging. In 2011 zal
geen inrichtingsplan openbare ruimte worden opgesteld.
Het toetsen en begeleiding van de bouwplannen
Het opstellen van een Inrichtingsplan openbare ruimte
De begeleiding van de voorbereidingsfase
De uitgifte van gronden Scheg west

Het begeleiden van diverse procedures
Doorlopen van de voorbereidingsfase
Het sluiten van (een) intentie overeenkomst(-en) met ontwikkelaar(s)
Het opstellen van een herzien exploitatieplan
Het opstellen van de bouwrijp en aanbesteding bestekken
eerste fasen
Het faciliteren van de bouwvergunningverlening en voorbereiding van de onderwijsvoorziening.
Door een iets latere besluitvorming door de Raad van State
en de Kroon verschuift een aantal activiteiten en daarmee
ook uitgaven van 2011 naar 2012.
De uitvoering van het Zandweteringpark
Het bouwrijp maken eerste fase (voorbereidingsfase).
Het bouwrijp maken eerste fase is uitgesteld als gevolg van
de uitkomst van de prioriteringsvolgorde.
De activiteiten aan het project Steenbrugge zijn tot nader
order opgeschort. De activiteiten aan het Zandweteringpark
lopen volgens planning.
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Toelichting

= = prestatie is minder dan 75% gerealiseerd

= prestatie is niet gerealiseerd

Zie melding najaarsrapportage.
Met de initiatiefnemer van Geertruidentuin zijn contacten gelegd over de
invulling en realisering van het terrein.

De snelheid van uitgifte valt tegen, als gevolg van de economische situatie.
Het al of niet starten van het project Holterwegzone is in maart 2012 aan
de orde. Tot zo lang kan de initiatiefnemer belangstellenden/gegadigden
bijeenbrengen, met minimaal één landelijke speler in Entertainment
Zie melding najaarsrapportage.
Inmiddels ligt er een positieve uitspraak van de Raad van State en kan
verder worden ontwikkeld

Zie melding najaarsrapportage. Het Zandweteringpark wordt nu aangelegd
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Onderwerpen

Prestaties in 2011

= prestatie is 100% gerealiseerd
Bedrijvenpark A1 (incl.
Oostelijke Ontsluiting

Bergweide: Havenkwartier

Centrumplan Bathmen
De Wijtenhorst & Douweler
Leide

Eikendal

Onroerend goed buiten
exploitatie (product 13)
Gebouw voor Techniek
onder 1 dak

Realisatie prestatie
in 2011

= prestatie is minimaal 75% gerealiseerd

Afronden voorbereidingsfase en start realisatiefase (onderdoorgang en fasen 0 en 1).
De gemelde prestaties worden dit jaar niet gehaald.
De verwachting dat we in september 2011 een uitspraak
van de Raad van State zouden hebben is niet bewaarheid
geworden. Door de lange procedure is deze onzekere
markt en het wegvallen van de voorstadhalte is duidelijk
geworden dat het kantorenprogramma niet langer realistisch is. Via een bestemmingsplanherziening wordt getracht deze nieuwe inzichten binnen de huidige procedure
bij de Raad van State in te brengen.
Het voeren van gebiedsmanagement Havenkwartier op
locatie
Het uitwerken van de eerste fase projecten (voorbereidingsfase)
Het faciliteren van zelfrealisaties.
Het voorbereiden van de uitvoering van delen van het
plangebied.
Doorlopen van de realisatiefase (De verkoop van gronden
en het bouwrijp maken).
Het bouwrijp maken loopt volgens planning, maar in verband met een deel van de afrekening in 2012 zullen civiele
kosten doorgeschoven worden naar 2012. De verkoop van
kavels en projectbouw is gestart. De inkomsten zullen in
2012 volgen.
Doorlopen realisatiefase (uitgifte).
Verkopen stagneren opnieuw meer dan voorzien. In het
tweede kwartaal wordt een notitie opgesteld inzake maatregelen die Eikendal uit de impasse kunnen halen.
Er worden druppelsgewijs nog kavels verkocht. In het
kader van de versnelling woningbouw wordt naar oplossingen gezocht zonder het karakter van het villapark kwijt te
raken.

Ontwikkelen en bouwen van een gebouw ten behoeve van de
huisvesting van drie opleidingsinstituten.
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Toelichting

= = prestatie is minder dan 75% gerealiseerd

= prestatie is niet gerealiseerd

Zie melding najaarsrapportage.
Inmiddels heeft de Raad van State een uitspraak gedaan. Op basis daarvan kan met de aanleg van de diverse werken worden gestart.
Eveneens wordt een nieuwe procedure voorbereid om de niet onherroepelijk geworden plandelen te repareren.

De inspanningen te komen tot uitvoerbare projecten hebben nog niet het
gewenste resultaat opgeleverd. De voorbereiding van de uitvoer kon dan
ook niet worden opgestart.

De feitelijke verkoop loopt achter bij de planning. Er wordt gezocht naar
maatregelen die een impuls van de verkoop kunnen bewerkstelligen

Ontwikkeling van een gebouw is stopgezet omdat dit financieel niet haalbaar is gebleken.
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Vastgoed

Discussiestuk en beleidsontwikkeling gemeentelijk vastgoed.

Wat heeft het gekost?
(bedragen x € 1.000)

Exploitatie

Lasten
Baten
Saldo

2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

50.536
52.967
2.431

32.069
35.938
3.869

51.495
30.533
-20.962

19.426
-5.405
-24.831

Toelichting op verschil

Lasten
Overheveling
Overheveling
Overheveling
Overheveling
Aanlichten
Evenemententerrein
Ondernemershuis
Kermissen
v. Hetenstraat 59
Techniek onder 1 dak
Bundeling vastgoed
Kapitaallasten
Voorziening
Subat
Overige gronden
Panden/gronden

Bedrag
-135
-72
-37
-11
151
60
50
29
31
55
20
25
152
41
80
31
86

Energiekosten
Afgesloten complexen
Rente grondexploitatie

50
29
1.024

A1/oostelijke ontsluiting
Havenkwartier

1.515
-479
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Toelichting
Winkelstraatmanagement
Regio stedendriehoek
Marskramerpad
Truckparking
Bijdrage uit reserve risico ten behoeve van project aanlichten (verrekening via exploitatie).
Evenemententerrein meer huur rijplaten € 35 en een extra afschrijving € 28 (eenmalig).
Ondernemershuis 2010
Meer kosten voor de kermissen
Deel 1 en 2 project acquisities P&A-plan
Meerkosten groot onderhoud.
Onderzoek (on)mogelijkheden vestiging scholen onder 1 dak.
Project omvangrijker, meer apparaatslasten.
Niet geraamde kapitaallasten Londenstraat en correctie kapitaallasten voorgaande jaren sportpark Keizer Karellaan
11.
Meer afgestort naar voorziening groot onderhoud (20% van de huuropbrengst) door hogere huurinkomsten.
Kosten grondsanering Hoge Hondstraat niet geraamd.
Beheerskosten 2010 IJssellandschap
Onderzoek naar mogelijkheden van afstoten panden /gronden en recht van opstal heeft meer tijd in beslag genomen.
Extra energiekosten panden in verband met strenge winter (stadsverwarming).
Verrekening nog te verkopen gronden met balans (rente).
Rente in rekening gebracht over boekwaarden exclusief verliesvoorzieningen. Over de verliesvoorzieningen zal rente
vergoed gaan worden.
Meer gemaakte uitvoerings- en voorbereidingskosten wegen oostelijke ontsluiting (begroot in jaarschijf in 2012).
Voordeel op beheerkosten (huurinkomsten en bijdragen derden.
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Vijfhoek/Spijkvoorderenk

-1.655

Landeweert
Zandweteringpark/Steenbrugge
Wijtenhorst
Geertruiden/winkelcentrum Keizerslanden
Getroffen verliesvoorzieningen

18.578

Totaal lasten

19.426

Baten

651
-620
-183
-40

Bedrag

Overheveling
Overheveling
Bedrijfsverzamelgebouw
Kermissen
IJssellandschap
Subat
Recht van opstal
KW Laan 13
Huren
Te verkopen gronden
Voorziening
Te verkopen gronden
Projecten

-141
-37
-50
-6
-50
80
62
29
242
312
-97
-435
-1.265

Projecten

378

Projecten
Balans

-5.735
1.308

Totaal baten

-5.405

Verschuiving in tijd voor woonrijpmaken Vijfhoek overig en door late besluitvorming Raad van State voor Spijkvoorderenk verschuiving van activiteiten van 2011 naar 2012.
Boekwaarde van de Ganzeboom 167 opgenomen in niet in exploitatie genomen gebied.
Vertraging in uitvoering Zandweteringpark.
Een deel van civiele kosten(bouwrijpmaken) doorschuiven naar 2012.
Meer gemaakte plankosten voor Geertruiden en minder voor winkelcentrum Keizerslanden.
Waardecorrecties op de boekwaarden van Sluiskwartier € 735, Eikendal € 740, Landeweert € 175, bedrijvenpark A1
€ 2.805, bedrijventerrein Lettele € 100, Rondom de Scheg € 940, Deventer Noordoost € 8.400, Nieuwe Markt €
1.055 , Bergweide/Havenkwartier € 3.300 en winkelcentrum Keizerslanden € 330.

Toelichting
Winkelstraatmanagement
Marskramerpad
Begroot als bijdrage derden maar het is een putting uit de reserve
Lagere opbrengst kermissen
Percelen gelegen in Epse Noord, Steenbrugge en rondom de Veenoordkolk worden uit beheer genomen. Het betreft ongeveer 53,5 hectare landbouwgronden. De vergoeding is met € 60 verlaagd
Inkomsten grondsanering Hoge Hondstraat niet geraamd
Opbrengsten vestigen recht van opstal
Afrekening energiekosten met derden
Hogere opbrengsten voor huren en benzineverkooppunten
Verrekening nog te verkopen gronden met balans
Geen putting gedaan uit voorziening groot onderhoud, de uitgaven zijn op de voorziening zelf gedaan
Grondverkopen Kloosterlanden € 370 en Handelspark € 65 niet gerealiseerd
Lagere bijdrage groen Zandweteringpark -€ 1.115 en een niet gerealiseerde bijdrage winkelcentrum
Keizerslanden - € 150
Niet geraamde meeropbrengst bestaand perceel Wijtenhorst € 278 en een hogere grondverkoopopbrengst Vijfhoek Het
Fetlaer € 100
Resultaat compensatielocaties Keizerslanden dubbel in de ramingen bij interne verrekeningen
Aanpassing voorraad grond (vlottende activa).

Voorzieningen

Uitgaven
Inkomsten
Saldo
Gemeente Deventer Jaarverslag 2011

2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

147
170
23

147
235
88

213
276
63

66
41
-25
117

Toelichting op verschil
Uitgaven
Groot onderhoud
Afgesloten complexen

Bedrag
-17
84

Totaal uitgaven

67

Inkomsten
Groot onderhoud

Bedrag
41

Totaal inkomsten

Toelichting
Minder groot onderhoud uitgevoerd dan volgens beheersplan geprogrammeerd.
Uitgaven voor Handelspark € 9, Okkenbroek €8, Lettele € 8, Bathmense Enk II € 6, Rielerkolk € 22,
Snipperlingsdijk € 15 en overige complexen € 16.

Toelichting
Door meer huurinkomsten is er ook meer afgestort naar de voorziening groot onderhoud (20% van de huurinkomsten)

41
(bedragen x € 1.000)

Investeringen

Lasten
Baten
Saldo

2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

18.863
0
-18.863

13.024
779
-12.245

10.047
675
-9.372

-2.977
-104
2.873

Toelichting op verschil
Lasten

Bedrag

De Ganzeboom 167
Lange Zandstraat 80
Gooierstraat speeltuingebouw
Agrarische gronden
Nog te verkopen gronden
Aanlichten Binnenstad
Grondexploitaties
Sluiskwartier
Bedrijvenpark A1
Oostelijke ontsluiting
Infocentrum Steenbrugge

3.421
-6.335
3.500
-1.947
-300

Totaal lasten

-2.976

Baten

-651
-43
-417
-537
463
-130

Bedrag

Toelichting
Inbreng boekwaarde de Ganzeboom 167 in niet in exploitatie genomen gebied Landeweert.
Beoogd huurder heeft afgezien van huur object, derhalve is verhuur gereedmaken niet uitgevoerd.
Aankoop pand heeft nog niet plaatsgevonden
Niet geactiveerde rente in verband met afwaardering agrarische gronden in 2010.
Activering balans nog te verkopen gronden en rente over nog te verkopen gronden.
Het project is in 2011 afgerond. Er is een eindrapportage met een bijbehorende accountantsverklaring opgesteld om
onder andere te voldoen aan de subsidievoorwaarden (EFRO).
Toevoeging aan voorraad grond (vlottende activa).
Omzetten verliesvoorziening naar een duurzame waardevermindering.
Omzetten van een duurzame waardevermindering naar een verliesvoorziening.
Uitgaven voor de voorbereiding en aanleg wegen oostelijke ontsluiting A1 (verrekend met exploitatie bedrijvenpark A1).
Bijdrage uit exploitatie Steenbrugge t.b.v. infocentrum Steenbrugge

Toelichting
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Nog te verkopen gronden
Aanlichten binnenstad

47
-32

Oostelijke ontsluiting/Wegen
Infocentrum Steenbrugge

180
-300

Totaal baten

-104

Inkomsten Handelspark
Het project is in 2011 afgerond. Er is een eindrapportage met een bijbehorende accountantsverklaring opgesteld om onder
andere te voldoen aan de subsidievoorwaarden (EFRO).
Bijdrage voor Deventer informatiesysteem wegen (Devis)
Bijdrage uit exploitatie Steenbrugge t.b.v. infocentrum Steenbrugge.

Gemeente Deventer Jaarverslag 2011

119

Programma

: 9 Werk en inkomen

Portefeuillehouder

: M.J.G. de Jager – Stegeman
J.P.H.M. Pierey

Eenheid

: StadThuis
Korte omschrijving van het programma

Het ondersteunen van cliënten Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) om de kracht in zichzelf te (her)vinden zodat ze optimaal in hun eigen bestaan kunnen voorzien
en betekenisvol kunnen zijn voor zichzelf, maatschappij en werkgevers. Hierbij worden de producten re-integratie, inkomen en armoedebestrijding (waaronder
schuldhulpverlening) ingezet.
Wat hebben wij bereikt?
Beoogde maatschappelijke effecten
Door middel van een uitgebalanceerde uitvoeringsorganisatie er voor zorgen dat inwoners die een beroep moeten doen op de Wet werk en bijstand (Wwb),
zo mogelijk niet in een uitkeringssituatie komen, maar perspectief houden op betaald werk, en wanneer dat niet mogelijk is, werkzaamheden verrichten die als
nuttig worden ervaren. Hierdoor ontstaat het effect dat Wwb-gerechtigden hun bijdrage leveren aan een leefbare maatschappij wanneer zij (nog) niet in staat
zijn of mogelijkheden krijgen om betaald werk te verrichten.
Meetbare doelstellingen
Burgers met een arbeidshandicap nemen actief deel in het sociaaleconomisch
leven, uitgedrukt in standaardeenheden (SE) WSW.
Gemiddeld aantal cliënten in de Wwb groeit met maximaal 2% in 2011 ten
opzichte van 2010.
Binnen 4 weken intake van inwoners die een beroep op schuldhulpverlening
(BAD) doen.
Percentage personen in de uitkering dat een traject heeft gericht op werk, activering of overige activiteiten is minimaal gemiddeld 80%.
Inrichten en in stand houden van een jongerenloket in de publieksruimte Smedenstraat 280, in samenwerking met UWV en ROC, gericht op jongeren tot 27
jaar.
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Nulsituatie 2010
749

Streefwaarde 2011

Realisatie 2011

749

759

1.918

2.114

2010: 1.847
70%

100%

75%

2010: 77%

80%

80%

n.v.t.

Een volledig operationeel jongerenloket.

Gerealiseerd.
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Meetbare doelstellingen
Het realiseren van een integraal en multidisciplinair intakeproces voor jongeren
die een beroep doen op de Wet Investeren in jongeren door inzet van ROC,
UWV en teams W&I en Leerplicht/RMC.
Het actieplan jeugdwerkloosheid uitvoeren in samenwerking met de Stedendriehoek.
Het aantal personen, dat langdurig van een laag inkomen afhankelijk is, die
financieel ondersteund worden door gebruik van de verschillende regelingen
van het armoedebeleid.

Nulsituatie 2010

Streefwaarde 2011

Realisatie 2011

n.v.t.

Een operationeel
werkproces.

Gerealiseerd.

n.v.t.

80% van de resultaten
is gerealiseerd.

8.500

9.350 (toename met
10%).

230% van de beoogde
resultaten is gerealiseerd.
7.774

Monitoring doelstellingen
De monitoring van de maatschappelijke doelstellingen vindt elk kwartaal plaats. Hierover wordt gerapporteerd door middel van de WIZ-navigator.
Vastgestelde beleidsdocumenten
•
•
•
•
•
•
•
•

Nota insourcing Bancaire taken 2006
Integrale armoedenota 2008
Beleidsplan Armoede 2011
Uitvoeringsprogramma Armoedebeleid 2012
Beleidskader Participatiebudget
Re-integratiebeleidsplan 2012
Visie Iedereen Actief!
Beleidskader Iedereen Actief! 2013

Actuele beleidscontext
In 2011 is het aantal cliënten dat een beroep doet op de Wet werk en bijstand (Wwb) als gevolg van de economische crisis gestegen. Ook voor 2012 zijn voor
de gehele economie in het algemeen en voor diverse sectoren in het bijzonder nog ongunstige prognoses afgegeven. Vanuit re-integratie zal in 2012, ondanks dalende budgetten, meer dan voorheen ingezet worden op directe arbeidsbemiddeling. Daarnaast worden er geen trajecten meer uitgevoerd of deze
worden in 2012 beëindigd.
In 2011 heeft het UWV besloten tot een verdere regionalisering en dat betekent dat zij zich de komende jaren “terugtrekt” op 30 regionale vestigingen. Eind
2014 zal het UWV niet meer aanwezig zijn op het Werkplein Deventer. Daarnaast zal er geen sprake meer zijn van samenwerking in de dienstverlening, maar
zal de dienstverlening van het UWV complementair zijn aan de dienstverlening van de gemeente. Hierdoor verandert de samenwerking van gemeente en
UWV naar een samenwerking tussen gemeente en Sallcon. In 2012 wordt dit verder uitgewerkt vooruitlopend op de vorming van een gemeenschappelijke
uitvoeringsorganisatie (GUO).
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Inmiddels zijn de budgetten voor 2012 bekend. Dit betekent een verlaging van het werkdeel en een stijging van het inkomensdeel. De gevolgen zijn bijna volledig verwerkt in de begroting en financiële toelichting. Tijdens de Voorjaarsnota vindt nog een discussie plaats over een toevoeging van € 1,2 miljoen vanuit
de algemene middelen aan het werkdeel.
Het kabinet voert ook in 2012 een structurele bezuiniging van € 120 miljoen op de sociale werkvoorziening door. Daar komt nog bovenop dat de sector net als
in 2011 niet wordt gecompenseerd voor de stijging van lonen en prijzen in 2012. De omvang van de stijging is nog niet bekend, maar het kabinet bezuinigt al
wel € 38 miljoen. Voor Deventer betekent dit een verlaging van het budget met € 1,6 miljoen. Het college heeft bezwaar aangetekend tegen de hoogte van het
Wsw-budget in 2012.
Wat deden wij daarvoor in 2011?
Onderwerpen

Prestaties in 2011

= prestatie is 100% gerealiseerd
Inkomen (401)

Realisatie prestatie in
2011
= prestatie is minimaal 75% gerealiseerd

Groei van het gemiddeld aantal cliënten beperken tot 2%.
Bij de najaarsrapportage is deze prestatie bijgesteld ,de groei van het gemiddeld cliëntenaantal loopt op tot ongeveer 9%. Belangrijke oorzaak is de
verdubbeling van instroom einde WW.

Toelichting

= = prestatie is minder dan 75% gerealiseerd

= prestatie is niet gerealiseerd

De gerealiseerde uitstroom uit de uitkering was in 2011 11%
hoger dan geraamd.
Het aantal aanvragen Wet werk en bijstand/ Wet investeren
in jongeren was in 2011 echter 69 % hoger dan begroot.
Ondanks de hogere uitstroom is het netto resultaat negatief.
Per saldo heeft deze ontwikkeling geleid tot een groei van
9,3 % van het gemiddeld aantal cliënten ten opzichte van
2010 (bij de najaarsrapportage is de oorspronkelijke prognose van 2% al bijgesteld naar 9%).

In behandeling nemen van 950 uitkeringsaanvragen, waarvan 450 Wet investeren in Jongeren.
In samenwerking met UWV en ROC wordt een jongerenloket ingericht en in
stand gehouden.
70% van de aanvragen wordt in behandeling genomen middels het integraal
intakeproces van UWV en gemeenten.
In april heeft het UWV landelijk besloten een andere lijn in te zetten, gericht
op een complementaire inzet aan de gemeente. Dat betekent dat het WWproces naast het Wwb-proces loopt.
Alle jongeren tot 27 jaar die zich melden bij het jongerenloket krijgen een
leerwerkaanbod en indien noodzakelijk een inkomensvoorziening.

In de najaarsrapportage is aangegeven dat van 1-1-2011 tot
april 2011 is gewerkt in een integraal intakeproces tussen
UWV en gemeente. In april heeft het UWV landelijk besloten
dat zij afstappen van het integrale intakeproces en kiezen
voor een complementair intakeproces.

Aanvraag bijzondere doelgroepen: prognose voor 2011 is 400 aanvragen.
Begroot was 330 aanvragen. Preventiequote 60%. Effect van deze preventiequote is daling met 10% van het bestand.
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Onderwerpen

Prestaties in 2011

= prestatie is 100% gerealiseerd

Realisatie prestatie in
2011
= prestatie is minimaal 75% gerealiseerd

= = prestatie is minder dan 75% gerealiseerd

Armoedebestrijding
(404)

Wachttijd na aanvraag schuldhulpverlening maximaal 4 weken.

Re-integratie (405)

Uitvoeren gezamenlijke werkgeversbenadering met als resultaat preventie
instroom of uitstroom uit de uitkering van 345 burgers naar de arbeidsmarkt.

= prestatie is niet gerealiseerd

In het laatste kwartaal van 2011 is de wachttijd opgelopen
tot boven de 4 weken. In februari 2012 is dit weer teruggebracht naar 4 weken.

Uitvoeren van een gezamenlijke intake met het Uwv WERKbedrijf.

Budgetoverheveling
Digitaal informatiesysteem BAD (404)
Budgetoverheveling
Pilot Loondispensat-tie (405)
Budgetoverheveling
Project Techniek
onder 1 Dak (405)

Toelichting

In de najaarsrapportage is aangegeven dat van 1-1-2011 tot
april 2011 is gewerkt in een integraal intakeproces tussen
UWV en gemeente. In april heeft het UWV landelijk besloten
dat zij afstappen van het integrale intakeproces en kiezen
voor een complementair intakeproces.

80% van de cliënten WWB heeft een traject. In totaal gemiddeld 1620 trajecten, waarvan A. 355 gericht op werk, B. 985 gericht op activering en C. 290
overige.
Het opzetten van het digitaal informatiesysteem voor klanten van het BAD is vertraagd doordat de invoering van het nieuw zaaksysteem is vertraagd. Budget
€ 80.000 wordt overgeheveld naar 2012.
Het aantal loonwaardemetingen is achtergebleven bij de begroting, waardoor het restantbedrag € 32.000 wordt overgeheveld. In 2012 wordt de inspanning op plaatsing met
loondispensatie verhoogd.
Tot op heden zijn de ontwikkelkosten van Techniek onder 1 Dak nog niet gerealiseerd. Budget € 200.000 wordt overgeheveld naar 2012.

Wat heeft het gekost?
(bedragen x € 1.000)

Exploitatie

Lasten
Baten
Saldo
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2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

75.919
66.239
-9.680

79.7167
61.4423
-18.274

76.6201
60.9810
-15.639

-3.096
-461
2.635
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Toelichting op verschil
Lasten
Compensatie

Bedrag
-472

Overhevelingen
Uitkeringen

-312
243

Fraudebestrijding
Algemeen
Armoedebestrijding

-57
-115
-48

Project Erop af: Doen en
delen
Schuldhulpverlening
Apparaatlasten

22
501

Gemeente Olst-Wijhe

-72

Project Re-integratievisie
Kosten Kinderopvang
Project Actieplan Jeugdwerkloosheid
WSW Sallcon
Re-integratietrajecten
Project leren&werken
Realisatie werkplein
Project Rivierenwijk
Totaal lasten

Baten
Overhevelingen

10

10
27
-301
-716
-1.426
34
46
-470

Betreft voornamelijk administratieve afboekingen.
Betreft de uitvoeringskosten van het Budget Adviesbureau Deventer die toegerekend zijn aan product 405, ten laste van
het werkdeel.
Het aantal door de gemeente Deventer uitgevoerde re-integratietrajecten ten behoeve van de gemeente Olst-Wijhe is kleiner dan begroot.
Betreft kosten klantwaardeberekening.
Geen bijzonderheden.
De lasten van het project Actieplan Jeugdwerkloosheid zijn lager dan geraamd. Zie ook de baten. Per saldo geen resultaat.
Minder lasten/baten, per saldo geen resultaat.
De lasten voor re-integratie vallen lager uit dan geraamd. Een deel van deze middelen zullen worden gebruikt in 2012 voor
de afwikkeling van het contract Direct Werk, voor cliënten die in november/december 2011 zijn gestart, einddatum medio
maart 2012.
De lasten van het WerkLeerCentrum zijn niet geraamd. Het betreft de afrekening 2009-2010.
De lasten voor de realisatie van het werkplein zijn hoger uitgevallen door aanpassing labeling Btw.
De resultaten op dit project zijn lager dan geraamd.

-3.096

Bedrag
-148

Uitkeringen

143

Fraudebestrijding/Gros

-31

Armoedebestrijding
Project Erop af:Doen en

Toelichting
De uitvoeringskosten van het Budget Adviesbureau Deventer toegerekend aan product 405, ten laste van het werkdeel,
zijn niet begroot.
De overhevelingen zijn hierboven toegelicht.
Hogere uitkeringslasten voornamelijk binnen de uitkeringsgroepen Wet werk en bijstand en Besluit bijstandsverlening zelfstandigen € 298 veroorzaakt door groter aantal cliënten. Lagere advieskosten Bbz € 55.
Voordeel op apparaatlasten € 64, nadeel overige kosten € 7.
Voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere toegerekende overheadkosten.
Na toekenning extra budget najaarsrapportage 2011 € 300, resteert er nu een klein voordeel op Langdurigheidstoeslag
€ 17, nadeel Duurzame Gebruiks Goederen € 7, voordeel afrekening Vluchtelingenwerk 2010 € 18 en voordeel € 20 op
overige minima regelingen.
Afloop project is niet begroot, zie ook baten.

15
10

Toelichting
De overheveling is hierboven toegelicht
Hogere rijksbijdrage voor de Bbz € 128 en lagere rijksbijdrage voor de Wwb € 145. De inkomsten terugvordering en verhaal
zijn voor de Bbz € 104 en de Wwb € 56 hoger dan geraamd.
De inkomsten voor fraudebestrijding zijn € 5 hoger doordat de bijdragen van de regiogemeenten iets hoger zijn. De inkomsten Gros zijn € 36 lager doordat er vanuit de regiogemeenten minder gebruik van het Gros wordt gemaakt.
De inkomsten terugvordering en verhaal bijzondere bijstand zijn € 15 hoger dan geraamd.
Afloop project is niet begroot, zie ook lasten.
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delen
Schuldhulpverlening
Stelpost

21
-173

Gemeente Olst-Wijhe

-72

Project Actieplan Jeugdwerkloosheid
Re-integratietrajecten
Project Rivierenwijk

-301
1.239
-448

WSW Sallcon

-716

Totaal baten

- 461

De bijdrage van de regiogemeenten is hoger dan geraamd.
Betreft stelpost voor apparaatlasten die van product 227 naar product 405 (werkzaamheden voor re-integratie). Is opgelost
door het toe te rekenen aan het participatiebudget.
De inkomsten van de door de gemeente Deventer uitgevoerde re-integratietrajecten ten behoeve van de gemeente OlstWijhe zijn lager dan begroot.
De baten van het project Actieplan Jeugdwerkloosheid zijn lager dan geraamd. Zie ook de lasten. Per saldo geen resultaat.
Minder budget nodig door de lagere besteding op het werkdeel.
Door de niet behaalde resultaten en de lagere uitvoeringskosten is de bijdrage aan dit project ook lager. Voor € 505 betreft
het de afrekening 2010.
Minder lasten/baten, per saldo geen resultaat.
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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

Zorgen voor het realiseren en in stand houden 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
Deventer is een stad met gezonde en vitale inwoners. Om dit effect te bereiken zet het programma opvang en zorg zich met name in op het verbeteren van
de gezondheid en kwaliteit van leven van de inwoners, bieden van goede en toegankelijke (gezondheidszorg)voorzieningen.
Meetbare doelstellingen
De wachttijd van de cliënten die op de wachtlijst staan voor algemeen maatschappelijk werk (AMW) wordt gehandhaafd op 1 maand.
Aangepaste doelstelling:
80% van de klanten die op een wachtlijst staan voor AMW worden binnen 2
maanden geholpen.
Ter voorkoming van huisuitzetting wordt aan 25 huishoudens preventieve woonbegeleiding aangeboden.
Met alle (naar verwachting 174) zorgwekkende zorgmijders is er contact om hen
te motiveren tot het accepteren van zorg, begeleiding of behandeling (conform
doelstelling regionaal kompas)
Gemeente Deventer Jaarverslag 2011

Nulsituatie 2010

Streefwaarde 2011
1

Realisatie 2011

1

80%

80%

25

25

25

174

174

425
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Meetbare doelstellingen

Nulsituatie 2010

Het aantal afgehandelde Wmo-aanvragen stijgt van 5.200 naar 5.800.

5.200

Streefwaarde 2011
5.800

Realisatie 2011
3.850
*) In de realisatie zijn niet
opgenomen de beschikte
heronderzoeken; de aantallen zijn niet aan te geven
door de overgang naar een
nieuw automatiseringssysteem.
**) Uitvoering convenant
verdelingsysteem zorgwoning per 1/9/2011.
Het beoogd maatschappelijk
effect is minder aanvragen
woningaanpassingen
Door de overgang naar een
nieuw kantoorautomatiseringssysteem bevinden zich
binnen de cijfers een afwijking.
Bij benadering zijn 20 tot 25
% minder aanvragen ingediend t.o.v. 2010.

Vastgestelde beleidsdocumenten
•
•
•
•
•
•
•

Regionaal kompas 2009 - 2014
Beleidsplan Wmo Deventer 2008-2011
Uitvoeringsprogramma Wmo 2008 – 2011, jaarschijf 2011
Sociale structuurvisie – Sociaal Programma
Adviesrapportage gemeenten, GGD en Thuiszorg regio Stedendriehoek (2004)
Kadernota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011
Visie Wmo
Gemeente Deventer Jaarverslag 2011
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•
•
•
•

Visie Wonen, Zorg en Welzijn (WZW)
Uitvoeringsplan Wonen, Zorg en Welzijn (WZW)
Wmo-Verordening en Wmo-Verstrekkingenbesluit Deventer
Plan van aanpak nazorg ex-gedetineerden (2010)

Actuele beleidscontext
Vanaf april 2011 is de gemeente in nauwe samenwerking met het zorgkantoor Midden-IJssel gestart met de voorbereidingen op de overheveling AWBZ. Vanaf 2013 krijgt de gemeente te maken met de doelgroep die voor het eerst ondersteuning nodig heeft. Vanaf 2014 vervallen alle AWBZ (begeleiding)indicaties
en komen deze mensen naar de gemeente toe. Op basis van het plan van aanpak is in het najaar gestart met werkbezoeken aan de tot dan toe bekende
organisaties.
In 2011 zijn onder andere de activiteiten uit 2010 voortgezet en is gewerkt aan een nieuw beleidsplan 2012-2015 en uitvoeringsplan 2012. Het nieuwe beleidsplan omvat meerdere terreinen, zoals sport, armoedebeleid, volksgezondheid en Wmo.
Wat deden wij daarvoor in 2011?
Onderwerpen
= prestatie is 100% gerealiseerd
Algemeen maatschappelijk werk (200)
Maatschappelijke opvang en verslavingszorg
(201)

Prestaties in 2011

Realisatie prestatie in 2011

Toelichting

= prestatie is minimaal 75% gerealiseerd

= = prestatie is minder dan 75% gerealiseerd

= prestatie is niet gerealiseerd

80% van de klanten die op de wachtlijst staan
voor algemeen maatschappelijk werk worden
binnen 2 maanden geholpen.
Vastgestelde invoering van het regionaal
kompas.

Volksgezondheid (202)

Kadernota volksgezondheid 2012- 2015 (als
onderdeel van het Wmo beleidsplan).

Uitstapbeleid prostitutie (202)

Een vastgestelde evaluatie uitstapbeleid prostitutie.

Aanvragen Wmo (203)

Door de overgang naar een nieuw kantoorautomatiseringssysteem bevinden zich binnen de
cijfers een lichte afwijking, bij benadering
worden 20-25% minder aanvragen ingediend
ten opzichte van 2010.
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Concept is vastgesteld door College
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Onderwerpen
= prestatie is 100% gerealiseerd
Wmo, overige en gehandicaptenbeleid (204)

Prestaties in 2011

Realisatie prestatie in 2011

Toelichting

= prestatie is minimaal 75% gerealiseerd

= = prestatie is minder dan 75% gerealiseerd

= prestatie is niet gerealiseerd

Wmo, overige en gehandicaptenbeleid (204)

Uitwerken/uitvoeren uitvoeringsprogramma
Wmo 2010-2011
Vastgesteld beleidsplan Wmo 2012-2015.
Regievoering pakketmaatregel AWBZ.

Besluitvorming in januari 2012 door College

Budgetoverheveling Regiekamer / Bijzonder
Zorgteam (201)
Budgetoverheveling Nazorg ex-gedetineerden
(201)
Budgetoverheveling Actualisering convenant
Woningbouwcorporaties (203)

Subsidie van 160.000 euro van de provincie voor 2 jaar. De van te voren gemaakte inschatting 2011 60.000 euro hebben we niet gehaald. Resterende bedrag zal in 2012 worden uitgegeven. Budgetoverheveling Lasten en Baten beide € 16.460.
Door latere start met doorontwikkeling Bijzonder Zorg team (BZT) heeft invoering ketennazorg ex-gedetineerden vertraging opgelopen.
Budgetoverheveling Lasten € 61.298.
De actualisering convenant Woningbouwcorporaties is complexer en breder dan ingeschat. Het vraagt zeker een half jaar extra tijdb.
Budgetoverheveling Lasten € 10.200.

Wat heeft het gekost?
(bedragen x € 1.000)

Exploitatie

Lasten
Baten
Saldo
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2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

24.882
6.355
-18.527

26.355
4.037
-22.318

25.203
4.190
-21.013

-1.152
153
1.305

129

Toelichting op verschil
Lasten

Bedrag

Overhevelingen
Maatschappelijke opvang
en verslavingszorg (201)

Wmo Individuele verstrekkingen (203)

-87
-46

De budgetoverhevelingen zijn hierboven toegelicht.
Onderbesteding subsidie Maatschappelijke opvang en verslavingszorg (MO/VZ) € 46.

-60
-45
46

Terugvordering subsidie Iriszorg 2010 € 60.
Onderbesteding subsidie Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) € 45.
Overschrijding energiekosten pand verslavingszorg Polstraat 8-10 € 46.

-813
-127
-129
68
41

Overig
Totaal lasten

Baten

Toelichting

Op de huishoudelijke verzorging (HV1 en 2) en het persoonsgebonden budget (PGB) is sprake van een onderbesteding
van € 813. Genoemd voordeel wordt mede veroorzaakt, doordat de voorgenomen indexering op HV1 en 2 niet is gerealiseerd en doordat er minder aanvragen zijn ingediend.
Aan PGB hulpmiddelen op roerend goed is € 127 minder uitgegeven.
In 2011 zijn voor € 129 minder hulpmiddelen aangekocht. De werkelijke levensduur van de hulpmiddelen bleek langer dan
verwacht waardoor er minder hulpmiddelen zijn aangepast en vervangen.
Er is aan woningaanpassingen € 68 meer uitgegeven. Het betreft hier een open einde regeling, waarbij de lasten sterk
afhankelijk zijn van het aantal aanvragen en de grootte van de woningaanpassing.
Diverse kleine verschillen € 41 nadelig.

-1152

Bedrag

Toelichting

Overhevelingen

-16

De budgetoverhevelingen zijn hierboven toegelicht.

Wmo Individuele verstrekkingen (203)

132

Product 203 WMO individuele verstrekkingen
Aan eigen bijdragen voor huishoudelijke verzorging (HV1 en 2) en het persoonsgebonden budget is € 132 meer ontvangen.

37

Overig
Totaal baten

Diverse kleine verschillen € 36 voordelig.

153
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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 adequaat aanbod van jeugd- en onderwijsvoorzieningen opdat kinderen, jongeren en hun familie zich goed kunnen ontplooien. De visienota “Van wieg naar werk” is hiervoor het beleidskader.
Wat hebben wij bereikt?
Bereikte maatschappelijke effecten
Deventer is een stad met een adequaat aanbod van jeugd- en onderwijsvoorzieningen, waardoor kinderen, jongeren en gezinnen zich voldoende kunnen
ontplooien.
Meetbare doelstellingen
Het aandeel leerlingen in het basisonderwijs (openbaar en bijzonder) dat
in de eigen wijk naar school gaat stijgt van 60 naar 75%.
Het aantal schoolbesturen dat wordt ondersteund om tot brede schoollocaties te komen stijgt van negen naar elf.
Het aantal voortijdig schoolverlaters daalt van 855 naar 365.
Het bereik van de doelgroep peuters in peuterspeelzalen (en kinderdagverblijven) met VVE-trajecten stijgt van 70 naar 85%.
Het aantal Centra voor Jeugd en Gezin stijgt van drie naar vier.

Nulsituatie 2010

Streefwaarde 2011

Realisatie 2011

60%

75%

70%

9

11

9

855
70%

365
85%

280
85%

3

4

7

Vastgestelde beleidsdocumenten
•
•
•
•

Masterplan huisvesting onderwijs (2008)
Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting (2010)
Verordening leerlingenvervoer (2009)
Beleidsnota Versterking Leerplichtfunctie gemeente Deventer (2007)
Gemeente Deventer Jaarverslag 2011
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•
•
•
•
•
•

Convenant Aanval op Schooluitval Stedendriehoek Apeldoorn (2008)
Plan van aanpak Brede Scholen (2009)
Lokaal educatieve Agenda (2010)
Visienota “Van wieg naar werk” (2010)
Inrichtingsplan Centrum Jeugd en Gezin (2009)
Beleidsplan Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Oke) en Voor- en vroegschoolse educatie (ve) (2011)

Actuele beleidscontext
In 2012 gaat de gemeente verder met het ontwikkelen van het vastgestelde beleid. De visie ‘Van wieg naar werk 2.0’ is hierbij centraal uitgangspunt.
Wat deden wij daarvoor in 2011?

Onderwerpen
= prestatie is 100% gerealiseerd
Onderwijshuisvesting (211)

Segregatie (212)

Aanval op schooluitval (213)

Prestaties in 2011

Realisatie prestatie in 2011

= prestatie is minimaal 75% gerealiseerd

= = prestatie is minder dan 75% gerealiseerd

Uitvoeren programma onderwijshuisvesting
voor het jaar 2011 waaronder de bekostiging
van:
Evangelische school
Islamitische school
Uitvoeren pilot aanmeldbeleid.

Peuterspeelzaalwerk (214)

Uitvoeren project in Rivierenwijk,
Voorstad Oost en Keizerslanden
Huiswerkbegeleiding.
De prestatie herplaatsing voortijdige schoolverlaters naar leer/werk of combinatie wordt
ruim gehaald. Over de periode 2008-2011 zijn
955 contacten gepland. Er zijn tot nu toe 1.393
contacten gerealiseerd.
Uitvoeren Wet Oke.

Centrum voor jeugd en gezin (CJG) (214)

Uitvoeren inrichtingsplan CJG.
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Toelichting
= prestatie is niet gerealiseerd

Het convenant dat met de schoolbesturen is
afgesproken loopt af op 31 juli 2012. In de
oorspronkelijke fasering van het budget was
uitgegaan van eind 2011. Dit leidt tot een
budgetoverheveling van lasten € 50.000.
Jaarverdeling in 2012 € 14.000, 2013 € 14.000
2014 € 14.000 en 2015 € 8.000.
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Onderwerpen
= prestatie is 100% gerealiseerd
Zwerfjongeren (215)

Jeugdnetwerken (215)

Budgetoverheveling Voor- en vroegschoolse
educatie ( VVE) (212)
Budgetoverheveling onderwijs achterstandenbeleid - OAB (212)
Budgetoverheveling Scouting Groep LOAAH
(214)

Prestaties in 2011

Realisatie prestatie in 2011

Toelichting

= prestatie is minimaal 75% gerealiseerd

= = prestatie is minder dan 75% gerealiseerd

= prestatie is niet gerealiseerd

Er waren acht jongeren die aan de criteria
voldeden.

Negen zwerfjongeren opvang bieden (huisvesting) en ambulante begeleiding bieden met als
doel het behalen van een startkwalificatie.
Mogelijkheid onderzoeken voor uitbreiding van
het aantal plaatsen (met 6) en realiseren van
een crisisopvang voor zwerfjongeren.
Er zijn zes goed functionerende jeugdnetwerken in de zes wijken. Hieraan nemen jongerenwerk. opbouwwerk, toezicht en politie deel.

Eindafrekening rijksbijdrage VVE vindt in 2014 plaats. Jaarverdeling lasten is niet juist ingeschat. Totaal lasten en baten € 740.931.
De ’visie op kindcentra‘ is eerst uitgewerkt, de uitvoering vindt plaats in 2012. Dan zijn middelen nodig voor ontwikkelen kenniscentrum (€ 50.000),
projectkosten (€ 65.000) en monitoring (€ 60.000). Lasten € 175.000.
De nieuwbouw van het afgebrande clubgebouw is vertraagd. Lasten € 20.000.

Wat heeft het gekost?
(bedragen x € 1.000)

Exploitatie

Lasten
Baten
Saldo
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2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

20.974
4.119
-16.855

24.358
6.729
-17.629

23.418
7.188
-16.230

-940
459
1.399
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Toelichting op verschil
Lasten

Bedrag

Overhevelingen
Onderwijshuisvesting

-986
136

Toelichting
De budgetoverhevelingen zijn hierboven toegelicht.
Het budget onroerend zaak belastingen (OZB) is met € 136 overschreden, onder andere door een hertaxaties van schoolgebouwen. De afgelopen jaren is het gebouwenbestand verjongd, hetgeen tot een hogere aanslag heeft geleid. Hiervoor
zijn tot nu toe geen extra middelen aangevraagd.
Met het budget onderhoud gebouwen is zo behoudend mogelijk omgesprongen. Voordeel € 51.
De huurkosten zijn met € 127 overschreden. Bij de algehele aanpassing van de onderwijshuisvestingsbegroting in 2010 is
een fout gemaakt. Vanaf 2013 wordt verwacht dat de huurkosten weer binnen het daarvoor bestemde budget kan worden
opgevangen door opzegging van een groot huurcontract.

-197

Leerlingzaken

-84

-66

Jeugdbeleid

1
-940

Overig
Totaal lasten

Baten

Bedrag

Overhevelingen
Onderwijshuisvesting

In 2011 is voor € 180 kosten gemaakt voor onder andere brand- en waterschade bij de Horizon, Panta Rhei, Wizard, Slingerbos en het Vlier.
In het Project Rivierenwijk heeft de gemeente op verzoek van Rentre de organisatie van huiswerkbegeleiding overgenomen
van een andere partij. Door een verbinding te leggen met basis- en voortgezet onderwijs zijn de feitelijke kosten (gefinancierd door Rentre) aanzienlijk lager uitgevallen. Voordeel € 197.
De kosten van leerlingenvervoer zijn per saldo € 84 lager dan begroot, dit komt ondermeer doordat de zeskilometergrens
strenger gehanteerd wordt. Als ouders op kortere afstand tot de school wonen, dan komen zij niet meer in aanmerking voor
aangepast vervoer. Verder speelt de gezamenlijke aanbesteding met Olst-Wijhe en het gegeven dat per 1 augustus 2011
een nieuwe evangelische basisschool is gesticht. De helft van de leerlingen die voorheen naar Zutphen werden vervoerd
gaan nu in Deventer naar school en komen niet in aanmerking voor vervoer. Dit is een eenmalig voordeel in 2011.
De subsidie aan Iriszorg over 2010 is definitief vastgesteld. Er moest € 102 aan betaalde voorschotten voor de KY/coach
en Iriszorg worden terugbetaald.
Voor de Jongerenontmoetingsplekken zijn € 36 extra lasten gemaakt voor onder andere lichtmasten, hufter proof maken en
de realisatie van een vierde JOP.
Overige kleine verschillen € 1 nadelig.

Toelichting
-741
245

De budgetoverhevelingen zijn hierboven toegelicht.
Er is een hogere huuropbrengst voor het (buitenschools) gebruik van gymzalen. Voordeel € 31.
In 2011 is aan schade-uitkeringen veroorzaakt door onder andere water- en brandschade € 214 uitbetaald.
(onder andere ook een aandeel uit 2010)
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80

In 2011 zijn diverse lasten (onder andere energiekosten gebouw Diepenveenseweg 136 en rioolrechten) doorbelast aan
schoolbesturen. Voordeel € 80.

Leerlingzaken

-224

In het Project Rivierenwijk heeft de gemeente op verzoek van Rentre de organisatie van huiswerkbegeleiding overgenomen
van een andere partij. Door een verbinding te leggen met basis- en voortgezet onderwijs zijn de feitelijke kosten (gefinancierd door Rentre) aanzienlijk lager uitgevallen. De vergoeding door Rentre is daardoor bijgesteld. Om het project tot een
goed einde te brengen is het saldo ad € 27 op project Rivierenwijk ten laste van exploitatie in 2011 geboekt. Nadeel € 224.

Voor- en vroegschoolse
educatie en schakelklassen (VVS)

1075

Het Rijk heeft de brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid (SIV) definitief afgerekend. De in de voorziening
overgebleven middelen zijn ten gunste van de exploitatie vrijgevallen.

Overig

24

Totaal baten

Diverse kleine verschillen € 24 voordelig.

459

Voorzieningen

Uitgaven
Inkomsten
Saldo

2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

0
82
82

452
82
-370

1.714
82
-1.632

1.262
0
-1.262

Toelichting op verschil
Uitgaven
Overschrijdingsregeling
basisonderwijs
Voor- en vroegschoolse
educatie en schakelklassen (VVS)
Overig

Bedrag
184

1075

Toelichting
De inkomsten/uitgaven van het openbaar basisonderwijs over de periode 2005 tot en met 2009 zijn definitief vastgesteld.
De overschrijding bedraagt ruim 0,5 % en is conform de overschrijdingsregeling aan het bijzonder schoolbestuur doorbetaald. Totale extra lasten € 184.
Het Rijk heeft de brede doeluitkering SIV definitief afgerekend. De in de voorziening overgebleven middelen zijn ten gunste
van de exploitatie vrijgevallen.

3

Totaal uitgaven

1262
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(bedragen x € 1.000)

Investeringen

Lasten
Baten
Saldo

2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

0
0
0

4.216
0
-4.216

3.320
0
-3.320

-896
0
896

Toelichting op verschil
Lasten
Voorbereidingskrediet
WVC Borgele locatie
Groenewold

Bedrag
-193

Toelichting
Een groot gedeelte van de voorbereidingskosten wordt in 2012 gemaakt, waaronder de architectenselectie.

Renovatie Rubensstraat 6

-454

Planning is dat het gebouw in mei/juni 2012 wordt opgeleverd.

Renovatie Hagenpoortschool
Overig

-228

Planning is dat het gebouw in maart/april 2012 wordt opgeleverd.

Totaal lasten

-896

-21
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Programma

: 12 Samenlevingsopbouw

Portefeuillehouder

: M.J.G. de Jager – Stegeman

A.P. Heidema (internationaal beleid)

Eenheid

: Ruimte en Samenleving
Korte omschrijving van het programma

Meedoen in de samenleving is een kerndoel. Dit programma richt zich vooral op de levensdomeinen ontwikkeling, ontplooiing,vrije tijd, ontmoeting, verbinding, preventie en leefomgeving.
Dit programma is er op gericht dat alle inwoners kansen krijgen aangeboden voor persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie en dat zoveel
mogelijk inwoners die kansen ook pakken. Daarnaast beoogt dit programma dat inwoners 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.
Bij het programma Samenlevingsopbouw horen de volgende producten: inburgering en educatie, buurtwerk, wijkaanpak, ouderenbeleid, minderhedenbeleid,
vrijwilligersbeleid en internationaal beleid.
Wat hebben wij bereikt?
Bereikte maatschappelijke effecten
De gemeente wil de sociale cohesie in Deventer versterken, de maatschappelijke participatie van inwoners vergroten en de persoonlijke ontwikkeling van
kwetsbare groepen faciliteren. Dit is onder te verdelen in vier aandachtsgebieden:
Zelfredzaamheid: meer Deventenaren beschikken over basisvaardigheden en -competenties om deel te kunnen nemen aan de samenleving.
Participatie in het maatschappelijk verkeer: meer mensen nemen deel aan door anderen georganiseerde gelegenheid tot ontmoeting, ontspanning of ontplooiing.
Maatschappelijke inzet: het aantal mensen van 18 jaar en ouder dat zich onbetaald inzet voor hulp aan anderen en de sociale omgeving wordt groter.
Sociale samenhang: het aantal mensen dat verantwoordelijkheid neemt voor de leefbaarheid van de leefomgeving (sociaal en fysiek) wordt hoger.
Wij willen hierbij de volgende doelen realiseren:
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Meetbare doelstellingen
Zelfredzaamheid:
Percentage ouderen dat zich (zeer) ernstig eenzaam
voelt neemt verder af. (2005 ernstig 12%,2009 matig
37%))
Percentage mantelzorgers dat tegen problemen aanloopt neemt af.

Participatie in het maatschappelijk verkeer:
Het percentage inwoners van 18 jaar en ouder dat samen met anderen vrijetijdsactiviteiten en hobby’s beoefent blijft constant op 30%. (Nulwaarde 2007 is
30%).
Het aantal en het niveau van speeltuinen (van speeltuinverenigingen) blijft gelijk.
(onderliggend: kwaliteit, aantal toestellen, exploitatie,
gebruik, leden en dergelijke).
- Het gebruik van maatschappelijke voorzieningen
wordt verhoogd.
Maatschappelijke inzet:
- Percentage burgers 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 2011.
- Percentage burgers dat zich inzet voor het verbeteren van de buurt stijgt tot 25%.
Sociale samenhang:
Het percentage inwoners van 18 jaar en ouder dat zich
mede verantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in
de buurt blijft constant op circa 75% (Nulwaarde 2007
is 78%).
Het percentage inwoners van 18 jaar en ouder dat hun
sociale contacten waardeert als voldoende blijft constant op circa 95%. (Nulwaarde 2007 is 95%)
- Het percentage inwoners van 18 jaar en ouder dat zich
actief inzet voor de verbetering van de leefbaarheid
en sociale samenhang in de buurt blijft constant op circa 15%. (Nulwaarde 2007 is 16%).
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Nulsituatie 2010

Streefwaarde 2011

Realisatie 2011

10%

9%

53%

50%

30%
(o.b.v. 2007)

30%

9

9

35%

37%

39% (o.b.v. 2009)

40%

Alle doelstellingen worden gemeten via de
ouderenmonitor GGD en gemeentelijke bewonersonderzoek. Deze wordt tweejaarlijks
uitgevoerd. De eerstvolgende is in 2012.
Hierdoor is het niet mogelijk om voor 2011
percentages aan te leveren. Daarmee is
onduidelijk in hoeverre de doelstellingen zijn
gehaald.
Zie opmerking hierboven bij Zelfredzaamheid

Zie opmerking hierboven bij Zelfredzaamheid
21%
25%
Zie opmerking hierboven bij Zelfredzaamheid
75%

75%

95%

95%

15%

15%
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-

Sociale cohesie blijft stabiel ten opzicht van 2009
Integratiecijfer stijgt (indicator nader bepalen, weging
van factoren schoolprestaties, wonen, werk, inkomen,
participatie en dergelijke!)

6,3

6,3

..

..

Vastgestelde beleidsdocumenten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De sociale structuurvisie (2004)/ Het sociaal programma (2005).
Kadernota accommodatiebeleid (2006) en Uitvoeringsschetsen accommodatiebeleid. /
Voortgang Accommodatiebeleid (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”. Nieuwe versie eind 2010
Beleidsplan Wmo 2008-2011 (2009).
Voortgangsnota Deventer internationaal (2009).
Makelaarspunten Internationale samenwerking (2009)
Plan van Aanpak Lokaal Antidiscriminatiebeleid (2009)
Plan van Aanpak Lokaal Homobeleid (2009)
Adviesdocument Speeltuinen Deventer (2009)
Beleidskader Participatiebudget (2009)
Notitie vrijwilligers en mantelzorgbeleid (2011)
Beleidsnotitie Taal en Meedoen 2011-2013 (2011)

Actuele beleidscontext
Participatiebudgetten: Inburgering en educatie
Het Participatiebudget is bedoeld om middelen uit de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web), WI en Wet werk en bijstand (Wwb-werkgeversdeel) te bundelen. Het budget voor Educatie neemt de komende jaren verder af. Verder worden de budgetten meer afhankelijk van de geleverde prestaties (t-2). Het project
Aanvalsplan Laaggeletterdheid is eind 2011 afgerond. Vanaf 2012 wordt laaggeletterdheid ingebed in de reguliere werkzaamheden binnen het programma
Meedoen.
Buurtwerk en speeltuinen
Eind 2011 zijn met het Deventer Speeltuin Verbond afspraken gemaakt over de wijze waarop het budget voor de vervanging van speeltoestellen kan worden
ingezet.
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Accommodatiebeleid
In 2011 is besloten geen Deventer voorzieningenloket op te richten om het beheer van maatschappelijke panden te verbeteren. Het vergroten van efficiënt
gebruik van maatschappelijke accommodaties wordt, naar aanleiding van kwestie van kiezen, nog nader uitgewerkt.
Sociaal beleid herstructurering
De regie op de uitvoering van extra sociaal beleid in herstructureringsbuurten ligt bij woningcorporaties. In 2011 dragen we bij aan het sociaal programma in
herstructureringswijken. Hierin wordt de afstemming met de gangbare sociale activiteiten gezocht en bewaakt.
Vrijwilligersbeleid
Het vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker vanwege een toename in ondersteuning- en zorgvragen en verschraling van de zorg. De kern van de Wet
maatschappelijke ondersteuning is dat inwoners onderling de meeste problemen voorkomen of oplossen. Juist deze onderlinge dienstbaarheid en dit organisatievermogen staan onder druk. Om die reden zetten we flink in op (bestuurlijke) ondersteuning van vrijwillige inzet. We stimuleren nieuwe vrijwilligersgroepen en we ondersteunen moderne (flexibeler) vormen van vrijwilligerswerk. Verder werken we aan het versterken van buurtinitiatieven en het werven van
nieuwe vrijwilligers.
Wijkaanpak
In 2011 is gestart met de pilot gebiedsgericht werken. Speerpunten hierin zijn: stimuleren meer gebiedsgericht beleid, versterken sociale component en meer
invloed van inwoners op het besteden van middelen voor de fysieke leefomgeving.
Ouderenbeleid
In het ouderenbeleid worden verschillende projecten gefinancierd die er op gericht zijn ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en deelnemen aan
de samenleving. Verschillende organisaties voeren deze projecten uit. Het tegengaan van eenzaamheid is hierin een belangrijk doel. Hiervoor brengen we in
2011 uitvoerende organisaties bij elkaar om activiteiten verder op elkaar af te stemmen.
Integratiebeleid
In 2011 voeren we de eerste jaarschijf van de nieuwe nota Integratie (Samenleven in Diversiteit) uit. Via verschillende specifieke projecten willen we de integratie van minderheden bevorderen. Hierbij betrekken we meerdere beleidsterreinen, zoals werk, onderwijs, vrijwilligerswerk en sport.
Asielbeleid
Het Asielzoekerscentrum in Schalkhaar verricht het meest tastbare werk waar het gaat om de opvang van asielzoekers. Een deel van de bewoners bestaat uit
asielzoekers die (tijdelijk) extra zorg nodig hebben. Daarnaast zijn organisaties zoals Vluchtelingenwerk, Stichting Jade en anderen actief in advies, opvang
en de begeleiding bij terugkeer van deze doelgroep. Vanuit het Rijk heeft Deventer een ambitieuze opgave om verblijfsgerechtigden (asielzoekers met verblijfsvergunning) te huisvesten. In 2011 is de achterstand vrijwel geheel ingelopen die is ontstaan door het prioriteit geven aan het huisvesten van personen
die vielen onder het Generaal Pardon.
Internationaal beleid
In 2011 geven we verder uitvoering aan “Deventer Internationaal”. Hieronder vallen publieksactiviteiten, het ondersteunen van lokale initiatieven en projecten
gericht op het versterken van de bestuurlijke structuur elders. Enkele projecten zijn samen met de VNG voorbereid.
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Wat deden wij daarvoor in 2011?

Onderwerpen
= prestatie is 100% gerealiseerd
Cambio Accountschap (221)

Invloed bewoners op budgetten openbare
ruimte (222)

Nota Ouderenbeleid (223)

Huisvesting Statushouders (224)
Kanteling WMO
(221, 222, 225)
Projecten ‘Gebiedsgericht vrijwilligerswerk’
(225)

Beleidskader Internationaal Beleid (226)

Prestaties in 2011

Realisatie prestatie in 2011

= prestatie is minimaal 75% gerealiseerd

= = prestatie is minder dan 75% gerealiseerd

Contacten met Cambio als Buurtbeheerbedrijf
onderhouden en afspraken maken over projecten, ter voorbereiding op de basissubsidie
Buurtwerk in 2012.
Bewoners krijgen medeverantwoordelijkheid
en invloed op de besteding van budgetten voor
groen- en straatonderhoud, speelvoorzieningen, reiniging en stadstoezicht. Door middel
van een startnotitie en eventueel een pilot
zullen de spelregels hiervoor worden bepaald
(coalitieakkoord).
Ter vaststelling aanbieden aan B&W en Raad
van de nota ouderenbeleid. Dit in relatie tot
zorg, mantelzorg, vrijwilligersbeleid, armoedebeleid, integratie en dergelijke.

Toelichting
= prestatie is niet gerealiseerd

In 2011 is een besluit genomen rondom de
pilot en is een start gemaakt met de werkgroep. In 2012 zal een voorstel worden opgeleverd.

Geen separate nota, maar onderdeel van de
Visie en het uitvoeringsprogramma Meedoen.

Het behalen van door het Rijk opgelegde
aantal Statushouders (verblijfsgerechtigden /
ex-asielzoekers).
Stimuleren van betere samenwerking tussen
professionals en vrijwilligers, ter versterking
van civil society en sociale cohesie.
Subsidiëren en stimuleren van ‘Gebiedsgericht
vrijwilligerswerk’ ten behoeve van het meer
betrekken van buurtbewoners bij buurtactiviteit. Dit zo mogelijk in combinatie met participatiedoelen.
Beleidskader “Deventer Internationaal: 2009 2012” uitvoeren.
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Onderwerpen
= prestatie is 100% gerealiseerd
Wet inburgering (227)

Budgetoverheveling Extra bewonersbudget
(222)
Budgetoverheveling Project Meerjarenprogramma Landelijk gebied – Dorpsontwikkelingsplannen (222)

Prestaties in 2011

Realisatie prestatie in 2011

Toelichting

= prestatie is minimaal 75% gerealiseerd

= = prestatie is minder dan 75% gerealiseerd

= prestatie is niet gerealiseerd

Vanuit de werving zijn 34 mensen gestart met
een opstapcursus inburgering.

- 120 inburgeringsbehoeftigen worden in
samenwerking met partners in de stad geworven.

- 80 inburgeringsplichtigen kunnen een traject
volgen.
Het Rijk heeft extra bewonersbudget beschikbaar gesteld. Voor de periode 2008 tot en met 2011. Vanwege een vertraagde start is er uitloop naar
2012. Over te hevelen lasten Wijk 2 € 84.000, Wijk 3 € 18.000 en Wijk 4 € 156.872. Totaal € 259.000 lasten.
Betreft meerjarig project Dorpsontwikkelingsplannen (DOP). In 2012 worden Diepenveen en Schalkhaar afgerond. In 2013 Bathmen en Okkenbroek.
Over te hevelen budget € 110.000 lasten en € 70.000 baten (bijdrage Provincie Overijssel).

Wat heeft het gekost?
(bedragen x € 1.000)

Exploitatie

Lasten
Baten
Saldo

2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

10.729
3.819
-6.910

11.325
4.605
-6.720

10.300
4.225
-6.075

-1.025
-380
645

Toelichting op verschil
Lasten
Overhevelingen
Wijkaanpak

Ouderenbeleid

Bedrag
-369
-221

De onderbesteding ad € 221 betreft de niet ingezette middelen 2011 voor het reguliere wijkprogramma.
Aangezien wijkaanpak een tweejaarlijks wijkbudget heeft (nu voor 2011 en 2012) worden de resterende middelen in 2012
ingezet.

-30

Per 31 december 2010 is de Vrijwillige Hulpdienst Schalkhaar opgeheven. De financiële afwikkeling hiervan heeft geleid tot
een terugbetaling van € 30.
Er zijn minder aanvragen ingediend voor het project gezond in de stad ouderen. Daardoor is er € 14 minder uitgegeven.
Er is minder tijd besteed aan ouderenbeleid dan oorspronkelijk voorzien. Voordeel apparaatlasten € 16.

-14
-16
Wet inburgering uitvoering

Toelichting
De budgetoverhevelingen zijn hierboven toegelicht.

-383

De lasten met betrekking tot gestarte en afgeronde inburgeringstrajecten 2010-2011 zijn € 383 lager dan begroot omdat er
minder mensen een inburgeringstraject zijn gestart.
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Overig

8

Totaal lasten
Baten
Overhevelingen
Wijkaanpak
Wet inburgering uitvoering
Overig

-1.025
Bedrag
-70
30
-373
33

Totaal baten

Diverse kleine verschillen € 9 nadelig.

Toelichting
De budgetoverhevelingen zijn hierboven toegelicht.
Vanuit het reguliere budget wijkaanpak is aan het project platteland meerjarenplan (PMJP) een bijdrage verstrekt van € 30.
De baten met betrekking tot gestarte en afgeronde inburgeringstrajecten 2010-2011 zijn € 373 lager dan begroot omdat er
minder mensen een inburgeringstraject zijn gestart.
Diverse kleine verschillen € 33 voordelig.

-380

Voorzieningen

Uitgaven
Inkomsten
Saldo

2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

0
0
0

2.363
736
-1.627

4.065
736
-3.329

1.702
0
-1.702

Toelichting op verschil
Uitgaven
Wet Inburgering
Vaststellingsbeschikking
Brede doeluitkeriing sociaal, integratie en veiligheid
(BDU-SIV)

Bedrag
190

1.479
-76
90

Toelichting
Betreft de kosten voor uitvoering van de voor 2010 gestarte inburgeringstrajecten (aantal 107) die ten laste van de in 2007
tot en met 2009 gereserveerde middelen worden gebracht.
Vaststellingsbeschikking Brede doeluitkeriing sociaal, integratie en veiligheid (BDU-SIV) 2005-2009, betreft vaststelling van
de gerealiseerde inburgeringsvoorzieningen op basis van categorie:
Prestatieafhankelijk
Handhaving
Gepardonneerden

19
Overige verschillen

Totaal uitgaven

1.702
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Programma

: 13 Kunst en cultuur

Portefeuillehouder

: M.J. Ahne

Eenheid

: Ruimte en Samenleving
Korte omschrijving van het programma

Het programma richt zich op de bijdrage aan een levendig cultureel klimaat door het ontwikkelen en in stand houden van de culturele infrastructuur en door
het koesteren en presenteren van het cultuurhistorische erfgoed. Hieronder vallen de producten Archeologie en Monumentenzorg, Kunst en Cultuur, Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek, Musea en Bibliotheekwerk.
Met het programma Kunst en Cultuur leveren wij bijdragen aan het realiseren van gemeentelijke ambities op economisch, ruimtelijk en maatschappelijk gebied.
Wat hebben wij bereikt?
Bereikte maatschappelijke effecten
Deventer is een prachtige historische stad, met een brede programmering van culturele activiteiten.
De rijke cultuurhistorie bindt inwoners, het brede aanbod van culturele activiteiten nodigt uit tot bezoek en deelname. Het totaal draagt bij aan de positieve
uitstraling van Deventer.
Meetbare doelstellingen
Cultureel erfgoed:
Deventer erfgoed aantrekkelijker gepresenteerd.
Het beoogde effect in 2014 is een toename van het aantal
bezoekers met 5%.
Culturele instellingen:
Versterking van de culturele infrastructuur door uitbreiding
en vernieuwing van culturele voorzieningen.
Bedrijfsvoering:
Bedrijfsmatig goed bestuurde culturele instellingen, met
een gezonde financiële positie.
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Nulsituatie 2010
Peiling CVO 2010

50 % van de instellingen
voldoet aan de gemeentelijke criteria

Streefwaarde 2011

Realisatie
2011

Aantal bezoekers
+1 % t.o.v. 2010

Resultaten CVO komen in april.

Besluit over realisatie van twee
voorzieningen

Besluit Nieuwbouw Openbare
Bibliotheek genomen in juli.
Besluit haalbaarheid Filmtheater
eerste kwartaal 2012.
Van de acht culturele instellingen voldoen vier aan de criteria
en twee nagenoeg.

60 % van de instellingen voldoet
aan de gemeentelijke criteria
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Meetbare doelstellingen

Nulsituatie 2010

Programmering:
Behoud en vernieuwing in (de verscheidenheid in) programmering van culturele evenementen en activiteiten.
Participatie:
Grotere bekendheid met en deelname van inwoners aan
culturele activiteiten ten opzichte van 2010 met
5% in 2014.
Productie:
De gemeente levert een bijdrage aan de instandhouding
van vier locale productiegezelschappen en de realisatie
van twee nieuwe locale producties.
Beter klimaat voor de nieuwe lokale producties in de cultuursector.

Streefwaarde 2011
Tenminste twee nieuwe activiteiten in deprogrammering van
culturele evenementen en activiteiten t.o.v. 2010
+ 1 % t.o.v. peiling cultuurparticipatie van Team K+V 2010

Vier productiegezelschappen
twee nieuwe producties

vier productiegezelschappen
twee nieuwe producties

Realisatie
2011
Conform

Peiling vindt plaats in 2012.

Conform

Vastgestelde beleidsdocumenten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coalitieakkoord 2010 - 2013
Investeren in cultuur (2007).
De toekomst van de monumentenzorg (1996).
Startnotitie ruimtelijk erfgoedbeleid (2008)
Toekomst voor de Collectie Deventer, hoofdlijnen gemeentelijk museumbeleid 2001 – 2005 (2000).
Renovabitur, Athenaeumbibliotheek Richting 2015 (2007).
Conserveringsplan 2007 met eenmalig budget van € 1 miljoen.
Collectiebeleidsplan 2007.
‘Kwaliteit voor ogen’ beeldkwaliteitplan beschermd stadsgezicht Deventer (1998).
Stedenbouwkundige visie binnenstad-Zuid (2004).
Sociale Structuurvisie (de Sociale Kracht van Deventer) en Sociaal Programma 2005 – 2009 (‘Passie voor de Mensen’).
Bedrijfsplannen culturele instellingen.

Actuele beleidscontext
’’Kunst en cultuur zijn voor een stad niet de slagroom op de taart, ze zijn van cruciaal belang voor de aantrekkingskracht van een stad en de lokale economie.
Vooral de podiumkunsten en het historisch erfgoed zijn meetbaar van belang voor de stad.’ Dit is een citaat uit Muziek in de Stad (2010) van Gerard Marlet
(directeur Atlas voor Gemeenten).
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Dit geldt in sterke mate voor Deventer. Deventer kenmerkt zich door een sterke profilering van het cultureel erfgoed, goede culturele voorzieningen, met een
aansprekend aanbod en een breed programma op het gebied van evenementen. Naast de grote cultuurtoeristische evenementen zien we een grote verscheidenheid aan kleinere evenementen en nieuwe initiatieven.
De rijke cultuurhistorie bindt inwoners, het brede aanbod van culturele activiteiten nodigt uit tot bezoek en deelname, en het totaal draagt bij aan de positieve
uitstraling van Deventer.
We blijven ons inzetten voor een aanscherping in de culturele profilering van Deventer.
De ongunstige financiële vooruitzichten en de inspanningen bij de afwegingen in het proces van ‘Kwestie van Kiezen’ hebben in dat opzicht niet alleen belemmerend gewerkt. Met name het Directie Overleg Culturele Instellingen (DOC) heeft zich ingespannen om naast een bezuinigingsvoorstel een aantal
voorstellen te doen voor vernieuwingen binnen de sector. Wij komen daar in 2012 op terug. In samenspraak met andere steden en de beide provincies in
Landsdeel Oost hebben we ons voorbereid op nieuwe afspraken met het Rijk voor het Kunstenplan 2013 – 2016.
Het denken over cultureel erfgoed is in beweging. We zijn druk bezig met het actualiseren van het landelijke monumentenbeleid, het invoeren van archeologiewetgeving en het verkennen van mogelijkheden om verbindingen te leggen tussen verschillende erfgoedcollecties.
We hebben in 2011 een aantal stappen gezet met een nieuwe denklijn voor de presentatie van het Deventer erfgoed in de volle breedte; met het actualiseren
en concretiseren van de beleidsonderdelen: ruimtelijke erfgoed (monumenten en archeologie) en archiefbeleid, en met het restaureren en conserveren van
belangrijke delen van de Deventer collectie, met plannen voor het verbeteren van de huisvesting van onder andere de Deventer musea.
In 2011 hebben we met alle culturele instellingen afspraken gemaakt over hun meerjarenbedrijfsplan waarin de bezuinigingen zijn doorgevoerd. Wij zijn in
gesprek met de instellingen over samenhang en samenwerking in de programma’s en het gezamenlijk profileren van de cultuur. Met het nieuwe productiefonds en met het actualiseren van het evenementenbeleid is een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van het culturele aanbod en voor de ruimte zodat evenementen zich kunnen doorontwikkelen.
De laatste jaren investeren steden fors in hun culturele infrastructuur. Met de nota Investeren in cultuur hebben wij onze ambities voor de komende jaren geformuleerd. In feite zijn we bezig om het voorzieningenniveau in overeenstemming te brengen met de groei van Deventer en met de eisen die de hedendaagse consument stelt.
Tegelijkertijd moeten we bij een aantal instellingen oplossingen vinden voor huisvestingsproblemen.
De verbouwing van de Schouwburg is in 2010 gerealiseerd. De verbouwing van de Leeuwenkuil hebben we in 2011 afgerond. In vervolg op het ambitiedocument Asselbergs/Coenen heeft de Raad besloten om over te gaan tot het realiseren van de nieuwbouw van de openbare bibliotheek aan de Stromarkt en
is de studie naar haalbaarheid van Hegius Film&Theater op twee locaties aan de Nieuwe Markt nagenoeg afgerond. De raad kan hierover in het eerste
kwartaal 2012 een besluit nemen.
In de uitvoering van hun museale taken en cultureel ondernemerschap lopen de Deventer musea vast in hun huidige huisvesting. Gezien de financiële positie
en de prioriteiten bij de investeringen in culturele voorzieningen zijn hier dit jaar geen stappen in gezet. In het brede perspectief van de presentatie van het
Deventer erfgoed willen wij opnieuw kijken naar oplossingen voor de huisvestingsproblematiek
Het onderzoek naar de mogelijkheden voor een permanente huisvesting voor de Leeuwenkuil in Colmschate spitst zich toe op de mogelijke functiewijziging
van de Polakkers. Het afstoten van deze buurtaccommodatie draagt bij aan de bezuinigingstaakstelling op dit gebied en de vestiging van de Leeuwenkuil op
deze plek biedt mogelijkheden voor inhoudelijke samenwerking met de brede school op deze locatie. Begin 2012 zal een voorstel hiertoe worden afgerond.
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Het onderzoek naar de noodzakelijke (bouwkundige) maatregelen om de geluidsoverlast vanaf het binnenterrein bij het Burgerweeshuis tegen te gaan heeft
vanwege de complexiteit langer geduurd. In de eerste helft 2012 zullen we hierover besluiten.

Wat deden wij daarvoor in 2011?
Onderwerpen

Prestaties in 2011

= prestatie is 100% gerealiseerd
Monumenten (5)
Archeologie (5)

Kunst en Cultuur (230)

= prestatie is minimaal 75% gerealiseerd

Realisatie prestatie in
2011

Toelichting

= = prestatie is minder dan 75% gerealiseerd

Speerpunten visie ruimtelijk erfgoed en instrumenten in 2012
geïmplementeerd. Taken en prioriteiten afhankelijk van (politieke) besluitvorming over het koersdocument ruimtelijk erfgoed.
Speerpunten archeologische onderzoeksagenda geïmplementeerd en verwachtingenkaart geactualiseerd. De afronding vindt
plaats in 2012.

= prestatie is niet gerealiseerd

Concept is door het college vastgesteld en voor overleg met betrokkenen vrijgegeven. Definitieve versie
wordt eerste helft 2012 vastgesteld.
De archeologische onderzoeksagenda en de verwachtingenkaart afgerond in 2012.
Het archeologiebeleid sluit dan aan bij het ruimtelijk
erfgoed beleid (zie najaarsrapportage 2011).

Naar aanleiding van vragen ex art 45 RvO van enkele fracties
(d.d. 8 juli 2011) wordt € 339.000 gereserveerd (2012) voor de
restauratie van de Broederenkerk en het orgel.
Plan voor realisatie Hegius Film&Theater opgesteld
Bedrijfsplannen culturele instellingen uitgevoerd overeenkomstig
het besluit.
Evenementenbeleid in uitvoering conform vastgestelde beleidsvisie.
Programma dEVENTer met bestaande en nieuwe evenementen
in uitvoering.
Investeren in Overijssel Cultureel Erfgoed. Het concept uitvoeringsplan ‘religieus erfgoed’ is in juli goedgekeurd. De uitvoering
van het plan van aanpak zal plaatsvinden in 2011 en 2012.

SAB (231)

Speerpunten beleidsvisie Renovabitur en Conserveringsplan
conform planning uitgevoerd.

Openbare Bibliotheek (233)

Plan vastgesteld voor realisatie nieuwe centrale vestiging.
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Het programma dEVENTer vindt geen doorgang in
verband met het niet verkrijgen van subsidie van de
provincie. (zie najaarsrapportage).
Budgetoverheveling € 74.332. (zowel lasten als baten).
De uitvoering van het plan heeft plaats gevonden
conform planning; alleen in het budget was deze
planning niet juist ingeschat.
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Onderwerpen

Prestaties in 2011

= prestatie is 100% gerealiseerd
Openbare Bibliotheek (233)

Budgetoverheveling St. Jurriensgasthuis (005)
Budgetoverheveling ISV middelen
(005)
Budgetoverheveling Programmafonds cultuurparticipatie (230)
Budgetoverhevelingen Onderzoek
geluidsoverlast burgerweeshuis
(230)
Budgetoverheveling Legaat Nijenhuis (230)
Budgetoverheveling Wetenschappelijke Steunfunctie (231)

Realisatie prestatie in
2011

= prestatie is minimaal 75% gerealiseerd

Toelichting

= = prestatie is minder dan 75% gerealiseerd

= prestatie is niet gerealiseerd

Voorstel voor realisatie innovatiecentrum bibliotheekvernieuwing
in Oost Nederland ondersteund.
Realiseren van aansluiting op de landelijke website ‘bibliotheek.nl’.
Activiteit complexer dan ingeschat, daardoor langere doorlooptijd. Hierdoor wordt € 26.000 overgeheveld.
Inzet ISV-middelen ten behoeve van ruimtelijk erfgoed € 28.000. Activiteit complexer dan ingeschat, daardoor langere doorlooptijd.
Voorbereiding projectaanvragen vertraagd. Hierdoor wordt € 21.781 overgeheveld naar 2012.
Het onderzoek naar de noodzakelijke (bouwkundige) maatregelen om de geluidsoverlast vanaf het binnenterrein bij het Burgerweeshuis tegen te gaan heeft
vanwege de complexiteit langer geduurd. In de eerste helft 2012 zullen we hierover besluiten.
Budgetoverheveling € 25.000.
Legaat Nijenhuis ten behoeve van realisatie Kunstwerk in centrum Bathmen € 44.568 .De activiteit is complexer dan ingeschat, daardoor langere doorlooptijd.
Activiteit complexer dan ingeschat, daardoor langere doorlooptijd. € 30.000 (zowel lasten als baten) wordt overgeheveld.

Wat heeft het gekost?
(bedragen x € 1.000)

Exploitatie

Lasten
Baten
Saldo

2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

14.754
1.992
-12.762

15.903
5.344
-10.559

15.767
5.240
-10.527

-136
-104
32

Toelichting op verschil
Lasten

Bedrag

Overhevelingen
Cultuur

-250
60

Toelichting
De budgetoverhevelingen zijn hierboven toegelicht.
In 2011 is een extra subsidie aan het Kunstenlab verstrekt van € 29. Deze lasten zijn gedekt uit de reserve kunstaankopen.
De beheerskosten van de Bergkerk zijn met name door de hoge energielasten € 31 hoger dan geraamd.
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Musea

45

Overig

9

Totaal lasten

Baten

De apparaatlasten zijn € 45 hoger dan geraamd, met name veroorzaakt door vervanging in verband met langdurige ziekte.
Diverse kleine verschillen € 8 nadelig.

-136

Bedrag

Overhevelingen

-104

Totaal baten

-104

Toelichting
De budgetoverhevelingen zijn hierboven toegelicht.

Voorzieningen

Uitgaven
Inkomsten
Saldo

2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

36
80
44

42
228
186

46
228
182

4
0
-4
(bedragen x € 1.000)

Investeringen

Lasten
Baten
Saldo
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2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

0
0
0

38
0
-38

0
0
0

-38
0
38

149

Programma

: 14 Sport

Portefeuillehouder

: M.J.G. de Jager-Stegeman

Eenheid

: Ruimte en Samenleving
Korte omschrijving van het programma

Het programma richt zich op het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van gemeentelijk sportbeleid. De activiteiten in dit programma zijn gericht op het in stand
houden en vergroten van de kwaliteit van binnen- en buitensportvoorzieningen, het bevorderen van deelname aan sport en het ondersteunen van sportverenigingen. Wij vinden het belangrijk dat inwoners actief en gezond aan de samenleving deelnemen. Sport levert een bijdrage aan een gezonde levensstijl en
een prettige samenleving en bevordert de participatie en integratie van inwoners.
Wat hebben wij bereikt?
Bereikte maatschappelijke effecten
Deventer is een stad met gezonde en vitale inwoners. Om dit effect te bereiken zetten wij ons met name in op het vergroten van sportdeelname, het vergroten
van de kwaliteit van de sportbeoefening en het verbeteren van de sportinfrastructuur.

Meetbare doelstellingen

Nulsituatie 2010

Streefwaarde 2011

Realisatie 2011

Vergroten sportdeelname;
Het aantal inwoners dat voldoet aan de Nationale beweegnorm (30 minuten bewegen per dag) stijgt van 58% naar 60%.

58% van de inwoners
sport regelmatig

60%

Wordt gemeten in bewonersonderzoek
dat in december 2011 is gestart

Vergroten kwaliteit sportbeoefening,
% sporters dat sportaanbod en sportfaciliteiten als gevarieerd
en goed ervaart.

Nulmeting in 2010 door
Sportbedrijf Deventer

Wordt gemeten in bewonersonderzoek
dat in december 2011 is gestart

Versterken kwaliteit sportinfrastructuur,
% sterke en vitale sportverenigingen.

Nulmeting in 2010 door
sportbedrijf

Doelstelling in meetbare termen te benoemen na inzicht in nulsituatie.
Doelstelling in meetbare termen te benoemen na inzicht in nulsituatie.
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Wordt gemeten in bewonersonderzoek
dat in december 2011 is gestart
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Monitoring doelstellingen
Het Sportbedrijf Deventer heeft in samenwerking met het gemeentelijke team Kennis en Verkenning, een nulmeting gedaan naar de beleving van sporters
over het sportaanbod en sportfaciliteiten en het aspect vitale verenigingen. Deze metingen staan op de rol voor eind 2010 en 2011.
Vastgestelde beleidsdocumenten
•
•

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

Actuele beleidscontext
In mei 2009 is de sportnota Deventer Vitaal 2009-2012 vastgesteld. De visie hierbij is: 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 is uitgewerkt in een aantal hoofdthema’s en actiepunten. In 2011 geven we hier verder uitvoering aan.
Wat deden wij daarvoor in 2011?
Onderwerpen
= prestatie is 100% gerealiseerd
Sportbeleid (240)

Sportbeleid (240)

Prestaties in 2011

Realisatie prestatie in 2011

= prestatie is minimaal 75% gerealiseerd

= = prestatie is minder dan 75% gerealiseerd

Gerealiseerd sport- en cultuuraanbod voor
3.500 kinderen in het basisonderwijs en 1.000
kinderen in het voortgezet onderwijs in het
kader van de Impulsregeling Brede Scholen,
Sport en Cultuur (combinatiefuncties).
Vastgesteld plan van aanpak gemaakt door
Sportbedrijf Deventer en de Vrijwilligers Centrale Deventer om meer integratie en participatie door middel van sport te realiseren.
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Toelichting
= prestatie is niet gerealiseerd

Met de ontwikkeling van het nieuwe beleidsplan Meedoen, wordt dit onderwerp
gekoppeld aan het bijbehorende uitvoeringsprogramma en wordt in 2012 gekeken
hoe dit nog integraler op te pakken.
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Onderwerpen
= prestatie is 100% gerealiseerd

Buitensportaccommodaties (241)

Budgetoverheveling Sportpark Rielerenk

Prestaties in 2011

Realisatie prestatie in 2011

= prestatie is minimaal 75% gerealiseerd

= = prestatie is minder dan 75% gerealiseerd

Start uitvoeringsfase herinrichting sportpark
Zandweerd.
In het onderhoudsniveau van de sportvelden
moet worden gesneden om structurele overschrijdingen binnen het programma 14 te
kunnen oplossen.
Met de verenigingen is gewerkt aan een programma van eisen, dit heeft langer geduurd
dan gepland. Het college heeft besloten alleen
te investeren in openbaar groen en aanpassing kleedkamers.
€ 25.000 voor het oplossen van de trainingsproblematiek op Sportpark Rielerenk:
Baten: bijdrage provincie € 25.000. Vertraging in de uitvoering, wordt in 2012 gerealiseerd.

Toelichting
= prestatie is niet gerealiseerd

In najaarsrapportage gemeld.
In december 2011 is de raad een voorstel met
betrekking tot inrichting Sportpark Zandweerd
voorgelegd. De raad heeft een motie aangenomen.
Maart / april 2012 vindt opnieuw behandeling
in B&W en raad plaats.

Budgetoverhevelingen fysieke aanpassingen
sportaccommodaties

€ 150.000 voor fysieke aanpassingen sportaccommodaties. Organisatie Special Olympics 2012 is niet binnengehaald. In afwachting van nieuwe
beleidsplan Meedoen is dit bedrag niet in 2011 besteed, maar wordt in 2012 een voorstel gedaan gekoppeld aan uitvoeringsprogramma Meedoen.

Budgetoverheveling rijksbijdrage verplaatsing
wielerbaan

Een rijksbijdrage van € 200.000 voor de verplaatsing van de wielerbaan naar sportpark Keizerslanden . Onderwerp is gekoppeld aan planvorming
fietstunnel Rivierenwijk. De aanbestedingsprocedure is in gang gezet. De juridische termijnen maakten dat dit jaar de aanbesteding heeft plaatsgevonden maar de gelden nog niet zijn uitgegeven.

Wat heeft het gekost?
(bedragen x € 1.000)

Exploitatie

Lasten
Baten
Saldo

2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

7.860
1.200
-6.660

8.040
1.333
-6.707

7.834
988
-6.846

-206
-345
-139

Toelichting op verschil
Lasten
Overhevelingen
Overig

Bedrag
-175
-31

Toelichting
De budgetoverhevelingen zijn hierboven toegelicht.
Diverse kleine verschillen.
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Totaal lasten

Baten
Overhevelingen
Overig

-206

Bedrag
-225
-120

Toelichting
De budgetoverhevelingen zijn hierboven toegelicht.
Geldleningen NV DOS
De te ontvangen rente ad € 45 van NV DOS voor de geldlening Zomer- en Wintertuin gaat in 2012 in.
De te ontvangen rente van NV DOS voor de geldlening uitwerking van de Schegvisie is € 12 lager dan geraamd. Het rentepercentage is 3,55 % in plaats van 5 %.
Voortaan worden de te ontvangen rente van geldleningen per kalenderjaar verantwoord. Dit levert voor 2011 eenmalig een
nadeel op van € 37. Totaal nadeel € 94.
Diverse overige verschillen € 26 nadelig.

Totaal baten

-345
(bedragen x € 1.000)

Investeringen

2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

0
0
0

484
0
-484

165
0
-165

-319
0
319

Lasten
Baten
Saldo
Toelichting op verschil
Lasten
Verplaatsing wielerbaan

Herinrichting sportpark
Zandweerd
Overig

Bedrag
-240

-76

Toelichting
De verplaatsing van de wielerbaan naar sportpark Keizerslanden is gekoppeld aan de planvorming fietstunnel Rivierenwijk.
Halverwege dit jaar is besloten om in ieder geval over te gaan tot verplaatsing van de wielerbaan. Daarna is de aanbestedingsprocedure in gang gezet. De juridische termijnen maakten dat dit jaar de aanbesteding heeft plaatsgevonden maar de
gelden nog niet zijn uitgegeven.
De fasering hiervan is niet juist ingeschat.

-3

Totaal lasten

-319
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Programma

: 15 Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder

: M.J. Ahne

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 de eenheden niet zijn toe te rekenen aan één product. (producten 990 tot en met 997)
Wat hebben wij bereikt?
Bereikte maatschappelijke effecten
Hoofddoelstelling is een sluitende meerjarenbegroting 2011-2015 in het algemeen en een sluitende begroting 2011 in het bijzonder.
Vastgestelde beleidsdocumenten
• Begroting 2011-2015
• Zomerrapportage 2011
• Najaarsrapportage 2011
Wat heeft het gekost?
(bedragen x € 1.000)

Exploitatie

Lasten
Baten
Saldo

2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

14.436
141.884
127.449

8.686
148.286
139.600

6.297
150.314
144.017

-2.389
2.028
4.417

Toelichting op verschil
Lasten

Bedrag

Compensatie
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Toelichting
Product 908
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Compensatie
Compensatie
Overhevelingen
Overhevelingen
Voormalig personeel
Stelposten
Beheerskosten welzijns en culturele
gebouwen
Taakstelling
Onvoorzien
Overig

Totaal lasten
Baten

37
-8
-1.216
-507
-83
-351
84

Product 994
Product 996
Product 908
Product 994
Minder lasten voor salarissen en sociale lasten en FPU voormalig personeel

-337
-122
-40

-2.389
Bedrag

Compensatie
Overhevelingen
Overhevelingen
Renteresultaat
Bespaarde rente
OZB
AU

-495
-136
-427
1.109
75
71
1.465

Voormalig personeel
Onderuitputting
Najaarsmarap
Vrijval verplichtingen
Calculatieverschil

83
-254
-843
125
1.387

Overig

Toelichting
Product 908
Product 908
Product 994
Het renteresultaat is voordeliger
Meer bespaarde rente
OZB meeropbrengst
Herberekening Algemene Uitkering op basis van september- en decembercirculaire 2011. Betreft aanpassing verdeelmaatstaven.

Waarvan resultaat kostenplaats BV € 1.696.000, vrijval verplichtingen € 125.000 en resultaat kostenplaats Stadthuis- €
434.000.

-7

Totaal baten

2.028
(bedragen x € 1.000)

Voorzieningen

Uitgaven
Inkomsten
Saldo

2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

0
0
0

1.521
0
-1.521

1.621
19
-1.602

100
19
-81

Toelichting op verschil
Uitgaven

Bedrag

Donatie Geert Groote Huis

100

Toelichting
Ten laste van de voorziening CAI is een bedrag van € 100.000 betaald voor donatie bouw Geert Groote Huis conform
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raadsbesluitnummer 2011.637226. Abusievelijk is dit niet als begrotingswijziging verwerkt.

Totaal uitgaven

Inkomsten

100

Bedrag

Liquidatie

19

Totaal inkomsten

19

Toelichting
Betreft storting in voorziening CAI na liquidatie stichting CAI.

(bedragen x € 1.000)

Investeringen

Lasten
Baten
Saldo

2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

2.073
0
-2.073

8.777
0
-8.777

5.070
0
-5.070

-3.707
0
3.707

Toelichting op verschil
Uitgaven
Recapitulatie Investeringen

Budget Bestedingen

Verschil

1.

Kostenplaats FZ : tijdelijke huisvesting

3.799.529

2.927.415

872.114

2.

Kostenplaats FZ : Polstraat 12-14

1.982.694

10.933

1.971.761

3.

Kostenplaats FZ : nieuwbouw

1.997.366

1.650.626

346.740

4.

Kostenplaats ICT Beheer reguliere exploitatie

963.017

383.644

579.373

5.

Kostenplaats ICT Beheer Olst-Wijhe en UWV

34.040

97.520

-63.480

8.776.646

5.070.138

3.706.508

Totaal

1. Het investeringsproject Tijdelijke Huisvesting kent een voordeel van € 872.000. Er wordt een bestedingsvoorstel gedaan voor het restant.
2. Het krediet Polstraat 12-14 wordt afgewikkeld. De inmiddels gemaakte onderzoekskosten € 11.000 worden ten laste van de huisvestingsbudgetten gebracht.
3. Het restantkrediet Nieuwbouw van € 347.000 wordt beschikbaar gehouden voor lasten in 2012.
4. Het restantkrediet ICT Beheer van € 579.000 wordt aangewend in 2012.
5. De investeringen worden afgesloten en de lasten worden via tarieven doorberekend aan de gemeente Olst-Wijhe en het UWV.
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Programma

: 16 Resultaatbestemming

Portefeuillehouder

: M.J. Ahne

Eenheid

: Dienst Middelen
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 hebben wij bereikt?
Beoogde en bereikte maatschappelijke effecten
Een zo zuiver mogelijke beeld geven van het resultaat waarna bestemming via reserves plaatsvindt ten laste of ten gunste van de programma’s 1 tot en met
15.
Vastgestelde beleidsdocumenten
• Begroting 2011-2015
• Zomerrapportage 2011
• Najaarsrapportage 2011
Wat heeft het gekost?
(bedragen x € 1.000)

Exploitatie

Toevoegingen rente aan reserves
Stortingen in reserves
Puttingen uit reserves
Saldo

2011
Primitieve
Begroting

2011
Begroting na wijziging

2011
Rekening

2011
Verschil

2.249
8.399
13.382
2.734

2.249
40.869
49.862
6.744

2.324
45.014
53.299
5.961

75
4.145
3.437
783

Toelichting
Voor een specificatie van de stortingen in en puttingen uit diverse reserves wordt verwezen naar de bijlage Resultaatbestemming via reserves in het jaarrekeningboekwerk.

Gemeente Deventer Jaarverslag 2011

157

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

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 inwoners. Het bepalen van de kostendekkendheid van overheidsproducten is geen eenvoudige kwestie omdat
de wijze van kostentoerekening een rol speelt. Per programma of - op
lager niveau - per product kan die kostentoerekening anders uitvallen. De
tarieven van de verschillende rechten zijn in 2011 met 1,5% gestegen ten
opzichte van 2010. Uitzondering hierop zijn de tarieven van de afvalstoffenheffing en rioolheffing.
Kwijtscheldingsbeleid
Het kwijtscheldingsbeleid is vastgelegd in de Leidraad invordering. Kwijtschelding is mogelijk voor de belastingen en heffingen: onroerende- en
roerendezaakbelastingen, hondenbelasting, afvalstoffenheffing en rioolrecht. De gestelde criteria zijn afgeleid van de rijksregelgeving. In 2011 zijn
circa 2.800 kwijtscheldingsverzoeken gemeentelijke belastingen gehonoreerd.
Belasting/heffing

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 roerendezaakbelastingen zijn in 2011 verhoogd met 3% en
de tarieven voor de overige belastingen met 1,5% in vergelijking met 2010,
met uitzondering van de tarieven voor parkeren.

Belastingen OZB/RZB
Hondenbelasting
Afvalstoffenheffing
Rioolrecht
Totaal

Kwijtschelding
2010 in €
3.769
8.774
678.929
415.930
1.107.402

Kwijtschelding
2011 in €
2.919
8.614
710.803
441.946
1.164.282

Verschil
in €
- 850
- 160
31.874
26.016
56.880

Verschil in
%
- 22,6%
- 1,8%
+ 4,7%
+ 6,3%
+ 5,1%

Beleidsuitgangspunt rechten
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-

Titel 3 van de legesverordening: 29%

Woonlasten 2011
De tariefstijgingen 2010 leiden voor wat betreft de belangrijkste tarieven tot
het volgende beeld (uitgegaan is van een woningwaarde van € 210.000).

4.1.2

Woonlasten 2011

Belastingen en overigen

Nadere toelichting belastingen

Tarief /bedrag 2011 in €
Afvalstoffenheffing

265,08

Rioolheffing huishoudens

165,00

Woonlasten gebruiker

430,08

OZB / RZB eigenaar

238,35

Woonlasten gebruiker / eigenaar

668,43

Vergelijkend overzicht 2011 geraamde en werkelijke opbrengsten.
Belasting

Tarief

Geraamde
opbrengst
in €
18.953.000

Werkelijke
opbrengst
in €
19.023.659

Verschil
in %

Onroerendezaakbelastingen

Woningen
Eigenaren:
0,1135%
Niet-woningen
Gebruikers:
0,1870 % Eigenaren: 0,2314 %

Roerendezaakbelastingen

Tarieven conform
onroerende
zaakbelasting

4.500

4.415

- 1,9 %

Hondenbelasting

€ 43,68 per hond

280.000

295.288

+ 5,5 %

Parkeerbelastingen inclusief naheffingen en mulderfeiten
Precario inclusief marktgelden

Diverse tarieven

3.563.239

3.507.645

+ 1,6 %

Diverse tarieven

385.126

398.404

+ 3,4 %

Baatbelastingen

Niet van toepassing

5.900

8.941

+ 51,5 %

Structuur van de legesverordening
In 2010 is de structuur van de legesverordening gewijzigd. Aanleiding voor
deze aanpassing was de invoering van de volgende wetgevingstrajecten:
1. de inwerkingtreding van de Europese Dienstenrichtlijn (EDR) per
28 december 2009
2. de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo/omgevingsvergunning) per 1 oktober 2010.
De opbouw van de legesverordening is als volgt:
- Titel 1, Algemene dienstverlening
- Titel 2, Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning (Wabo);
- Titel 3, Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn.

+ 0,4 %

Kostendekkendheid leges en tarieven uit legesverordening
In 2011 is net als in 2010 een onderzoek gedaan naar de kostendekkendheid van de leges en tarieven, op basis van de nieuwe opbouw van de
legesverordening. Bij het vaststellen van de legesverordening over 2012 is
hierover aan de raad gerapporteerd. Het onderzoek heeft de volgende
resultaten ten aanzien van de kostendekkendheid opgeleverd:
- Titel 1 van de legesverordening: 68%
- Titel 2 van de legesverordening: 60%
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Onroerende en roerende zaakbelastingen (OZB/RZB)
Voor het belastingjaar 2011 zijn de waarden en de tarieven voor de heffing
van de OZB opnieuw vastgesteld.

De belangrijkste OZB- en RZB-tarieven in 2011 bedragen de volgende percentages van de
WOZ waarde:
Woningen

Niet-woningen

Gebruikerstarief :

€ nihil

0,1870 %

Eigenarentarief :

0,1135 %

0,2314 %

Belasting
RZB-opbrengst

OZB-opbrengst

Werkelijke
opbrengst in €

18.953.000

4.500

Verschil
in €

4.415

Verschil
in %
- 85

- 1,9 %

De verordening RZB sluit aan op de verordening OZB. De gehanteerde
tarieven zijn gelijk. De begroting RZB niet woningen is in 2011 niet gerealiseerd. In werkelijkheid zijn er geen belastingplichtigen meer. De opbrengst
voor RZB woningen is gerealiseerd. Begroot was € 4.500, gerealiseerd €
4.415. Onder roerende zaak belastingen vallen alle woonwagens en de
woonboten. Voor de roerende zaakbelastingen is geen kwijtschelding
verleend.

Belasting
Geraamde opbrengst in €

Werkelijke
opbrengst in €

Hondenbelasting

Onroerendezaakbelastingen (OZB)
Belasting

Geraamde
opbrengst in €

19.023.659

Verschil
in €

Verschil
in %
70.659

+ 0,4 %

Conform het raadbesluit ozb-tarieven 2011 is de opbrengst ozb in de voorjaarsnota 2011 in de verband met een areaalmutatie voordelig bijgesteld
met € 379.000. Bij deze berekening is aansluiting gezocht bij de gerealiseerde opbrengsten 2010 en de tot dan toe gerealiseerde kohieren 2011.
Rekening houdend met de aanpassing uit de najaarsrapportage, de eerste
nota van wijziging en de verwerking van de laatste opgelegde kohieren en
correcties vanuit voorgaande jaren, sluit het jaar 2011 voor de OZB met
een positief saldo van € 70.000.
De gerealiseerde meeropbrengst is een combinatie van bestandsverbetering, minder leegstand dan ingeschat bij de begroting, minder toekenning
van bezwaarschriften en een kleiner aantal verminderingen van de aanslagen dan begroot. Bij de waardevaststelling van grote incourante objecten
incidenteel werd afgeweken van de prognosewaarde aangezien de markt
in een later stadium hier aanleiding voor gaf.
Roerendezaakbelastingen (RZB)

Gemeente Deventer Jaarverslag 2011

Geraamde opbrengst Werkelijke opbrengst Verschil
in €
in €
in €

Hondenbelasting

280.000

295.288

15.288

Verschil in %
+ 5,5 %

Door het regelmatig inzetten van de hondencontroleurs zien we dat het
aantal gemelde honden en derhalve ook de opbrengst gestaag stijgt. De
controleurs controleren aselect binnen de gemeente huishoudens op het
hebben van een hond. Sinds enige jaren constateren we een lichte stijging
van het aantal hondenbezitters in Deventer. De gerealiseerde opbrengst
van de hondenbelasting bedraagt € 295.288. De primaire begroting hondenbelasting was € 280.000.
De kwijtschelding van hondenbelasting was begroot op € 9.000. Dit bedrag
bleek voldoende om de verzoeken voor de kwijtschelding van hondenbelasting te honoreren. Het aantal kwijtscheldingsverzoeken op de hondenbelasting is al enige jaren stabiel.
Baatbelastingen
De gemeente Deventer kent alleen nog de baatbelastingen riolering buitengebied en wegen Diepenveen. Deze oude belastingsoort loopt nog tot
maximaal 2015. Gezien de tijdsduur die aan de individuele contracten is
verbonden en de hoge perceptiekosten voor een relatief klein kohier is aan
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contractanten aangeboden de belasting voor de aankomende periode af te
kopen. Een grote groep heeft hiervan gebruik gemaakt. Hierdoor zijn voor
het jaar 2011 de gerealiseerde opbrengst hoger dan begroot, namelijk €
8.941. De begroting was € 5.900.

Belasting Geraamde opbrengst in Werkelijke opbrengst in
€
Leges

Parkeerbelasting
Belasting

Overige leges

Geraamde op-

Werkelijke op-

Verschil

brengst in €

brengst in €

in €

Parkeerbelasting

3.563.239

3.507.645

Verschil in %

- 55.594

+ 1,6 %

Verschil

Verschil in

in €

%

€
1.592.000

1.656.000

64.000

+ 3,4 %

Overige leges bestaan voor het overgrote deel uit leges voor reisdocumenten, rijbewijzen, burgerlijke stand, uitreksels uit de GBA en leges voor naturalisaties.

inclusief naheffinAantallen

gen en mulderfeiten

De inkomsten parkeerbelasting zijn in 2011 licht negatief uitgevallen vooral
door minder inkomsten bij het garageparkeren. Het product parkeren is
100% kostendekkend.
Bouwleges
Belasting Geraamde opbrengst in Werkelijke opbrengst in
€
Bouwleges

€
1.790.000

1.687.000

Verschil

Verschil in

in €

%

- 103.000

- 5,8 %

Hoewel de raming al neerwaarts was bijgesteld, is de opbrengst uit bouwleges lager dan begroot. De economische dip is hier debet aan, wat tot
uiting komt in het aantal aanvragen en de omvang van de bouwprojecten.
De structurele inkomstenraming in de meerjarenbegroting van € 2.930.000
is in de primitieve begroting vanwege de recessie reeds bijgesteld tot €
2.440.000. Bij de voorjaarsnota 2011 is dat neerwaarts bijgesteld tot €
1.790.000.
De inkomsten uit bouwleges bedroegen in 2010 € 1.340.000
Inmiddels zijn de eerste concept resultaten van een evaluatie van de gevolgen van de Wabo bekend. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota van
2012 zullen wij nader op de resultaten daarvan terug komen.

Gemeente Deventer Jaarverslag 2011

Rijbewijzen
Paspoorten
Identiteitskaarten
Aantal klantcontacten
balies Publiekszaken
Aantal ontvangen en
begeleide verzoeken tot
Naturalisatie
Aantal verzoeken om
optie tot Nederlanderschap ontvangen en
beslissen over Nederlanderschap

Primitieve begroting 2011
9.500
9.500
7.500
80.000

Bijgestelde begroting 2011
9.000
9.500
10.000
85.000

Realisatie 2011

120

120

110

35

35

31

9.021
9.470
13.029
92.688

De gerealiseerde opbrengsten zijn € 64.000 hoger dan geraamd, voornamelijk veroorzaakt door een toename van de opbrengsten voor reisdocumenten en aanvragen naturalisatie (hogere tarieven). Vooral de toename
van de verkoop van ID-kaarten is in 2011 opvallend te noemen. Deze
opmerkelijke stijging is mede veroorzaakt door het feit dat met ingang van
2012 het tarief voor een ID- kaart sterk zal stijgen, waardoor veel inwoners
de gelegenheid benut hebben , om voor deze aangekondigde stijging nog
snel even een ‘goedkope’ ID-kaart aan te schaffen in 2011.
Als gevolg van deze ‘extra’ verkopen stegen ook de afdrachten van de
leges aan het Rijk.
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Tevens is in 2011 een bijdrage ontvangen van het Rijk van € 37.000 als
tegemoetkoming in de kosten voor de terugbetaling van de ID-kaarten.
Voor deze terugbetaling heeft de raad in 2011 een bedrag beschikbaar
heeft gesteld van € 300.000. Deze terugbetaling is in mindering gebracht
op de (begrote en werkelijke) ontvangen leges.

Recht

Geraamde

Werkelijke op-

Verschil

Verschil

opbrengst in €

brengst in €

in €

in %

Afvalstoffenheffing

11.556.442

11.719.623

163.181

1,4 %

Precariobelastingen

Jaarlijks worden de tarieven vastgesteld op basis van een meerjarenraming. De gemeente streeft naar een kostendekkende afvalstoffenheffing
die ligt op of onder het gemiddelde niveau van vergelijkbare gemeenten.

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.

De opbrengsten in 2011 bedroegen € 11.719.623. Dit is € 163.181 meer
dan geraamd. De oorzaak daarvan is dat het aantal huishoudens hoger
was dan in 2010 op grond van de beschikbare gegevens was geraamd. De
kostendekkendheid van afvalstoffenheffing is 100% Het exploitatieresultaat
wordt via de reserve afvalstoffenheffing geëgaliseerd.
De stand van de reserve is na storting van het exploitatieresultaat 2011 €
5.970.123. In totaal is in 2011 € 0,175 miljoen gestort in de egalisatiereserve afval, terwijl in de primitieve begroting was uitgegaan van een putting
van € 1,4 miljoen.

Belasting

Geraamde

Werkelijke

opbrengst in €

opbrengst in

Verschil
in €

Verschil
in %

€
Precariobelastingen

385.126

398.404

13.278

+ 3,4 %

270.126

265.536

- 4.490

- 1,7 %

incl. marktgelden
w.v. marktgelden

Voor de marktgelden is in de primitieve begroting € 330.126 aan inkomsten
geraamd. De inkomsten bij marktgelden lopen iets terug doordat de bezetting op de markt onder druk staat. Met deze reden is het marktgeld in 2011
bij de najaarsrapportage naar beneden bijgesteld met € 60.000 (was in
2010 € 90.000) tot € 270.126. Ten opzichte van de bijgestelde raming is
het resultaat op de marktgelden nagenoeg neutraal.

4.1.3

Nadere toelichting rechten

Afvalstoffenheffing
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In 2011 zijn alle ondergrondse containers bij hoogbouw geplaatst. Voor de
ondergrondse containers in de binnenstad lopen de vergunningprocedures.
Inzameling van kunststof heeft gemeentebreed plaatsgevonden. Uit analyse van het restafval blijkt echter dat het nog steeds relatief veel kunststof
bevat. Eind 2011 heeft de raad de evaluatie van het afvalplan vastgesteld
en besloten om de invoering van een gedifferentieerde afvalstoffenheffing
nader uit te werken.
Rioolrecht
Recht

Geraamde opbrengst in Werkelijke opbrengst Verschil
€

Rioolheffing

in €
7.227.476

7.091.065

in €
- 136.411

Verschil in
%
- 1,9 %

De inkomsten uit de rioolheffing zijn iets lager dan begroot. De effecten van
de economische crisis door minder nieuwe aansluitingen dan verwacht
worden zichtbaar. De kwijtscheldingen liggen hoger dan begroot. De kostendekkendheid van het rioolrecht is 100%.
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Het beleid en de uitvoering voor onderhoud aan riolering en waterbeheervoorzieningen heeft over 2011 plaatsgevonden conform het gemeentelijke
rioleringsplan (GRP) 2010-2015. In het GRP zijn doelen opgenomen die
moeten waarborgen dat het rioolstelsel in Deventer voldoet aan de ‘basisinspanning’ zoals geformuleerd in het rapport CUWVO VI (Commissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewater). In 2011 is gestart met de
vervanging van de riolering in Sluiswijk en de Industrieweg.
Haven- en opslaggelden
Recht

Geraamde op-

Werkelijke op-

brengst in €

brengst in €

Haven- en opslaggel-

228.288

Verschil

Verschil in %

in €

221.179

- 7.109

- 3,1%

den

In de primaire begroting is € 228.288 aan inkomsten geraamd. De werkelijke opbrengst is € 221.179.
De totale opbrengsten dekken de totale uitgaven niet, onder andere vanwege de grote investeringen in de haveninfrastructuur en de daaruit voortvloeiende hoge kapitaallasten. Deze uitgaven zijn verantwoord onder product 38, Civieltechnische kunstwerken. In de opbrengsten zijn de liggelden
voor
woonboten
opgenomen.
De kostendekkendheid van de tarieven is circa 56%.
Tarieven begraafplaatsen
Recht

Geraamde opbrengst in Werkelijke opbrengst Verschil
€

Begraafrechten

in €
127.800

in €
130.249

Verschil in
%

2.449

+ 2,0 %

De inkomsten zijn licht (incidenteel) hoger dan de raming. Er is geen sprake van volledige kostendekkendheid van de exploitatie van de begraafplaatsen Het dekkingspercentage bedraagt circa 46%.
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4.2

Paragraaf bedrijfsvoering

4.2.1

Inleiding

De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de beleidsvoornemens op het
gebied van de bedrijfsvoering, omdat een goede bedrijfsvoering van belang is voor het succesvol uitvoeren van de beschreven programma’s.
Onder bedrijfsvoering verstaan we personeel en organisatie, informatievoorziening en automatisering, financiën, huisvesting (en facilitaire zaken),
juridische zaken, inkoop en communicatie (PIOFHA-JC). In dit jaarverslag
blikken we kort terug op de belangrijkste prestaties in 2011, beseffend dat
dit niet geheel recht doet aan de grote hoeveelheid producten en diensten
die vanuit de bedrijfsvoeringsteams dag in dag uit min of meer vanzelfsprekend voor Bestuur en ambtelijke organisatie worden geleverd. Alvorens in te gaan op deze highlights wordt kort de visie op de ontwikkeling
van de bedrijfsvoering en de organisatie gegeven. Dit als meerjaren referentiekader voor de voortdurende verbetering van de ondersteuning van de
primaire processen van de gemeente Deventer.
4.2.2

1.

Burgers en bedrijven centraal. De gemeente Deventer wil tot de top
behoren van gemeentelijke dienstverleners en excelleren in haar
dienstverlening. Wij realiseren daarvoor een kwalitatief hoogwaardige
klantgerichte publieke dienstverlening in een sterk gedigitaliseerde
omgeving, waarbij we 80% van de eerste contacten direct en doelmatig afhandelen. Alle publiekscontacten vinden plaats via de eenheid
StadThuis, die we inrichten als Klant Contact Centrum. Medewerkers
zijn met hart en ziel betrokken bij hun werk en werken gastvrij en
klantgericht.

2.

Een excellente werkgever. De gemeente Deventer heeft een werkomgeving waarin (top)talent gedijt en medewerkers worden geïnspireerd
tot het leveren van topprestaties, zodat de organisatie haar hoge ambities kan verwezenlijken. Wij geven kansen en opleidingsmogelijkheden, maar wij houden mensen ook verantwoordelijk voor wat zij doen
en niet doen. Wij werken aan een context waarbinnen onze medewerkers vertrouwen hebben in de mensen voor wie ze werken, trots zijn
op wat ze doen en plezier hebben met de collega’s waarmee ze samenwerken.

3.

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

Visie ontwikkeling bedrijfsvoering en organisatie

De missie van de gemeente luidt: “Deventer is een gastvrije gemeente,
zowel in de historische Hanzestad als in het natuurrijke buitengebied. Onze
inwoners voelen zich er thuis en bezoekers zijn van harte welkom. Om dit
gastvrije klimaat te bewaren en uit te dragen, is een gastvrije, ondernemende en eigentijdse organisatie nodig, waar klantgerichtheid en betrokkenheid de normaalste zaak van de wereld zijn. Een organisatie die bestaat uit medewerkers die klaar staan voor de inwoners, bedrijven en bezoekers. Wij, alle medewerkers, helpen mensen adequaat en snel. We
geven onze inwoners ‘de ruimte’, letterlijk en figuurlijk. We gaan uit van de
kracht van stad en platteland. Tegelijk schromen we niet om slechte boodschappen te brengen als dat nodig is. We staan onze klanten vriendelijk en
duidelijk te woord en doen onze naam als excellente dienstverlener eer
aan. We komen afspraken na, zodat onze klanten weten wat ze aan de
gemeente hebben.”

Bij de ambitie om inwoners en bedrijven centraal te stellen en een excellente werkgever en regieorganisatie te worden hoort ook het ontwikkelen
van een transparante, resultaatgerichte en zakelijke cultuur van samenwerken. Een organisatie waarbinnen we elkaar aanspreken op de gerealiseerde resultaten en de bijbehorende inzet van middelen zonder dat dit ten
koste gaat van menselijke maatvoering en de voeling en binding van medewerkers met de organisatie. Anders gezegd: zakelijk maar met een hart.

Uit de missie en uit de verschillende documenten die zijn opgesteld tijdens
het reorganisatieproces kunnen we de volgende drie ontwikkelingsdoelen
voor de organisatie halen:
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In 2008 heeft de directie kernwaarden geformuleerd voor het collectief en
individueel handelen oftewel voor de cultuur binnen de gemeente. Deze
kernwaarden zijn:
– wij zijn verantwoordelijk
– wij tonen durf
– wij zijn open naar elkaar
– wij zijn zorgzaam naar elkaar.
Op meer praktisch niveau zijn de kernwaarden uitgewerkt in gedragregels.
Zo wordt duidelijk welke houding en welk gedrag we verwachten binnen de
organisatie. Vanuit deze visie zijn er jaarlijks speerpunten gedefinieerd die
bijdragen aan het realiseren ervan. Hieronder staan de speerpunten voor
dit begrotingsjaar.
4.2.3

Speerpunten ontwikkeling bedrijfsvoering en organisatie

Uitvoeren programma burgers en bedrijven centraal
De kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening staat hoog op de agenda. In dat kader is het programma Burgers en Bedrijven Centraal opgesteld. In dit programma zijn zeven doelstellingen geformuleerd. Digitalisering speelt een belangrijke rol omdat dit transparantie bevordert (inwoners
en bedrijven kunnen meekijken wat de stand van zaken is) en meer transparantie zorgt voor meer vertrouwen in de overheid. Speciale aandacht
bestaat daarbij voor het digitaliseren van klantcontacten, van producten en
diensten, klanttevredenheid en een goede samenwerking met leveranciers.
De tien kwaliteitseisen die staan in de BurgerServiceCode voor de relatie
tussen inwoners en de gemeente in de digitale samenleving vormen een
belangrijk richtsnoer voor de opzet en uitvoering van het programma Burgers en Bedrijven Centraal. Dit komt jaarlijks tot uiting in een uit te voeren
monitor onder de naam Deventer over Deventer.
Een belangrijk onderdeel van digitalisering vormt het invoeren en operationaliseren van een zaaksysteem. Begin 2011 heeft de directie besloten de
dan geldende samenwerking te beëindigen. Na een marktverkenning en
een proefperiode is besloten om verder te gaan met het zaaksysteem Mozard. In de eerste helft van 2011 is er een proof of concept uitgevoerd
waarbij 3 processen bij de hand zijn genomen. In juli 2011 is het systeem
aangeschaft. In de tweede helft van 2011 is vervolgens veel tijd en aandacht besteed aan technische inpassing van het zaaksysteem binnen de
Deventer architectuur. In 2012 zullen veel werkprocessen worden gedigitaGemeente Deventer Jaarverslag 2011

liseerd binnen het zaaksysteem waardoor ook voor burgers en bedrijven in
de tweede helft van 2012 inzage kan worden verstrekt in de stand van
zaken van hun aanvraag.
Project Interactief werken 2011
Doel is een concernstijl te ontwikkelen voor het betrekken van burgers,
bedrijven en organisaties bij het maken van beleid en plannen. In 2011 is
hier een grote slag in gemaakt. Er is kennis opgebouwd uit zeven Volgprojecten. De interactie hiervan is tussentijds intern geëvalueerd. Twee projecten zijn door een extern bureau geëvalueerd, waarbij ook de mening van
deelnemers is gevraagd. Het gaat om MJOP Sluiswijk en Kwestie van Kiezen/Deventer Bezinnigt. Deventer heeft een checklist interactief werken,
die uitgebreid is met de verantwoordelijkheidsladder. Zestig medewerkers
hebben de basistraining Interactief werken gevolgd. De leerervaringen en
concernstijl zijn besproken in lunchlezingen en een grote interne werkbijeenkomst. De opgebouwde kennis is uitgekristalliseerd tot een gedeelde
werkwijze. Er is een breed besef binnen de organisatie dat interactief werken meerwaarde heeft. De griffie heeft drie introductieworkshops en een
themabijeenkomst verzorgd voor raadsleden. Het borgen van interactief
werken in de interne processen is gestart. Dit krijgt in 2012 een vervolg.
Realiseren bezuinigingen op het gebied van bedrijfsvoering en organisatie
Het proces van ‘Een Kwestie van Kiezen: verdienen en bezuinigen in samenspraak met de samenleving’ heeft geresulteerd in een bezuinigingstaakstelling op ondersteunende taken. In dit verslagjaar is bijzonder hard
gewerkt om bezuinigingen conform planning binnen het taakveld Personeel en organisatie te realiseren (P&O lean) en binnen de financieel georiënteerde teams (BFF – Bezuiniging Financiële Functie). Naast het neerzetten van een afgeslankte organisatie in meerjarenperspectief was de winkel
gewoon open om 45.000 facturen af te doen, de Planning en controlcyclus
te faciliteren en op talloze momenten met raad en daad klaar te staan.

Stroomlijnen organisatie; versterken slagvaardigheid
Centraal in het verbeteren van het functioneren van de organisatie staat
het versterken van de slagvaardigheid oftewel de realisatiekracht van de
organisatie. Zowel bestuurlijk als ambtelijk bestaat het gevoel dat processen soms onnodig lang duren. Dit is in het bijzonder het geval wanneer
afstemming of samenwerking over verschillende organisatieonderdelen
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noodzakelijk is om tot een goed resultaat te komen. Daarbij onderkennen
we dat de huidige gelaagde lijnopzet van de organisatie met daarbij programmasturing veel coördinatielast en afstemmingsdrukte geeft. Dit werkt
vertragend en bevordert de productiviteit niet.

neels- en salarisadministratie, control, juridische zaken, facilitaire zaken en
inkoop. Businesscases die door de drie besturen zijn vastgesteld en waarvan opdracht is gegeven om tot een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie te
komen. De voorstellen daartoe hebben in belangrijke mate beslag in 2012.

In dit verslagjaar heeft het stroomlijnen van de organisatie beslag gekregen. Vanuit het organisatieontwikkelingtraject Dubbelslag is de programmatische sturing opgehangen aan de concerndirectie. Deze stuurt vanuit
de middellangetermijn beleidsagenda op realisatie van de in de programma's gestelde doelen en prestaties. De organieke sturing van de
teams die de verschillende doelstellingen en prestaties realiseren is de
portefeuille van adjunct-directeuren. In het brede directieoverleg en in managementgesprekken komen programmasturing en lijnsturing bij elkaar
met als focus belemmeringen in realisatiekracht weg te nemen. 2011 is
een oefenjaar waar door middel van casuïstiek daadwerkelijk inhoud wordt
gegeven aan de lerende organisatie die Deventer wil zijn.

Uitvoeren HR programma

Herijking programma’s/doorontwikkeling planning en control cyclus
in 2011 zijn de programma's tegen het licht gehouden en gestroomlijnd van
vijftien naar tien progamma's. Programma's waar meer dan voorheen samenhang is aangebracht tussen beleidsdoelstellingen die afgeleid zijn van
collegeprogram en middelllangetermijn beleidsagenda. Door middel van
een proces van prestatie-indicering is samen met de Raad een volgende
stap gezet om bestuurlijk en ambtelijk te monitoren of doelen en prestaties
worden gehaald, of moeten worden bijgesteld. In dit verslagjaar is eveneens een aanvang gemaakt met de ombouw van de begroting en de vereenvoudiging van de manier om kosten toe te rekenen. De ombouw was
nodig als gevolg van de sturingswijziging uit het project ‘dubbelslag’. De
vereenvoudiging is nodig om een passend antwoord te geven op de kanteling van de organisatie naar een concernorganisatie die centraal wordt
gestuurd, waarmee ook een aantal kostenplaatsen worden gecentraliseerd
met als effect dat het aantal doorbelastingen wordt gereduceerd. Een belangrijke veranderopgave omdat er op de financiële functie in het kader
van ‘Een Kwestie van Kiezen’ 1 miljoen euro wordt bezuinigd.
Samenwerken en uitbesteden
In dit verslagjaar is aanzienlijk geïnvesteerd om samenwerking met buurgemeenten van de grond te krijgen op het gebied van Bedrijfsvoering. Er
zijn in totaal zes businesscases uitgewerkt: belastingen, ICT-DM, persoGemeente Deventer Jaarverslag 2011

Het HR-programma heeft verder vorm gekregen. Een opsomming van de
belangrijkste resultaten per doelstelling:
Excellent presteren: procesverbetering en -ontwikkeling heeft onder de
noemer ‘lean’ meer vorm en inhoud gekregen. We hebben een start gemaakt met een interne pool van lean-procesadviseurs, een aantal werkprocessen is verbeterd en de bouwstenen zijn gelegd om de lean-principes
te koppelen met de verdere organisatieontwikkeling (bijvoorbeeld invoering
Mozard/zaakgericht werken)
Ieder op de juiste klus: voor strategische personeelsplanning is een nota
opgesteld met duiding, instrumentarium en een voorstel voor invoering. Het
onderwerp keert met regelmaat terug op de adjunctdirectieagenda. De
klussenbank draait: tot februari 2012 zijn dertig klussen gepubliceerd. Ook
de interne stagebank loopt: hier staan continu circa vijftig snuffelstages
online. Bovendien is de ‘aanstelling algemene dienst’ diepgaand besproken met de ondernemingsraad en het georganiseerd overleg, wat er naar
verwachting toe leidt dat deze aanstelling in 2012 organisatiebreed ingevoerd kan worden.
Werken volgens waarden: de kernwaarden zijn ook dit jaar weer teruggekomen in ons aanbod van goed bezochte gemeentebrede medewerkers
Events. Het thema integriteit kreeg gemeentebreed gestalte in workshops
integriteit, gevolgd door afleggingen van de integriteits-eed.
Prestatie en plezier in evenwicht: We hebben breed in de organisatie
gesproken over de Deventer definitie van Het Nieuwe Werken, de voor ons
relevante thema‟s verkend en de koers richting 2015 opgesteld (in verband
met de nieuwe huisvesting en het kantoorconcept, ontwikkelingen in de
automatisering en de passende stijl van outputsturing en leiderschap).
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Ondersteuning op maat: de uitrol van het eHRM-systeem kreeg gestaag
vorm. Daarnaast heeft het team P&O opnieuw vorm gekregen conform de
HR-strategie (zie ook elders).
Excellent ontwikkelen: Een breed pakket aan opleidingen voor medewerkers en managers kreeg vorm, MD 2012 en 3D-talent MBO zijn in de steigers gezet. De Deventer School is inmiddels het vanzelfsprekende platform voor gemeentebrede training en ontwikkeling,
De ontwikkelingen vonden plaats volgens de doelstellingen, maar het HRprogramma stond in tijd en capaciteit onder druk vanwege de bredere organisatieontwikkelingen. Organisatieontwikkelingtraject Dubbelslag, ontwikkeling financiële kolom, doorontwikkeling team P&O en de grote vraag
naar HR-begeleiding vanwege komende taakstellingen en doorontwikkelingen op teamniveau vroegen om creativiteit in de inzet van capaciteit op
zowel ontwikkel- als adviesgebied. Daarnaast is ervoor gekozen om het
MD-traject dat op stapel staat te faseren (lees: later te plannen) vanwege
een een-op-een-aansluiting op het organisatieontwikkelingstraject Dubbelslag.
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim is in 2011 gestegen naar 5,73 % (2010 : 4,53%) terwijl
de meldingsfrequentie iets is gedaald naar 1,37 (2010 : 1,44). De ziekteverzuimstijging is met name toe te schrijven aan de categorie lang verzuim
namelijk 2,68% in 2011 tegenover 1,64% in 2010. Dit betreft verzuim wat
langer duurt dan 43 dagen en minder dan 365 dagen. De medewerkers in
deze groep krijgen begeleiding van een specialist en zijn bekend bij de
bedrijfsarts. Bijna zonder uitzondering is de aard van het verzuim binnen
deze groep ernstig te noemen (ernstige (psychische) aandoeningen, ziektes). Zowel preventief als in curatief is het nauwelijks mogelijk maatregelen te treffen om dit verzuim te voorkomen of te verminderen.
Digitaal werken en optimaliseren gegevenshuishouding
Speerpunt op het gebied van de bedrijfsvoering vormt het digitaal werken,
ofwel het digitaal maken van werkprocessen, documenten en archieven.
Een uitgangspunt daarbij is het nationaal uitvoeringsprogramma dat het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft opgesteld.
Daarnaast is het verder verbeteren van de gegevenshuishouding een belangrijk aandachtspunt in de ontwikkeling van het I en ICT beleid. In 2010
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is daarvoor een informatieplan opgesteld als nadere concretisering en uitwerking van de vastgestelde I en ICT visie dat we in 2011 uitvoeren naar
lopende projecten. Tegelijkertijd kan worden vermeld dat in 2012 de in
2008 vastgestelde I-visie een update behoeft. Met name op I- en ict gebied
volstaat het niet om visies voor meerdere jaren ongewijzigd te laten. Een
nieuwe, uitgebreide visie behoeft niet te worden opgesteld; wel een update
zodat deze anno 2012 past.
Nieuwbouw gemeentelijke huisvesting en oplossen huidige knelpunten in
de huisvesting
in dit verslagjaar heeft het project 'stadhuiskwartier' een belangrijke basis
gelegd voor de besluitvorming over de realisatie zoals dat in 2012 aan de
orde is. In 2011 is het bestaande stadskantoor grotendeels ontruimd en
zijn medewerkers ondergebracht in tijdelijke huisvesting die van voldoende
kwaliteit is om als werkplek te dienen voor de jaren waarin het nieuwe
stadskantoor wordt gerealiseerd. Belangrijke knelpunten zijn hiermee weggenomen. Het project tijdelijke huisvesting is binnen het beschikbare budget gerealiseerd.
4.2.4 Bestuurlijke informatievoorziening, administratieve organisatie en interne controle
Algemeen
In 2011 is sprake geweest van het verder ontwikkelen en uitvoeren van
AO/VIC (administratieve organisatie en verbijzonderde interne controle) en
risicomanagement ten behoeve van de interne (financiële) beheersing.
Diverse stappen zijn gezet om de interne beheersing verder vorm te geven. Hoge prioriteit heeft gelegen bij de doorontwikkeling van risicomanagement en bij het op de rails zetten van het vakgebied beleidscontrol. Met
dit laatste wordt bedoeld dat complementair aan de inspanning op verschillende plekken in de organisatie de monitoring en beïnvloeding op concern/systeemniveau qua bepaling en realisatie van doelen, organisatie en
cultuur plaatsvindt. Daarnaast is de auditfunctie versterkt als instrument om
de lerende organisatie te versterken.
Administratieve organisatie (AO)
Het beschrijven van risicovolle bedrijfsprocessen vindt plaats middels BPM
One. Het invoeringtraject is in samenwerking met Pallas Athena in 2011
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afgerond. Momenteel wordt er in samenhang met zaakgericht gewerkt aan
een andere procesarchitectuur.
Verbijzonderde interne controle (VIC)
In 2011 heeft er een doorontwikkeling plaatsgevonden op het gebied van
de VIC. Dit heeft geresulteerd in een gemeentebreed jaarplan VIC met
daaraan gekoppeld een gemeentebrede controleaanpak van de risicovolle
processen. Over 2011 is er tweemaal een voortgangsrapportage voor de
directie en de accountant opgesteld over de stand van zaken van de uitgevoerde of nog uit te voeren AO/VIC werkzaamheden. Over alle uitgevoerde
VIC’s is tevens gerapporteerd aan de accountant ten behoeve van de interim- en jaarrekeningcontrole
Risicomanagement
In het najaar van 2011 zijn gesprekken gevoerd over risicomanagement
en het Risico Management Systeem (RIS) met concerndirecteuren, adjuncten, programmamanagers en teammanagers.
Tijdens deze gesprekken is stilgestaan bij wat de organisatie beoogt met
risicomanagement, welke rol het RIS hierin zal vervullen, welke inventarisatiebronnen worden gebruikt en zijn globaal inhoudelijke risico’s verkend.
Het RIS is de afgelopen periode doorontwikkeld om het gebruiksgemak en
de toepassingsmogelijkheden te vergroten.
Onderzoeken
De uit te voeren onderzoeken in 2011 zijn vastgelegd in het onderzoeksplan 2011-2012, dat het college van B&W heeft vastgesteld. In dit onderzoeksplan zijn onderstaande soorten onderzoeken samengebracht:
doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoeken in opdracht van het
college (art.213a Gemeentewet)
specifieke onderzoeken in opdracht van de directie, algemeen directeur of managementteams
specifieke onderzoeken op initiatief van de concerncontroller
onderzoeken binnen bedrijfsvoering uitgevoerd door de eenheden.

•
•

Doorlooptijden planologische verzoeken
Scan behoefte en gebruik van sturingsmiddelen en management
informatie met betrekking tot doelmatige bedrijfsvoering. Vaststelling door het college heeft niet in 2011 plaatsgevonden.

In opdracht van de directie, algemeen directeur of managementteams:
• Sturing op doelmatigheid
• Gladheidbestrijding
Daarnaast zijn vier Organisatie Ontwikkeling (OO/INK) audits uitgevoerd bij
de volgende teams:
• Team Projectmanagement en advies
• Team Werk en Inkomen 1
• Team Ruimtelijk ontwerp en beheer
• Team ICT beheer
Ten slotte is daarnaast een audit uitgevoerd naar Stadskantoor project
Huisvesting
4.2.5

Kengetallen van de gemeente

Kengetallen van de gemeente
Onderstaand een overzicht met daarin per eenheid de loonsom, het aantal
fte’s en de geraamde opleidingskosten.

In 2011 zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd:
In opdracht van het college:
• Beleidsvorming (uit het onderzoeksprogramma 2010)
• Formatie/beheerskosten Wet Wabo
Gemeente Deventer Jaarverslag 2011
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Kostenplaats (exploitatie x €
1.000)

Bruto
resultaat

Facilitaire zaken
IAO
ICT Beheer
Documentmanagement
Gemeente Administratie
Personeel en Organisatie
Project en Management Advies
Planning en Control
Hulpkostenplaats BV

Over
hevelen
baten

te

Over
hevelen
lasten

te

Netto resultaat

428
47
256
148
95
213
97
23
14

0
368
0
0
0
0
0
0
59

0
- 401
0
-33
0
0
0
0
- 73

428
14
256
115
95
213
97
23
0

Resultaat kostenplaatsen

1.321

427

- 507

1.241

Afwikkeling schatting 2010
Voordeel mobiele telefonie
Niet ingevuld taakstelling
Overig
Subtotaal

125
123
- 178
- 104
1.287

427

- 507

Compensatie personele lasten

1.207
37

Totaal BV onderdeel programma 15

1.244

Noot 1): de opleidingskosten die zijn geraamd bij de eenheid Bedrijfsvoering omvatten deels
kosten die voor gemeentebrede opleidingen zijn bestemd. Dit gemeentebrede deel bedraagt €
486.000 begroot en € 361.000 gerealiseerd.

Inleen
Bij de najaarsrapportage is een prognose afgegeven voor inleen van € 9,2
miljoen. Uiteindelijk is in 2011 aan inleen uitgegeven € 10,4 miljoen. Hieronder is een specificatie opgenomen van de inleen in 2011. Daarnaast zijn
de vergelijkende cijfers van 2010 en 2009 ook weergegeven. Ten opzichte
van 2010 en 2009 is de inleen afgenomen.
Inleen gerealiseerd (bedragen x €
1.000)
Inleen binnen formatie
Inleen extra capaciteit
Inleen specifieke deskundigheid
Totaal

2009

2010

2011

5.100
7.600
4.400
17.100

3.799
5.156
2.924
11.879

2.838
4.190
3.342
10.370
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Inleen binnen formatie betreft zowel inhuur voor tijdelijke invulling van vaEenheid
Ruimte en samenleving
Bestuursen
directieondersteuning
(incl.
directeur)
Griffie
Brandweer
StadThuis
Strategische
ontwikkeling
1
Bedrijfsvoering
Concerncontrol
Communicatie
Totaal

Begroting 2011
Loonsom
Fte
(x € 1.000)
22.048
311

Opleiding (x
€ 1.000)
334

Realisatie 2011
Loonsom
Fte
(x € 1.000)
20.290
290

Opleiding (x
€ 1.000)
279

837

13

11

880

13

9

372
3.979
14.673
1.528

5
60
254
20

0
263
137
38

377
3.931
14.474
1.314

5
58
244
18

3
203
175
7

10.757
380
941
55.515

188
4
16
871

640
8
7
1.438

10.714
386
944
53.310

175
4
15
822

499
9
42
1.226

catures als inleen ter vervanging van zwangerschappen en langdurig zieken. De inleen boven formatie (extra capaciteit en specifieke deskundigheid) vindt plaats voor specifieke opdrachten vanuit programma’s, waarvoor binnen de begrotingskaders is voorzien in de primaire begroting of
aanvullende wijzigingen.
Kosten van de eenheid Bedrijfsvoering
Resultaat van de eenheid bedrijfsvoering
De voordelen op de exploitatie van Facilitaire Zaken van € 428.000 zijn het
gevolg van met name lagere energielasten, huren en onderhoud.
Binnen het team Project en Management Advies is een extra omzet van €
97.000 gerealiseerd door hogere productiviteit.
Door onder andere hogere opbrengsten uit aanmaningen en dwangbevelen van circa € 66.000 en hogere opbrengsten uit interne werkzaamheden
van € 22.000 ontstaat bij het team Gemeente Administratie een voordeel.
Bij team Personeel & Organisatie is sprake van een voordeel van in totaal
€ 213.000. Dit voordeel ontstaat met name door lagere kosten van opleidingen en training, het keuzemodel en personeelskosten.
In 2011 is sprake van een vrijval van schattingen opgenomen in 2010 van
circa € 125.000 en daarnaast is sprake van een voordeel op mobiele telefonie van € 123.000.
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Het voordeel op exploitatie kostenplaats ICT beheer van € 256.000 ontstaat met name door lagere kosten inleen, verbetering website en onderhoud hardware. Door lagere kosten automatisering, lagere loonkosten en
huren en hogere inkomsten derden / intern ontstaat binnen het team Documentmanagement een voordeel van € 114.000.
In 2011 is sprake van een vrijval van schattingen opgenomen in 2010 van
circa € 125.000, een voordeel op mobiele telefonie van € 123.000, een niet
gevulde taakstelling uit de najaarsrapportage en van - € 178.000 en overige verschillen - € 104.000.
Investeringen
De verbouwingen van panden voor tijdelijke huisvesting zijn in 2011
grotendeels afgerond. Voorgesteld wordt om het resterende positieve
projectsaldo, toekomstige ontwikkelingen en mutaties in de huisvesting.
De investeringen Polstraat 12 en 14 zijn niet benut. het krediet worden
afgewikkeld en de inmiddels gemaakt (onderzoeks)kosten van €
11.000 worden ten laste gebracht van de huisvestingslasten.
Het restant investeringsbudget nieuwbouw wordt overgeheveld naar 2012.
De ICT investeringen (met name werkapparatuur en platvorm) worden
geëffectueerd in 2012.
De kosten samenhangend met de investeringen voor Olst-Wijhe en UWV
werkplein zullen in rekening worden gebracht bij Olst-Wijhe en het UWV.
Investeringen x € 1.000
Facilitaire Zaken: tijdelijke
huisvesting
Facilitaire Zaken: Polstraat 1214
Facilitaire Zaken: nieuwbouw
ICT: beheer regulier exploitatie
ICT: beheer Olst-Wijhe en
Uwv
Totaal

Uitgaven begroting 2011
3.800

Uitgaven realisatie 2011
2.927

1.983

11

1.972

1.997
963
34

1.651
384
97

346
579
- 63

8.777

5.070

3.707
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Verschil
873
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4.3
4.3.1

Paragraaf weerstandsvermogen
Inleiding

Economische crisis
Net als 2010 stond het jaar 2011 in het licht van de effecten van de economische crisis. Deventer krijgt daarbij haar aandeel voor de kiezen. De
recessie heeft zijn weerslag in het tempo van woningbouw en de ontwikkeling van bedrijven en kantoren maar ook in de toename van werklozen, de
instroom van bijstandsgerechtigden en het toenemende beroep op de
schuldhulpverlening. De gevolgen van de crisis hebben zich nader gemanifesteerd en het einde is nog niet in zicht. De gemeente Deventer heeft in
2011 vele inspanningen verricht om de gevolgen van de crisis voor de
burgers, bedrijven en de passanten te beperken. De crisis heeft effect op
het weerstandsvermogen van de gemeente.
Ontwikkelingen
Op verschillende terreinen zijn er landelijk ontwikkelingen die op termijn
hun weerslag kunnen hebben op het weerstandsvermogen. Hierbij moet
worden gedacht aan de Wet werken naar vermogen (WSW en participatiebudgetten) en de kortingen op onder andere de decentralisatie uitkeringen
AWBZ, Jeugdzorg, WMO en leefbaarheid. Hierbij de opmerking dat de
problemen rondom de onderwerpen AWBZ, Jeugdzorg en WMO binnen de
gemeente Deventer niet aan de orde zijn. Daarnaast zijn de effecten van
de crisis op de grondexploitatie en de bijstandsuitkeringen met onzekerheid omkleed en zullen de komende jaren hun doorslag hebben. De gemeente Deventer is zich terdege van deze ontwikkelingen bewust en zal
haar beleid daar scherp op afstemmen.
Ten aanzien van de uitkomsten van de stresstest die eind 2011 door Deloitte in opdracht van de auditcommissie is uitgevoerd werd het weerstandsvermogen vanwege deze ontwikkelingen als laag beoordeeld. Deze
druk op het weerstandsvermogen is onderkend en er zullen in de Voorjaarsnota 2012 voorstellen worden gepresenteerd voor het verhogen van
het 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
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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 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:
o Reserves;
o algemene reserve*
o Onbenutte (flexibele) begrotingsruimte;
o post onvoorzien*
o stelpost autonome ontwikkelingen
o Onbenutte investeringsruimte;
o Onbenutte belastingcapaciteit;
o 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 2011 is de omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit als volgt;
Reserves
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Reserves

Totaalbedrag

1. Algemene reserves
Totaal

€ 9.600.000
€ 9.600.000

De post algemene reserve is samengesteld uit de volgende algemene
reserves (saldo
per 31-12-2011);
Samenstelling algemene reserve
Saldireserve

Jaarrekening 2011

Stelpost structurele
ontwikkelingen
(bedragen x € 1.000)

autonome

1. jaarschijf 2012

2012

2013

2014

2015

330

330

330

330

335

335

335

345

345

2. jaarschijf 2013
3. jaarschijf 2014
4. jaarschijf 2015
Saldo

138
€ 330

€ 665

€ 1.010

€ 1.148

€ 1.600.000

Algemene reserve

€ 240.000

Egalisatiereserve rente

€ 2.620.000

Reserve grondexploitatie

€ 2.440.000

Reserve uitkeringen

€ 2.700.000

3

De samenstelling en de functie van de post algemene reserves is nader
toegelicht in de beleidsnota reserves en voorzieningen (2009).
Onbenutte (flexibele) begrotingsruimte
Post onvoorzien
In de (meerjaren) begroting wordt jaarlijks een bedrag opgenomen voor
onvoorziene eenmalige zaken. Dit bedrag is gebaseerd op € 2,50 per inwoner. Eind 2011 had de gemeente Deventer in totaal 98.737 inwoners.
Dit betekent een post ten bedrage van € 247.000.
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 2011 is het complete bedrag
aangewend. Voor het jaar 2012 en verder ziet de ontwikkeling er als volgt
uit;

3

Dit bedrag is per 01-01-2012 beschikbaar door voeding reserve uitkeringen met € 2,7 miljoen vanuit de vermogensreserve (raadsbesluit november 2011).
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Onbenutte investeringscapaciteit
Uitgaande van hetgeen in hoofdstuk Gemeentelijke investeringsplanning is
gesteld, worden de specifiek voor investeringen vrijgemaakte middelen
zoveel mogelijk ingezet in de benoemde investeringsprojecten. In betreffend hoofdstuk is aangegeven dat er voor de financiering van de projecten
een faseringsprobleem bestaat. Dit betekent dat voor dit moment en de
komende jaren (2012-2015) de investeringsruimte volledig wordt ingezet
om de lopende en geprioriteerde investeringen te dekken en de huidige
voorraad kapitaalgoederen in stand te houden. Geconcludeerd kan worden
dat er geen vrije investeringsruimte beschikbaar is zonder dat het huidige
beleid wordt aangetast. De geplande bedragen kunnen in geval van nood
opnieuw worden geprioriteerd of op een later moment worden ingezet.
Onbenutte belastingcapaciteit
Voor de onbenutte belastingcapaciteit is gekeken naar de onroerende zaak
belasting (OZB), de afvalstoffenheffing, de 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 2011 verhoogd met 3%. De
tarieven van de OZB mogen op basis van eerdere besluiten voor 2012
worden verhoogd met 3%. Volgens de rijksnorm mag de OZB (macro)
maximaal met 3,75% stijgen. In de jaren na 2012 is uitgaande van een
trendmatige verhoging van de OZB met 3% een latente onbenutte belastingcapaciteit aanwezig.
Wat betreft de rioolheffing zijn de tarieven kostendekkend met inbegrip van
de onttrekkingen/dotaties aan de desbetreffende egalisatiereserve. Voor
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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.
Resumerend kan worden gesteld dat er in 2012 geen gekwantificeerde
omvang van de onbenutte belastingcapaciteit beschikbaar is.
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.

Element

Onderdeel

Algemene reserve
Onbenutte
begrotingsruimte

Algemene reserve
Post onvoorzien
Stelpost structureel autonome ontwikkelingen

Onbenutte investeringscapaciteit
Onbenutte belastingcapaciteit
Stille reserves
Saldo

Niet direct kapitaliseerbaar
Weerstandscapaciteit 2011

Waarde (bedragen x € 1.000)
Incidenteel
Structureel
9.600
247
-

330 – 1.148

-

p.m.

-

-

€9.847

€ 330 – 1.148

Bepaalde bezittingen van onroerend goed buiten exploitatie hebben voor
de gemeente Deventer een opbrengstwaarde die hoger ligt dan de boekwaarde. Eind 2011 is deze zogenaamde ‘overwaarde’ van bezittingen gekwantificeerd voor een bedrag van ongeveer € 14,7 miljoen.
Activa
(bedragen x € 1.000)
Stedelijke panden
Benzineverkooppunten
Agrarische gronden
Saldo

Marktwaarde
9.200
5.700
3.800

Boekwaarde
3.400
0
600

Overwaarde
5.800
5.700
3.200

€ 18.700

€ 4.000

€ 14.700

Genoemde onderdelen van deze stille reserve zijn niet direct te kapitaliseren. Dit betekent dat de
€ 14,7 miljoen, of een deel daarvan, niet wordt meegenomen bij de omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit.
Samenvatting beschikbare weerstandscapaciteit
Uit de hierboven vermelde elementen kan de omvang van de beschikbare
weerstandscapaciteit voor het moment van de begroting 2012 als volgt
worden bepaald;
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4.3.3

Benodigde weerstandscapaciteit

4.3.3.1 Inleiding

4.3.3.2 Analyse van het risicoprofiel
In totaal zijn voor deze paragraaf weerstandsvermogen zes financiële risico’s in beeld gebracht en beoordeeld. In de uitwerking hieronder zullen
conform de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen alleen
de financiële risico’s worden toegelicht die in aanmerking komen voor het
aanhouden van weerstandsvermogen en een risicoscore hebben groter
dan 8.
4.3.3.3 Risicokaart
Om de aard van risico’s nader in beeld te brengen is een gebiedsanalyse
gemaakt.
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1

> 2.500.000

Verwachte omvang (impact)

De benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van de risico’s die de
gemeente Deventer op een bepaald moment loopt. Per 1 januari 2011 is
de database risicomanagement binnen de gemeente Deventer in gebruik
genomen. In deze database worden alle gesignaleerde risico’s geregistreerd. Voor deze risicoparagraaf zijn alleen de risico’s van toepassing die
bij optreden leiden tot een financieel gevolg waarvoor weerstandvermogen
wordt aangehouden. Op basis van de inventarisatie en nadere beoordeling
kan worden geconcludeerd dat de belangrijkste financiële risico’s in beeld
zijn. In deze paragraaf wordt een opgave van de benodigde weerstandscapaciteit gegeven en vervolgens een benadering van de ratio weerstandsvermogen, zijnde de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit, gepresenteerd.
Tot slot zult u nader worden geïnformeerd over de uitkomsten.

B

2

A

€ 1.000.000 <
€ 2.500.000

2

€ 500.000 <
€ 1.000.000

1

€ 250.000 <
€ 500.000

€1<
250.000

€

zeer klein klein
(10%)
(25%)

niet
klein/niet
groot
(50%)

groot
(70%)

zeer groot
(90%)

Kans (waarschijnlijkheid)
Figuur

Risicokaart/risicoscore

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 en continu aandacht.
De risico’s binnen gebied B betreffen risico’s met betrekking tot projecten
en kapitaalintensieve beleidsterreinen waarvan de kans op optreden niet
hoog wordt ingeschat. Gezien de kapitaalintensiteit dienen deze risico’s
nauwlettend te worden gemonitord.
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4.3.3.4

Gekwantificeerde risico’s

tier wat leidt tot schadeclaims.

Vijf 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 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.
Eén risico heeft een score van 5 en valt daarmee buiten de criteria voor
presentatie. Ter informatie is dit risico opgenomen in onderstaande tabel.
Risico’s met financieel gevolg waarvoor weerstandsvermogen wordt
aangehouden.
Nr

Risico

1

De kans dat als gevolg van de economische crisis (kredietcrisis) de
verkoop van grond achterblijft op de
prognoses. Deze vertraging kan
leiden tot een exploitatieverlies door
lagere opbrengsten (AU en verkoop
grond) en extra rentelasten als gevolg
van het langer in voorraad hebben
van grond.
De kans dat door onvoorziene omstandigheden de herstructurering
(onder andere Rivierenwijk) de gemeente Deventer onverwacht aanzienlijk meer gaat kosten dan tot nu
toe begroot.
De kans dat een deel van de kosten
van het saneren van het gasfabrieksterrein op de gemeente Deventer
wordt verhaald.
Mogelijk tekort door korting Rijk op
WWB-I deel bij gelijk blijven of stijgende kosten vanwege (nieuwe)
instroom, groter dan landelijk gemiddelde.
Vertraging bij de realisatie van plannen met betrekking tot het Sluiskwar-

2

3

4

5

Prog.
8

Kans

Gevolg

Score

50%

€ 11.000.000

15

Verwijderde of gewijzigde risico’s
Het risico inzake dat een deel van de kosten voor het saneren van het
gasfabrieksterrein wordt verhaald op de gemeente Deventer is verlaagd.
Voor een deel van dit risico is een beheersmaatregel getroffen door reservering van een bedrag ad. € 700.000 (ISV budget). Vervolgens is het risico
op schadeclaims inzake het Sluiskwartier opgenomen in tabel 1 (vanuit
tabel 2). De oorzaak van deze verschuiving is dat de beheersmaatregel die
van toepassing was op dit risico is vervallen. De geoormerkte middelen
voor het opvangen van het mogelijke financiële gevolg van dit risico zijn
aangewend voor afwaardering van de boekwaarde Sluiskwartier en niet
meer beschikbaar als buffer.
Risico’s met financieel gevolg waarvoor specifieke financiële beheersmaatregelen zijn getroffen.
Nr

Risico

1

Risico op naheffingsaanslag/boete boekenonderzoek BTW/BCF (2006-2009).

Prog.

Kans

15

50%

Gevolg

Score

€ 1.200.000

12

Verwijderde of gewijzigde risico’s
Het risico Grondexploitatie A1.
is uit bovenvermelde tabel verwijderd. In de paragraaf Niet gekwantificeerde risico gebieden is een toelichting opgenomen.
7

50%

€ 2.500.000

12

7

50%

€ 500.000

9

9

50%

€ 5.400.000

15

8

10%

€ 4.000.000

5
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4.3.3.5 Niet gekwantificeerde risicogebieden

In bovenstaande presentatie van de risico’s is de algemene uitkering niet
opgenomen.
Iedere gemeente heeft te maken met onzekerheden in deze door het Rijk
ingestelde verdeelsystematiek. De volgende risico’s worden onderkend;
o risico’s die voortvloeien uit het verdeelsysteem;
o risico’s/kansen die voortvloeien uit de accressystematiek;
o diverse verdeelformules.

Op basis van de op handen zijnde decentralisaties en de herverdeling van
het gemeentefonds kan het zijn dat de verdeling van het macrobudget niet
geheel aansluit bij de kosten van de gemeente Deventer. We spreken dan
over herverdeeleffecten. Die kunnen positief of negatief zijn. In het Bestuursakkoord is bevestigd dat een gemeente per jaar per inwoner een
negatief herverdeeleffect van maximaal € 15,00 voor haar rekening kan
krijgen. Daarbij worden de herverdeeleffecten van alle operaties gesommeerd. Het aantal jaren dat dit mag voorkomen is maximaal 4.
In het uiterste geval kan het dus voorkomen dat, als gevolg van de decentralisaties en de herschikking van het gemeentefonds (alle herverdelingen
samengenomen), gemeente Deventer na een termijn van 4 jaar € 60,00
per inwoner structureel minder uit het gemeentefonds ontvangt. Dit betekent op basis van de verwachte inwonersaantallen een bedrag van structureel € 6 miljoen met stapjes van € 1,5 miljoen per jaar. Deze eventuele
effecten zullen nauwlettend worden gevolgd en gecommuniceerd.

De algemene uitkering wordt binnen gemeente Deventer continu gevolgd
en indien noodzakelijk worden door het jaar heen waar mogelijk bijsturingmaatregelen genomen.

In lijn met de wens van de VNG wil minister Spies van BZK de integrale
herverdeling van het gemeentefonds in ieder geval tot 2014 uitstellen
(bron: VNG).

Herinvoering normeringssystematiek
Met ingang van 2012 wordt de normeringssystematiek ‘samen de trap op,
samen de trap af’ opnieuw ingevoerd. Hierdoor hebben mutaties op de
Rijksbegroting direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Dit
wordt in de circulaires aangegeven via het vaststellen van de zogenaamde
(integrale) accressen. Om fluctuaties in de accressen voor de gemeenten
te dempen werd in het verleden de behoedzaamheidsreserve op rijksniveau ingevoerd. Dit was een structurele inhouding op het gemeentefonds
die na verrekening van het accres ieder jaar in maart (bij voldoende saldo)
alsnog werd uitgekeerd. In het onderhandelingsakkoord (concept bestuursakkoord – april 2011) is aangegeven dat met het opnieuw in werking
treden van de normeringssystematiek in 2012 geen nieuwe behoedzaamheidreserve wordt ingevoerd. In Deventer is in de begroting 2012-2015
structureel rekening gehouden met mogelijke nadelen als gevolg van de
nacalculatie van het accres door opname van een lastenstelpost (ad. €
500.000).

Op basis van het financiële kader in de verschillende gemeentefondscirculaires 2012 en volgende jaren die door het ministerie van BZK wordt gepubliceerd, koerst de gemeente Deventer verder op voorzichtigheid.

Naast de hierboven vermelde gekwantificeerde risico’s zijn er ook op andere terreinen onzekerheden waarmee de gemeente Deventer te maken
heeft.
Algemene uitkering

Herverdeeleffecten gemeentefonds
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Grondexploitatie
Bedrijventerrein A1
Op dit moment is een herziening van het (nog niet onherroepelijke) bestemmingsplan in voorbereiding. Deze herziening heeft ook een omvangrijk financieel effect. Het gecalculeerde tekort bedraagt nu € 13,8 miljoen.
Er zijn voldoende middelen aanwezig om dit tekort af te dekken. Een deel
daarvan, ongeveer € 3,5 miljoen, is bij de start bij de start van het project
als gemeentelijke bijdrage in het project geboekt. Om per project inzichtelijk te houden wat het tekort is en welke verliesvoorziening hier tegenover
staat is het gewenst dit bedrag over te hevelen naar de verliesvoorziening
van het project Bedrijvenpark A1. Daarmee wordt de totale omvang van de
verliesvoorziening € 17,4 miljoen. Deze verliesvoorziening is gebaseerd op
een contante waarde. Binnen de RGI is een risicobuffer van € 1,8 miljoen
opgenomen voor keuzes en risico’s binnen het project Bedrijvenpark A1.
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Het uitgiftetempo van de gronden is gebaseerd op de bedrijventerreinenvisie van medio 2011. Desondanks blijven er grote risico´s kleven aan het
tempo, mede gelet op verdere economische achteruitgang. In de bijlage
behorende bij de exploitatieopzet van het plan is de hoogte van dit risico
bepaald op € 3,0 miljoen (verschil tussen uitgiftetempo van 6,3 ha/jaar en
5,5 ha/jaar). Daarin is ook aangegeven dat de kans van optreden 50 %
bedraagt. Het treffen van een aanvullende risicovoorziening € 1,5 miljoen
is derhalve noodzakelijk.
Indien de uitgifte trager zal verlopen tot 5,5 ha dan is dus slechts 50% van
financiële gevolgen daarvan afgedekt. Dit extra risico bedraagt € 1,5 miljoen (na diverse correcties).
In de exploitatieopzet is eveneens rekening gehouden met het verkrijgen
van een subsidie van het ILG. Daarover bestaat tot heden nog niet voldoende zekerheid en is het treffen van een voorziening hiervoor van € 0,7
miljoen noodzakelijk.
Opgeteld bedraagt de totale aanvullende voorziening € 2,2 miljoen (exclusief rente).
Deventer NO
Op basis van de aangescherpte BBV 2012 moet er een stellig en reëel
voornemen zijn (door de Raad bevestigd) dat in Deventer NO in het begrote tempo vanaf 2020 woningbouw gaat plaatsvinden. Weliswaar is bij de
jaarrekening over 2011 de BBV 2012 niet van toepassing, dit zou dan leiden tot afwaardering naar agrarische waarde, gesteld kan worden dat het
niet zeker is dat de Raad in 2012 wel een stellig en reëel standpunt in zal
nemen dat kan voldoen aan de BBV 2012. Om die redenen dient een
voorziening te worden getroffen voor het optreden van dit risico.
Het totale bedrag van afwaardering naar agrarische waarde is € 16,7 miljoen. De kans dat de Raad in 2012 geen reëel en stellig voornemen uitspreekt dat kan voldoen aan de BBV 2012 -en dus een bevestiging van de
waardering 2011- wordt ingeschat op 50%. Dat betekent dat er nu een
verliesvoorziening van € 8,35 miljoen dient te worden getroffen. Tezamen
met de rentebijschrijving ad. € 0,1 miljoen is dat een voorziening van €
8,45 miljoen.
Mocht de Raad inderdaad in de loop van 2012 niet een stellig en reëel
voornemen uitspreken dan is op dat moment alsnog een extra verliesvoor-
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ziening of afwaardering van de resterende € 8,35 miljoen (opgeteld dus €
16,7 miljoen) noodzakelijk.
Restauraties monumentale panden
In het recente verleden is voorgekomen dat er een acute noodzaak ontstond voor het plegen van restauraties aan monumentale panden (onder
andere Lebuïnuskerk en Broederenkerk). De kans dat dit in de gemeente
Deventer met al haar monumentale panden nogmaals voor gaat komen is
legitiem. Bij voorkomende gevallen zijn uit verschillende (externe) bronnen
dekkingsmiddelen verkregen. Op dit moment wordt hiervoor geen weerstandsvermogen aangehouden.
Financieringsrisico’s
De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid
zijn renterisico’s, kredietrisico’s, liquiditeitsrisico’s en koersrisico’s. Aangezien de gemeente geen leveranciers/afnemers kent van buiten de eurolanden zijn koersrisico’s niet aanwezig. Hierna wordt daarom alleen ingegaan
op renterisico’s en kredietrisico’s.
Renterisicobeheer
Onder renterisico wordt het risico verstaan dat:
o de renteresultaten negatief worden beïnvloed door wijzigingen in
de marktrente (primair);
o de renteresultaten beter hadden kunnen zijn (secundair);
o de waarde van activa of passiva nadelig wordt beïnvloed door wijziging van de marktrente.
De Wet Fido kent een tweetal wettelijke normen, namelijk kasgeldlimiet en
de renterisiconorm. Deze beogen de renterisico’s van lagere overheden te
beheersen. Beide normen worden hieronder nader toegelicht.
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft de toelaatbare omvang van de netto vlottende
schuld aan en dient daarom om het renterisico op de korte termijn te beheersen. Juist voor de korte termijn geldt dat de renterisico’s aanzienlijk
kunnen zijn, gezien de mogelijke fluctuaties op de geldmarkt. Onder de
vlottende schuld vallen alle financieringen met een rentetypische looptijd
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korter dan 1 jaar. De limiet bedraagt een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage van de begrote gemeentelijke uitgaven. Voor 2011 is de
kasgeldlimiet bepaald op € 28,4 miljoen. Op de eerste van elke maand
wordt de stand van de netto vlottende schuld van de gemeente getoetst
aan de kasgeldlimiet. Bij een te verwachten overschrijding van de kasgeldlimiet dient tot consolidatie van de vlottende schuld te worden overgaan en
dienen daardoor langlopende financieringsmiddelen te worden aangetrokken.
•
Rente-risiconorm
De renterisico’s op de langlopende financieringsmiddelen wordt beperkt
door de rente-risiconorm. Jaarlijks mogen de renterisico’s door renteherziening en herfinanciering niet groter 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 2011 bedroeg 20% van het begrotingstotaal van € 328 miljoen is € 65,6 miljoen. De toets van de renterisico’s aan de hand van de rente-risiconorm is opgenomen in de paragraaf financiering. In 2011 is ruimschoots voldaan aan de renterisiconorm.
•
Egalisatiereserve rente
De egalisatiereserve rente is gemaximaliseerd op 10% van de gecalculeerde rentelasten. De gecalculeerde rentelasten zijn voor 2011 € 12,93
miljoen bestaande uit € 8,76 miljoen rentelasten vreemd vermogen en €
4,17 miljoen rentelasten eigen vermogen.
Het aandeel van de rentelasten over het vreemde vermogen is in dit geheel te stellen op afgerond 68%. Derhalve 68% van de egalisatiereserve
rente, oftewel 68% van 10% van € 12,93 miljoen is
€ 0,879 miljoen, valt toe te rekenen aan het vreemde vermogen. Dit bedrag
is beschikbaar in de egalisatiereserve rente om het renterisico op het
vreemd vermogen voor de lange termijn (de komende 4 jaar) op te vangen.
•
• Korte rente
• In de begroting 2012 wordt de rente over het financieringstekort geraamd op 5%. Dat wil zeggen gelijk aan de omslagrente die toegerekend wordt aan de vaste activa en voorraden. De kans dat dit percenGemeente Deventer Jaarverslag 2011

tage op rekeningbasis wordt overschreden is als zeer gering ingeschat. De huidige rekening courant rente is de 1 maands Euribor plus
een opslag van 0,21%. Op dit moment (maart 2012) is deze rente
0,532% plus 0,21% (opslag) is 0,742%. Het percentage waarvoor de
gemeente Deventer een kortlopende lening kan afsluiten ligt op dit
moment nog lager namelijk tussen de 0,3% en 0,4%. Bovendien verwachten een aantal banken (ABNAMRO, ING, RABO, Dexia, Commerzbank) dat de kortlopende rente nog verder zal gaan dalen. Op basis van deze bevindingen wordt voor de kortlopende rente op dit moment geen risico opgenomen. Gedurende het jaar wordt de ontwikkeling van de kortlopende rente nauwlettend gemonitord.
•
Kredietrisicobeheer
Kredietrisicobeheer kan worden omschreven als het beheersen van risico’s
die voortvloeien uit de mogelijkheid van een waardedaling van de vorderingspositie ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van betalingsverplichtingen door de tegenpartij als gevolg van insolventie of deficit.
In zowel de Wet Fido als de uitvoeringsregeling Ruddo en het treasurystatuut zijn voorwaarden opgenomen waaraan de uitzettingen zelf alsmede de
tegenpartijen moeten voldoen. Op deze manier worden de kredietrisico’s
ingeperkt. Zo mogen bijvoorbeeld leningen alleen worden verstrekt in het
kader van de publieke taak en dienen uitzettingen een prudent karakter te
hebben. De uitzettingen worden nauwgezet gemonitord en vinden alleen
plaats bij Nederlandse overheidsinstellingen en financiële instellingen met
een kredietwaardigheid van een A1-rating en/of AA-rating. Het beleid en de
realisatie van het kredietrisicobeheer is nader toegelicht in de paragraaf
financiering.
Liquiditeitsrisicobeheer
Onder liquiditeitsrisicobeheer wordt verstaan de mogelijkheid van de gemeente om op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen te voldoen en
bijvoorbeeld de crediteuren te betalen. Met andere woorden, staat er voldoende geld op de bank. Interne liquiditeitsrisico’s worden beperkt door de
treasuryactiviteiten te baseren op een korte en lange termijn liquiditeitsplanning. Bovendien is een gemeente zeer kredietwaardig en te allen tijde
in staat geld uit de kapitaalmarkt op te halen.
Risico’s verbonden partijen
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Deelneming aan een verbonden partij kent financiële, bestuursorganisatorische en beleidsinhoudelijke risico’s. Het onderscheid in de verschillende
verbintenissen (onder andere gemeenschappelijke regeling, aandelenbezit
of verstrekte lening/garantie) levert eveneens onderscheid in de risico’s op.
Dit betekent dat de te onderscheiden risico’s een verschillende aanpak
vereisen. In het kader van de beleidsnota deelnemingenbeleid verbonden
partijen (in ontwikkeling) zal aandacht worden gegeven aan de vraag voor
welke partijen welke informatie nodig is om een afgewogen beeld van het
risicoprofiel van de verbonden partij te krijgen. Dat dit niet bij elke verbonden partij dezelfde elementen behoeven te zijn (geen uitgebreid onderzoek
naar het risicoprofiel van een verbonden partij waarin de gemeente inhoudelijk en financieel slechts een marginaal belang heeft) spreekt voor zich.
Vooruitlopend daarop is in de paragraaf verbonden partijen algemene informatie en per verbonden partij specifieke informatie opgenomen voor
vorming van een (breder) beeld van het financiële risicoprofiel. Aan die
informatie ontlenen wij vooralsnog geen aanwijzingen dat de gemeente
voor bepaalde financiële risico’s weerstandsvermogen moet aanhouden.
Daarbij baseren wij ons tevens op de accountantsrapporten die bij de jaarrekeningen van verbonden partijen worden afgegeven waarin door de accountant ook aandacht is voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Bij
sommige vennootschappen is daarnaast informatie over de actuele waarde
beschikbaar. Informatie over de continuïteit en de actuele waarde zijn indicaties voor het vermogen dat een verbonden partij zelf heeft om financiële
risico’s te kunnen opvangen.
In de paragraaf verbonden partijen wordt nader ingegaan op de financiële
risico’s in relatie tot de verbonden partijen.
4.3.3.6 Garantiestellingen
Uit oogpunt van de zorg voor een goed vestigingsklimaat voor zowel de
burger als de ondernemer van de gemeente Deventer worden er diverse
instrumenten gehanteerd. Eén daarvan is het verlenen van garanties en
het verstrekken van geldleningen. Uitgangspunt daarbij is dat het doel
waarvoor de garantstelling of lening wordt verleend past binnen de regelgeving en het gemeentelijke beleid uit hoofde van de publieke taak. Met
het verstrekken van garanties en geldleningen loopt de gemeente een
financieel risico.

Gemeente Deventer Jaarverslag 2011

De gemeente Deventer heeft in de afgelopen jaren aan diverse instellingen
garanties en geldleningen verstrekt. Informatie over deze partijen is opgenomen in de paragraaf verbonden partijen, in de staat van gewaarborgde
geldleningen en in de toelichting op de balans. In de paragraaf verbonden
partijen wordt nader ingegaan op de financiële risico’s in relatie tot betreffende partijen. Het risico op financiële gevolgen voor de gemeente Deventer in relatie tot de gewaarborgde geldleningen is gering.
De informatie die is opgenomen in de jaarrekening 2011 (boekwerk bijlagen) is in te delen in drie gradaties;
o Gewaarborgde geldleningen aan instellingen:
Dit betreft geldleningen aan instellingen waarbij in de voorwaarden
een waarborg is opgenomen, meestal in de vorm van het recht op
eerste hypotheek;
o Gemeentegaranties:
Dit betreft de verstrekte gemeentegaranties die vallen onder de
meer bekende term nationale hypotheekgarantie (NHG).
In 1995 zijn de gemeentegaranties ondergebracht in onder andere
de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Deze stichting wordt als eerste aangesproken bij het afwikkelen van een beroep op garantieverlening. Mocht de stichting niet kunnen voldoen
aan de afwikkeling dan kan de woningcorporatie en daarna de
gemeente worden aangesproken. In 2011 is de stichting WEW
door ratingbureau Fitch gewaardeerd met de AAA-rating;
o Garanties aan publieke instellingen:
De gemeente Deventer heeft op dit moment een garantie verstrekt
aan een publieke instelling waarvoor geen waarborg is afgegeven
maar waarbij in de afweging voor verstrekking het mogelijke financiële risico in acht is genomen (garantstelling stichting Carmelcollege).

In de rekening 2011 zijn de volgende gemeentegaranties opgenomen;
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2011
Gew aarborgde geldleningen

46.797

Gew aarborgde geldleningen voor het verkrijgen en
verbeteren van eigen w oningen particulieren
Garantiestellingen
Totaal

21.121
900
68.818

Van de gewaarborgde geldleningen zijn in 2012, ad. € 6,1 miljoen, overgegaan naar de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.
Gewaarborgde leningen.
De gemeente Deventer is zich bewust van de (geringe) risico’s in relatie tot
garanties en leningen.
De jaarrekeningen 2010 van Woonbedrijf Ieder1, St. Carinova Woonzorg,
Stichting Eigen Bouw en Woningstichting de Marken, welke door hun accountant zijn goedgekeurd, zijn doorgenomen op bijzonderheden. Daarnaast zijn er vanuit de aandeelhoudersrol een aantal jaarrekeningen beoordeeld.
Welke factoren geven inzicht in de financiële positie?
De belangrijkste criteria zijn de omvang van het eigen vermogen en het
behaalde jaarresultaat. Dit wordt uitgedrukt in de volgende financiële kengetallen: solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit.
• De solvabiliteit geeft de mate waarin de instelling aan haar verplichting van haar vreemd vermogen verschaffers kan voldoen.
(Norm 20 - 30%);
• De rentabiliteit geeft inzicht in de mate waarin de instelling winstgevend is;
• De liquiditeit is met name gericht op de mate waarin de instelling
aan haar lopende betalingsverplichting kan voldoen (De current ratio norm > 1 / 1,5).
Gewaarborgde geldleningen voor het verkrijgen en verbeteren van eigen
woningen particulieren.
Deventer is met het rijk achterborg voor leningen van woningcorporaties
die door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) gegarandeerd
zijn.
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Als een corporatie financieel in de problemen komt wordt eerst het eigen
vermogen van het WSW aangesproken. Eind 2011 bedroeg dat een half
miljard euro. Wanneer dat niet voldoende is, staan de gezamenlijke woningcorporaties met een deel van hun vermogen garant.
Als tenslotte dat nog niet toereikend is, moeten het Rijk (voor 50%) en de
gezamenlijke gemeenten (voor 50%) renteloze leningen verstrekken zolang er tekorten zijn in het fonds.
Wanneer het WSW op dit moment een schade boven de € 3,6 miljard zou
moeten opvangen, worden Rijk en gemeenten aangesproken om renteloze
leningen te verstrekken. De verdeelsleutel over de gemeenten hangt samen met het per gemeente geborgde vermogen. Het totaal gegarandeerd
bedrag voor het corporatiebezit in Deventer is in 2011 licht gedaald van €
466 naar € 430 miljoen, dat is ongeveer 0,5% van het totaal door het WSW
geborgde vermogen. Voor het geval dat zich zeer grote problemen voordoen in de corporatie sector is met deze cijfers voor Deventer de orde van
grootte geraamd van het renterisico. Dat komt neer op een bedrag rond €
15.000 per jaar.
Deventer is achterborg voor een lening van € 9 miljoen van de Vestia
groep waarvan de financiële positie recent aan de orde is geweest. Dat
leenbedrag is slechts is 2% van de totale € 430 miljoen aan corporatieleningen met WSW garantie in Deventer. Voor onze gemeente levert dat
geen verhoging van het hiervoor geschetste risico.
Op dit moment zijn er geen aanwijzingen om voor de financiële risico’s met
betrekking tot de verstrekte gemeentegaranties weerstandsvermogen aan
te houden.
4.3.3.7 Samenvatting benodigde weerstandscapaciteit
Op basis van de risico inventarisatie (zie tabel risico’s waarvoor weerstandsvermogen wordt aangehouden inclusief de risico’s met een risicoscore kleiner dan 8) is een bruto omvang van de benodigde weerstandscapaciteit van € 23,4 miljoen geïnventariseerd. Nadat deze risico’s zijn
gecorrigeerd met een zogenaamde zekerheidsfactor (zie paragraaf hierna),
ontstaat een reële omvang van de benodigde weerstandscapaciteit die
wordt gerelateerd aan de omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit.
Minimumnorm
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Bij het bepalen van de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit
wordt bovenop de gecalculeerde capaciteit een extra minimumnorm berekend voor het opvangen van risico's waar niemand rekening mee heeft
gehouden. Hierbij wordt uitgegaan van 2% van de uitkering uit het gemeentefonds (AU) en de OZB capaciteit (zie beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen 2007).
Deze is voor 2011 als volgt berekend;

Bedragen o.b.v. jaarrekening 2011

Geraamd bedrag

Minimumnorm 2%

Algemene uitkering (gemeentefonds)*
OZB capaciteit 2011
Totaal
*) exclusief decentralisatie uitkeringen

€ 89 mln.
€ 19 mln.
€ 108 mln.

€ 1,8 mln.
€ 0,4 mln.
€ 2,2 mln.

4.3.3.8 Monte Carlo simulatie methode
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, wordt de uitkomst gecorrigeerd met de zogenaamde zekerheidsfactor. Deze factor wordt bepaald op basis van een simulatiemodel
(gebaseerd op de Monte Carlo simulatiemethode). Bij deze methode worden op basis van de individuele geïnventariseerde risico’s 10.000 simulaties uitgevoerd om daarmee de werkelijkheid na te bootsen.
Bij het opstellen van deze paragraaf is besloten om geen simulatie te laten
uitvoeren. De argumentatie hiervoor wordt in de volgende paragraaf nader
toegelicht.
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4.3.4

Weerstandsvermogen

Zoals in de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen is
vastgesteld moet de beschikbare weerstandscapaciteit minimaal gelijk zijn
aan de benodigde weerstandscapaciteit om voldoende weerstand te kunnen bieden aan het optreden van de risico’s.
Deze verhouding wordt bepaald door de volgende ratio;

de reguliere dienstverlening wordt beïnvloed. Een verbeteringsmaatregel
die op dit moment voortvloeit uit de jaarrekening 2011 is dat het rekeningresultaat (die aan de raad wordt voorgelegd) uiteindelijk voor ongeveer €
2 miljoen zal worden ingezet voor het verbeteren van de omvang van de
beschikbare weerstandscapaciteit dat vervolgens een positief effect zal
hebben op de ratio weerstandsvermogen. Hierna zal de uitkomst van de
ratio weer om en nabij 1 uitkomen. Op basis van deze conclusie is het op
dit moment niet zinvol een risicosimulatie te laten uitvoeren.

Ratio weerstandsvermogen
Ratio weerstandsvermogen

=

Beschikbare weerstandscapaciteit
Benodigde weerstandscapaciteit

Deventer beschikt over voldoende weerstandsvermogen indien de uitkomst
van deze ratio minimaal 1 is.
Beschikbare weerstandscapaciteit
In paragraaf 2 is inzichtelijk gemaakt wat de omvang van de beschikbare
weerstandscapaciteit is;
€ 9.600.000 + € 247.000 + € 330.000 = € 10.177.000
Benodigde weerstandscapaciteit
In paragraaf 3 is aangegeven dat de bruto omvang van de benodigde
weerstandscapaciteit € 23,4 miljoen is exclusief een correctie op basis van
de uitkomst van het simulatiemodel. Daar bovenop is een minimumnorm
van € 2,2 miljoen berekend waarmee de benodigde weerstandscapaciteit
saldeert op circa € 26 miljoen. Doordat de uitkomst van de omvang van de
benodigde weerstandscapaciteit niet is gecorrigeerd met de zekerheidsfactor kan geen reële uitkomst van de ratio weerstandsvermogen worden
bepaald. De reden hiervoor is opgenomen in de conclusie hieronder.
4.3.5

De stille reserve van de gemeente Deventer is gekwantificeerd voor € 14,7
miljoen. Op dit moment is deze stille reserve, of een onderdeel daarvan,
niet direct kapitaliseerbaar en wordt daarom (nog) niet meegenomen in de
omvang van het weerstandsvermogen maar blijft wel potentieel aanwezig.
De uitkomst van de ratio weerstandsvermogen in combinatie met de voortdurende nadelige economische ontwikkelingen en de mogelijk aanvullende
bezuinigingsmaatregelen vanuit het Rijk dwingen tot waakzaamheid. In de
Voorjaarsnota zullen beide componenten van de ratio opnieuw worden
bepaald en zullen maatregelen worden gepresenteerd om de beschikbare
weerstandscapaciteit te verhogen. Tevens zullen via de risicomanagement
database de risico’s in 2012 en volgende jaren nauwlettend en continu
worden gevolgd en zal tegelijkertijd worden gewerkt aan het reduceren van
de omvang van de financiële risico’s.

Conclusie

Op basis van de bruto omvang van de benodigde weerstandscapaciteit
kan op voorhand de conclusie worden getrokken dat de uitkomst van de
ratio, ook na correctie met de zekerheidsfactor uit het simulatiemodel, onder de 1 uitkomt. Dit betekent dat de gemeente Deventer met de huidig
beschikbare weerstandscapaciteit niet in staat is de financiële tegenvallers,
als gevolg van het optreden van risico’s op te vangen, zonder dat daardoor
Gemeente Deventer Jaarverslag 2011
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4.4

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen wordt een dwarsdoorsnede
gegeven van de uitgaven voor het plegen van onderhoud in de verschillende programma’s en producten in 2011. Deze uitgaven zijn vanuit een vooraf vastgesteld beleid (begroting 2011) gerealiseerd.
4.4.1

Inleiding

De prestaties en ambities die de gemeente Deventer in haar verschillende
programma’s stelt, 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 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 kapitaalgoederen. In de begroting 2011
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 2011.
4.4.2

Beleidsrealisatie

Openbare ruimte
De kwaliteitstoestand van de openbare ruimte heeft in Deventer veel aandacht van de burgers en het bestuur. Niet verwonderlijk aangezien de kwaliteitstoestand van deze ruimte het veiligheidsgevoel van de gebruikers
sterk beïnvloedt. In 2011 is het onderhoud van de kapitaalgoederen in de
openbare ruimte uitgevoerd conform de nota Kwaliteit Beheer Openbare
Ruimte Deventer (KBORD - 2003). Het kwaliteitsniveau van het onderhoud
komt langzaam op het gewenste niveau. Dit wordt mede mogelijk gemaakt
doordat bepaalde achterstanden in onderhoud worden meegenomen bij de
ontwikkelingsprojecten (bijvoorbeeld: as binnenstad Colmschate, Boreel-

Gemeente Deventer Jaarverslag 2011

gebied en herstructureringsgebieden) en doordat het effect van de extra
middelen vanuit het collegeprogramma 2005-2010 zichtbaar wordt.
De leefbaarheidsbeleving van de burgers wordt tweejaarlijks gemonitord.
Vanuit de Monitor Openbare Ruimte (MOR) kan worden afgeleid dat de
maatschappelijke effecten in 2011 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.
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 2011 is de eerste jaarschijf van het MJOP 2011-2014 uitgevoerd.
De gebiedsgerichte aanpak conform de ontwikkelingsvisie ‘De Kroon op
Deventer’ heeft zich het afgelopen jaar gericht op de afronding van de uitvoering van het MJOP Borgele. De reconstructie van de Brinkgreverweg is
afgerond. De werkzaamheden voor de herstructurering Keizerslanden
(Oranjekwartier) zijn in uitvoering. Voor grote delen van het areaal bevindt
de kwaliteit van het onderhoud zich op het niveau ‘sober’. Voor de resterende delen op het niveau ‘sober-plus’.
De stratenreiniging heeft in 2011 plaatsgevonden conform de beheerkwaliteit uit de nota KBORD-2003. Met de uitvoering hiervan is eind 2011 het
kwaliteitsniveau ‘sober-plus’ gerealiseerd. Op een aantal locaties is het
niveau ‘basis’.
Openbare verlichting
In 2011 is het onderhoud van de openbare verlichting uitgevoerd volgens
de, in 2010 nieuw afgesloten, overeenkomst met de onderhoudsaannemer.
Deze overeenkomst is er op gericht dat altijd minimaal 97% van de verlichting brandt.
Uit de Monitor Openbare Ruimte komt de openbare verlichting positief naar
voren. Er staan in Deventer gemiddeld oude lichtmasten. Toch is de verlichting relatief energiezuinig.
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In het afgelopen jaar is het groot onderhoud aan de lichtmasten conform
het MJOP 2011-2014 gerealiseerd. Het beheer, het onderhoud en de instandhouding is daarbij gerealiseerd op kwaliteitsniveau ‘sober’ tot ‘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
Het onderhoud is volgens de jaarschijf van het MJOP 2011-2014 uitgevoerd. Het onderhoud is daarbij gerealiseerd op het kwaliteitsniveau ‘sober’.
In 2009 is besloten RGI middelen (uit opbrengst verkoop Essent aandelen)
toe te kennen aan de tweede fase van de renovatie van het sluizencomplex en het vervangen van de vallen van de Hanzebruggen. In 2011 zijn
deze projecten verder voorbereid en in uitvoering gegaan. Daarnaast zijn
in 2011 de eerste fase sluizencomplex, de Pothoofdkade, het baggeren
van de Buitengracht en het herstel van de Wellekade gereed gekomen.
Met de restant middelen wordt de voorhaven geschikt gemaakt voor cruiseschepen conform het masterplan IJsselfront. Met de subsidies en de
lopende projecten zijn nagenoeg alle substantiële groot onderhoudsachterstanden bij de civieltechnische kunstwerken ingelopen. In 2011 is daarnaast regulier onderhoud uitgevoerd aan kleinere civiele bruggen en
kunstwerken.
Groen, natuur en recreatie
Het groenonderhoud en de inrichting van het groen in projecten, vindt
plaats op basis van het in 2007 vastgestelde groenbeleidsplan. Op basis
hiervan wordt getracht om een groot deel van het areaal met de beschikbare middelen op het kwaliteitsniveau ‘basis’ te onderhouden. In Borgele
maakt dit beleid onderdeel uit van het MJOP. Nagenoeg al het groot onderhoudsbudget is besteed aan deze grote herstructurering. Hierdoor is er
in andere gebieden, tenzij het ging om een technische noodzaak zoals in
het Oostrik en Colmschate, geen groot groenonderhoud uitgevoerd.
Het groenonderhoud is in 2011 gerealiseerd door het Deventer Groenbedrijf. In 2011 heeft de gemeente de titel Groenste stad van Europa behaald.
Openbare speelgelegenheden
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De speelplekken zijn in 2011 regulier onderhouden volgens de jaarschijf
van het MJOP 2011-2014.
De buurtspeelplannen zijn afgerond. Naast een groot aantal enkelvoudige
vervangingen zijn twee speelplekken opnieuw ingericht. Verder zijn in 2011
de openbare speelgelegenheden beheerd op de vastgestelde gemiddelde
onderhoudskwaliteitsniveaus en voldoet het beheer van de speelvoorzieningen aan het Attractiebesluit.
Begraafplaatsen
In 2011 is het reguliere klein onderhoud voor de jaarschijf 2011 gerealiseerd door het Deventer Groenbedrijf, de Stichting Oude begraafplaatsen
en Yarden. Geprogrammeerd groot onderhoud is tot op heden niet uitgevoerd, omdat is uitgegaan van privatisering van de begraafplaatsen. In
verband met een dreigend capaciteitstekort is de begraafplaats Tjoenerhof
uitgebreid.
Riolering en water
Het beleid en de uitvoering voor onderhoud aan riolering en waterbeheervoorzieningen heeft over 2011 plaatsgevonden conform het gemeentelijke
rioleringsplan (GRP) 2010-2015. In het GRP zijn doelen opgenomen die
moeten waarborgen dat het rioolstelsel van Deventer in 2011 voldoet aan
de ‘basisinspanning’ zoals geformuleerd in het rapport CUWVO VI (=
Commissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewater). In 2011 is
gestart met de vervanging van de riolering in Sluiswijk en de Industrieweg.
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 uitgevoerd door een externe partner. Over
2011 hebben zich geen uitzonderlijke situaties voorgedaan. Het (groot)
onderhoud aan panden voor huisvesting van het gemeentelijk apparaat
heeft een sterke relatie met de projecten tijdelijke huisvesting en nieuwbouw. Onderhoud aan af te stoten panden is in 2011 beperkt tot het minimaal noodzakelijke. Onderhoud aan tijdelijke panden is meegenomen in de
budgetten en investeringen van het project tijdelijke huisvesting.
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Welzijn en culturele huisvesting
Voor de welzijns- en culturele gebouwen zijn meerjarige onderhoudsplanningen opgesteld. Uitgangspunt van deze plannen is dat sober en doelmatig onderhoud wordt gepleegd, zodanig dat de gebouwen in stand worden
gehouden en veilig en storingsvrij zijn te gebruiken. Voor de monumentale
panden wordt het onderhoud gepland door de Monumentenwacht. Dit heeft
als voordeel dat tijdens de inspecties voor de onderhoudsplanningen kleine
reparaties direct kunnen worden meegenomen. In 2011 is vastgesteld dat
het jaarlijkse reguliere onderhoud sober, doelmatig en binnen dit budget is
uitgevoerd. Dat blijkt uit de onderhoudsplannen en de verwachting dat
ongeveer 80% van de geraamde kosten ook daadwerkelijk wordt gemaakt
(technische noodzaak),.
Sporthuisvesting
De onderhoudskosten voor sportaccommodaties zijn conform de meerjarenplanningen uitgevoerd. Het beheer, het onderhoud en de instandhouding van de sporthuisvesting wordt door de gebruiker beleefd op kwaliteitsniveau ‘basis’.
Onderwijshuisvesting
De financiële beleidskaders van de onderwijshuisvesting zijn vastgelegd in
het Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2008-2013 (IHP). Het onderhoud
van de onderwijshuisvesting is opgenomen en geprogrammeerd in een
meerjaren onderhoudsplanning (MJOP). Schoolbesturen bepalen zelf de
jaarlijkse vraag naar onderhoud en dienen die in bij de gemeente. Deze
aanvragen worden vervolgens getoetst aan de verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs en leiden tot goedkeuringsbedragen op het programma onderhoudsvoorzieningen van het jaar daarop volgend.
Het masterplan onderwijshuisvesting (IHP) is in 2008 door het college
vastgesteld. Eind 2011 is een geactualiseerde versie van het IHP in het
college behandeld. Het college heeft ervoor gekozen het ambitieniveau
van het IHP 2008-2012 te handhaven.
Gebouwen voor derden
De gemeente heeft, naast gebouwen voor de gemeentelijke huisvesting en
voor welzijn- en culturele instellingen, circa 55 gebouwen in het bezit voor
derden. Het merendeel van deze panden is verhuurd. De gemeente is als
eigenaar en verhuurder verantwoordelijk voor het onderhoud aan betrefGemeente Deventer Jaarverslag 2011

fende panden. De kwaliteitsnorm voor het onderhoud is vastgesteld op
minimaal instandhouding met handhaving van huidige functie en representativiteit.
4.4.3

Financiële verantwoording

Openbare ruimte
Het onderhoud in de openbare ruimte over 2011 is financieel als volgt verlopen;
Categorie
(bedragen x € 1.000)
Wegen
Stadsreiniging
Riolering en water
Groen
Civieltechnische
kunstwerken
Openbare verlichting
Begraafplaatsen
Openbare speelgelegenheden
Totaal

Progr.

Product
20
21
32
28
38

Begroting
na wijziging
9.203
3.079
4.334
9.038
1.742

Realisatie
2011
9.234
2.907
4.195
9.002
1.804

Gerealiseerd
kwaliteitsniveau
sober-plus
sober-plus
n.v.t.
sober-plus
n.v.t.

3
3
3
3
3
3
3
3

22
33
30

1.321
242
1.850

1.375
276
1.970

sober-plus
sober
sober-plus

€ 30.809

€ 30.763

De gerealiseerde kosten voor onderhoud in de openbare ruimte vertonen
in 2011 zowel in totaal als per onderdeel geen grote afwijking (< 10%) ten
opzicht van de begroting.
Gebouwen
De begrote bedragen versus de realisatie in 2011 voor het onderhoud van
de gemeentelijke gebouwen ziet er als volgt uit;
Categorie
(bedragen x € 1.000)
Brandweer
Gemeentelijke huisvesting
Welzijns- en culturele
huisvesting
Sporthuisvesting

Progr.

Product

Begroting
na wijziging

Realisatie
2011

2
15

500
994

62
317

69
321

Gerealiseerd
kwaliteitsniveau
sober
sober

12/13

201/233

552

407

basis

14

240/241

65

82

basis
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Onderwijshuisvesting
Gebouwen
derden
Totaal

voor

11

211

1.967

1.915

8

13

97

80

€ 3.060

n.v.t.
sober

€2.874

De gerealiseerde kosten voor onderhoud aan gebouwen vertonen over
2011 zowel in totaal als per onderdeel geen grote afwijking (< 10%) ten
opzicht van de begroting. Hieronder volgt een toelichting voor de producten
met een significante afwijking.
De onderschrijding van de onderhoudskosten voor de welzijns- en culturele
huisvesting (producten 201 en 233) ad. € 145.000 is toe te schrijven aan
het realiseren van minder onderhoud dan gepland. Voor de sportaccommodaties waren de kosten dit jaar hoger dan verwacht. Er hebben extra
werkzaamheden plaatsgevonden aan herstel en vervanging van warmwaterinstallaties van de Deventer Hockey Vereniging (DHV) en voetbalvereniging Koninklijke UD. De onderschrijding van de kosten (€ 17.000) voor
het onderhoud aan gebouwen voor derden is gelegen in het feit dat er
minder beroep werd gedaan op spoedherstelwerkzaamheden en werkzaamheden die doorschuiven naar 2012.

Overige kapitaalgoederen
Het onderhoud aan overige kapitaalgoederen, in dit geval ICT apparatuur,
is over 2011 financieel als volgt verlopen;
Categorie
(bedragen x € 1.000)
Materieel Brandweer
WMO hulpmiddelen
Overige (ICT)
Totaal

Progr.

Product

2
10
15

500/501
203
994

Begroting
na wijziging
85
286
495
€ 866

Realisatie
2010
91
323
351
€ 765

Gerealiseerd
kwaliteitsniveau
sober
hoog
basis

De gerealiseerde uitgaven aan onderhoud voor ICT vertonen een onderschrijding van € 144.000 op het budget. Dit is veroorzaakt door het aflopen
van een structureel onderhoudscontract per 2011.

Voorziening groot onderhoud gebouwen
Er is geld gereserveerd voor het groot onderhoud aan gebouwen in eigen
bezit. Deze zijn voor het merendeel in exploitatie bij derden. Deze voorziening had in 2011 het volgende verloop;
Voorziening
(bedragen x € 1.000)
Groot
onderhoud
gebouwen
voor
derden
Totaal

Stand per
01/01/2011
181

Vermeerdering

Vermindering

162

80

Stand per
31/12/2011
263

€ 181

€ 162

€ 80

€ 263

De gemeente is als eigenaar en verhuurder verantwoordelijk voor het onderhoud aan de betreffende panden. Jaarlijks wordt 20% van de huuropbrengsten gestort in de voorziening groot onderhoud (2011: € 162.000).
Met deze middelen wordt geborgd dat het onderhoud tegen de vastgestelde kwaliteitsnorm wordt uitgevoerd. Over 2011 is voor € 79.982 aan onderhoud uitgevoerd.
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4.5

Paragraaf financiering

Het wettelijk kader van de financieringsparagraaf ligt verankerd in de Wet
financiering decentrale overheden (Wet Fido) die met ingang van 1 januari
2001 is ingevoerd en voor het laatst in 2009 is gewijzigd. De Wet Fido
verplicht de gemeenten tot het hebben van een treasurystatuut en het opnemen van een treasuryparagraaf in de begroting en jaarrekening. Een
ander belangrijk uitgangspunt van de Wet Fido is dat deze wet aan de
lagere overheden de verplichting oplegt financiële risico’s op treasurygebied te beheersen.
Daarnaast regelt de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) de vereisten ten aanzien van de kredietwaardigheid van financiële instellingen. Ook deze regeling is in 2009 gewijzigd.
In het treasurystatuut, oorspronkelijk vastgesteld in oktober 2003 en voor
het laatst herzien in december 2009, zijn binnen de mogelijkheden van de
Wet Fido en de Ruddo de kaders vastgelegd voor de uitvoering van de
treasuryfunctie bij de gemeente. Enkele belangrijke punten uit het treasurystatuut zijn:
• het uitzetten van gelden aan derden geschiedt uitsluitend in het kader
van de publieke taak en kan alleen indien deze een prudent karakter
hebben en niet zijn gericht op het genereren van inkomen door het lopen van een overmatig risico. Bovendien vinden uitzettingen alleen
plaats bij Nederlandse overheidsinstellingen of financiële instellingen
met een kredietwaardigheid van een AA-rating indien het om 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 ten minste 2 financiële instellingen.
4.5.1

Algemene ontwikkelingen

Interne ontwikkelingen
Treasury jaarplan
Gemeente Deventer Jaarverslag 2011

In november 2010 is het laatste treasury jaarplan vastgesteld dat geldt
voor de jaren 2011 - 2014. Bovendien wordt zowel bij de zomerrapportage
als de najaarsrapportage gerapporteerd over de stand van zaken met betrekking tot treasury door opname van een afzonderlijke treasuryparagraaf.
Externe ontwikkelingen
Wet houdbaarheid overheidsfinanciën (HOF)
De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en
de staatsschuld vormen de basis van de Wet HOF. Dat betekent een
maximaal toegestaan structureel tekort van de collectieve sector (EMU
saldo) van 0,5% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Ook mag de
overheidsschuld niet hoger zijn dan 60% BBP.
Omdat ook lagere overheden bijdragen aan het begrotingstekort van de
collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact.
De verwachting is dat het nieuwe wetsvoorstel voor de zomer van 2012
naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. De beoogde ingangsdatum van de
Wet HOF is 1 januari 2013.
Gemeenten kunnen het moeilijker krijgen doordat investeringen straks in
een jaar moeten meetellen voor de staatsschuld terwijl ze nu via afschrijvingen over jaren worden uitgesmeerd (kasstelsel versus baten en lasten
stelsel).
Renteontwikkeling
Een belangrijke factor bij de uitvoering van het treasurybeleid is het (verwachte) verloop van de geld- en kapitaalmarktrente. De visie op de renteontwikkeling is medebepalend voor het te volgen financieringsbeleid. De
basis van de rentevisie wordt gevormd door de Macro Economische Verkenningen en de rentevisie van een aantal gerenommeerde financiële instellingen.
De verwachting voor 2011 was een dalende kapitaalmarktrente (lange
termijnrente) van 3,6% evenals een dalende geldmarktrente (korte termijnrente) tot 1,5%.
De 3-maands Euribor is onverminderd laag gebleven en liet een lichte stijging zien tot 1,42%.
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Ook de lange rente is gedaald: zij bedroeg eind 2010 ongeveer 3,1% en
eind 2011 2,53%.

Rentevisie werkelijk versus begroting 2010
rentevisie

visie begroting
2011

werkelijk (eind)
2011

verschil

Korte termijn
Lange termijn

1,50%
3,90%

1,42%
2,53%

0,08%
1,37%

4.5.2

Gemeentefinanciering

Financieringsbeleid gemeente Deventer
De gemeente Deventer hanteert het principe van integrale financiering. Bij
integrale financiering worden de rentekosten voor investeringen toegerekend aan de projecten via een gemiddeld percentage, de omslagrente. De
omslagrente in 2011 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 2011, of het verschil tussen de doorbelaste rente
aan activa en de werkelijke rentekosten, bedraagt € 4,68 miljoen voordelig.
Bij de primitieve begroting was rekening gehouden met een batig renteresultaat van € 3,3 miljoen. In de zomerrapportage is dit bijgesteld naar € 4,2
miljoen en in de najaarsrapportage is deze raming bijgesteld tot € 4,9 miljoen.
Het werkelijk renteresultaat is daardoor ongeveer € 0,23 miljoen lager dan
de bijgestelde begroting.

Opstelling rentelasten (in € miljoen)
Rentelasten
Rente korte financieringsmiddelen
Rente langlopende geldleningen
Rente eigen financieringsmiddelen
Rente verliesvoorziening
Rentebijdrage exploitatie
Overig

Renteopbrengsten
Doorberekening aan vaste activa
In verband met kapitaalbeslag
Renteresultaat

Begroting 2011

Rekening 2011

Verschil

0,16
7,22
3,74
1,40
0,70
0,04
13,26

0,20
7,22
3,42
1,34
0,70
0,05
12,93

0,04 N
0,00
0,32 V
0,06 V
0,00
0,01 N
0,04 N

18,17

17,61

0,56 N

18,17
4,91

17,61
4,68

0,56 N
0,23 N

Financieringsstructuur
In de begroting 2011 werd rekening gehouden met een totaal aan rentekosten van € 12,30 miljoen. Deze rentekosten worden via twee methoden
toegerekend aan de diverse vaste activa. De te financieren activa worden
onderscheiden in enerzijds activa waaraan als gevolg van contract of naar
hun aard een vaste, bij aanvang van de desbetreffende investering, overeengekomen rente wordt toegerekend en anderzijds in activa die samen
de resterende rentelast (omslagrente) dienen te dragen. Aan de passiefzijde van de balans ontstaan de financieringslasten door het ter beschikking
staan van zowel lang als kort vreemd vermogen en van het eigen vermogen waaraan vooraf een opbrengstpercentage wordt toegerekend.
Van de financieringsbehoefte en –bronnen per 1 januari van het boekjaar
2011 is het volgende overzicht te geven. Ter vergelijking worden de cijfers
van 2010 eveneens vermeld.

De belangrijkste oorzaak voor dit renteresultaat is de lagere rente over de
eigen financieringsmiddelen (€ 0,32 miljoen), en een lagere doorberekening aan vaste activa (€ 0,56 miljoen).
Het batig saldo van € 4,68 miljoen is ten gunste gebracht van de egalisatiereserve rente.
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Financieringsbehoefte en
bronnen per 1 januari van het
boekjaar (in € miljoen)
Investeringen in:
Vaste activa
Onderhanden werk grondexploitatie
Totale investeringen

Begroting
2010

Werkelijk
2010

Begroting
2011

Werkelijk
2011

Het gemiddelde per 31 december 2011 is licht gestegen door de opname
van de laatste tranche van de lening van € 45 miljoen, een bedrag van €
15 miljoen, tegen een rente van 4,66%.
Leningenportefeuille

243
98

211
114

215
98

216
109

341

325

313

325

Gefinancierd met:
Reserves

144

142

114

124

Voorzieningen
Langlopende financiering
Totaal financiering

11
130
285

22
133
297

20
147
281

21
148
293

Financieringstekort (-), overschot (+)

-56

-28

-32

-32

Stand 01-01-2011
Aflossingen
Nieuwe leningen
Stand 31-12-2011

Leningenportefeuille
De omvang van de leningenportefeuille is in 2011 toegenomen met € 13,85
miljoen. De omvang van de langlopende vaste schuld per 1 januari 2011
bedroeg € 147 miljoen en per 31 december 2011 € 161,5 miljoen. In 2011
is een lening van € 15 miljoen gestort zijnde de derde tranche van de lening van totaal € 45 miljoen die voor de nieuwbouw van het stadhuis was
aangetrokken. Verder is een lening van € 0,9 miljoen aangetrokken en
doorverstrekt aan NV DOS. De totale aflossingen in 2011 bedroegen €
2,05 miljoen.

147,00
2,05
15,00
159,95

4,49
5,05
4,60
4,51

Werkelijk 2011
Bedrag
Gewogen
(in € miljoen)
gemiddelde
rente (in %)
147,00
2,05
15,90
160,85

4,49
5,05
4,60
4,55

Uitzettingen
In 2011 zijn er geen bedragen uitgezet.
4.5.3

Het begrote administratief berekende financieringstekort op begrotingsbasis van € 32 miljoen blijkt op rekeningbasis (per 1 januari 2011) € 32 miljoen te zijn wat vooral wordt veroorzaakt door hogere boekwaardes grondexploitatie. Dit bedrag is enigszins geflatteerd doordat het begrote bedrag
voor 2011 op hetzelfde niveau geraamd is als voor 2010 hetgeen achteraf
te laag geweest is. Bovendien was hierin nog geen rekening gehouden met
de verliesvoorziening van het grondbedrijf.

Begroting 2011
Bedrag
Gewogen
(in € miljoen)
gemiddelde
rente (in %)

Risicobeheer

De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid
zijn renterisico’s, kredietrisico’s en koersrisico’s. Aangezien de gemeente
geen leveranciers/afnemers kent van buiten de eurolanden zijn koersrisico’s niet aanwezig. Hierna wordt daarom ingegaan op renterisico’s en kredietrisico’s.
Renterisicobeheer
Onder renterisico wordt verstaan het risico dat:
• de renteresultaten negatief worden beïnvloed door wijzigingen in de
marktrente (primair);
• 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.

De gemiddelde rente van de leningportefeuille ligt op 4,49% en is onveranderd ten opzichte van 2010.
Gemeente Deventer Jaarverslag 2011
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Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft de toelaatbare omvang van de netto vlottende
schuld aan en dient daarom om het renterisico op de korte termijn te beheersen. Juist voor de korte termijn geldt dat de renterisico’s aanzienlijk
kunnen zijn, gezien de mogelijke fluctuaties op de geldmarkt. Onder de
vlottende schuld vallen alle financieringen met een rentetypische looptijd
korter dan 1 jaar. De limiet bedraagt een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage van de begrote gemeentelijke uitgaven. Voor 2011 is de
kasgeldlimiet bepaald op € 28,4 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 daardoor langlopende financieringsmiddelen te worden aangetrokken.
Het verloop van de kasgeldlimiet vertoonde in 2011 het volgende beeld:
Verloop stand kasgeldlimiet
2011 (bedragen x € 1.000)
1. vlottende schuld
2. vlottende middelen
3. saldo
4. kwartaalsaldo
Kasgeldlimiet

Overschrijding (-) / ruimte (+)

Kwartaal
1
7.991

2
12.827

3
6.715

4
9.303

7.991
7.991

12.827
12.827

6.715
6.715

9.303
9.303

28.390

28.390

28.390

28.390

+ 20.399

+ 15.563

+ 21.675

+ 19.087

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 2011 bedroeg 20% van het begrotingstotaal van € 328 miljoen is € 65,6 miljoen.
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De toets van de renterisico’s aan de hand van de rente-risiconorm verloopt
dan als volgt:
Rentetoets (in € miljoen)
Renterisico op vaste schuld
1a. Renteherziening op vaste schuld (o/g)
1b. Renteherziening op vaste schuld (u/g)
2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)
3a. Nieuw aan te trekken vaste schuld (o/g)
3b. Nieuw aan te trekken vaste schuld (u/g)
4. Netto nieuw aan te trekken vaste schuld (3a-3b)
5. Betaalde aflossingen
6. Herfinancieringen (laagste van 4 en 5)
7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6)
Rente-risiconorm
8. Stand van de begroting per 1 januari
9. Het bij ministeriele regeling vastgestelde perc.
10. Rente-risiconorm
Toets rente-risiconorm
11. Rente-risiconorm (zie punt 10)
12. Renterisico op vaste schuld (zie punt 7)
13. Ruimte (+) / Overschrijding (-) (10 – 7)

Begroting 2011

Werkelijk 2011

0,00
0,00
0,00
15,00
0,00
15,00
2,05
2,05
2,05

0,00
0,00
0,00
15,90
0,00
15,90
2,05
2,05
2,05

328,08
20%
65,62

328,08
20%
65,62

65,62
2,05
63,57

65,62
2,05
63,57

In 2011 is ruimschoots voldaan aan de rente-risiconorm.
Kredietrisicobeheer
Kredietrisicobeheer kan worden omschreven als het beheersen van risico’s
die voortvloeien uit de mogelijkheid van een waardedaling van de vorderingspositie ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van betalingsverplichtingen door de tegenpartij als gevolg van insolventie of deficit.
Uitzettingen kunnen op grond van de Wet Fido en het treasurystatuut
slechts plaatsvinden uit hoofde van de uitvoering van een publieke taak.
Daarnaast vinden uitzettingen alleen plaats bij Nederlandse overheidsinstellingen en financiële instellingen met een kredietwaardigheid van een
A1-rating en/of AA-rating. In het volgende overzicht is de samenstelling
van de leningportefeuille u/g weergegeven:
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Uitzettingen
(in € miljoen)
Instantie
Cultureel Centrum/Schouwburg
Sportbedrijf Deventer NV (voorheen DOS/De Scheg)
Circulus
Enexis
Vitens
Stg. Eigen Bouw
Lawn Tennisclub
De Ulebelt
NV Wonen boven Winkels
Totaal

4.5.4

Rente
percentage

Bedrag per
31-12-2011

3,97 – 7,10
3,64 – 5,62
Geen
5
5,5
5
Geen
Geen
Geen

9.672.930
16.911.253
2.187.350
544.536
1.238.130
108.312
4.538
16.500
700.000
31.383.549

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.

besluit Nederland een boete op te leggen wegens overschrijding van de
EMU-norm en de medeoverheden overschrijden de voor hen geldende
macroreferentiewaarde, zal de minister van Financiën na regulier bestuurlijk overleg vaststellen voor welk deel medeoverheden bijdragen in de boete.
Berekening EMU-saldo
In 2004 hebben Rijk en medeoverheden afgesproken dat het EMU-tekort
van medeoverheden maximaal -0,5% BBP mag bedragen. Deze beperking
vloeit voort uit de Europese saldogrens van 0,3% BBP die geldt voor de
volledige Nederlandse collectieve sector. De EMU-grens voor medeoverheden wordt de macroreferentiewaarde genoemd. In de voorgenomen Wet
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

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 EMUsaldo 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
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2008

2009

2010

2011

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%

e.v.

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 toegesta-
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ne aandeel van de gemeente weer in het toegestane EMU-tekort van alle
overheden.
Het EMU-saldo voor 2011 is hieronder berekend waarbij ter vergelijking de
cijfers van de rekening 2010 zijn vermeld.
EMU-saldo (x € 1000)

Rekening
2010

Begroting
2011

Rekening
2011

580
0,70%
0,53%

610
0,50%
0,38%

610
0,50%
0,38%

3,07

2,32

2,32

0,57%

0,57%

0,57%

17,48

13,18

13,18

11,45

-2,97

-2,73

9,12

10,00

10,07

3,30

0,55

2,18

34,90

15,99

29,20

7,98

13,15

14,10

lopen, maar rechtstreeks ten laste van
reserves worden gebracht en die niet vallen
onder een van de andere genoemde posten
- 11. Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen
Berekend EMU-saldo gemeente Deventer
EMU-ruimte (-/- = overschrijding/ +/+ =
overschot)

0

0

-7,44

-3,35

-9,48

+/+ 10,04

+/+9,83

+/+4,24

Berekening toegestaan EMU-tekort
Bruto Binnenlands Product in miljarden
Macro referentiewaarde
w.v. gemeente
Toegestaan nominaal aandeel gemeenten
EMU-tekort
Individuele referentiewaarde gemeente
Deventer
A) Toegestaan aandeel Deventer in
EMU-tekort in milj.
Berekening EMU-tekort gemeente Deventer
in € miljoen
1. Exploitatiesaldo voor toevoeging
aan/onttrekking uit reserves (een exploitatietekort heeft een minteken)
+ 2. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie
+ 3. Bruto dotaties aan voorzieningen ten
laste van de exploitatie
- 4. uitgaven aan investeringen in materiële
vaste activa die op de balans zijn geactiveerd
+ 5. De in mindering op onder 4 bedoelde
investeringen gebrachte ontvangen bijdragen van het rijk, de provincies, de Europese
Unie en overigen
+ 6a. Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in vaste activa (tegen verkoopprijs)
- 6b. De boekwinst op desinvesteringen in
vaste activa
- 7. Uitgaven aan aankoop grond, bouw- en
woonrijp maken en dergelijke
+ 8a. Verkoopopbrengsten uitverkoop van
grond (tegen verkoopprijs)
- 8b. De boekwinst op grondverkopen
- 9. Betalingen ten laste van voorzieningen
- 10. Betalingen die niet via de exploitatie

0

0

0

0

3,10

34,80

5,38

2,70

27,50

10,06

3,99
0

0,79

0,57
8,01
0
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Kengetallen
Om schrijving
2009
bedragen x € 1.000
PASSIVA
voorzieningen
22.424
vaste schuld
133.171
kortlopende schuld
9.278
overlopende passiva
39.889
totaal 204.762

2010

2011

21.355
148.160
34.274
36.934
240.723

10.717
161.980
44.444
36.812
253.953

0
32.111
1.463
8.771
42.345

0
32.393
756
6.867
40.016

0
31.071
1.342
7.876
40.289

totaal generaal

162.417

200.707

213.664

exploitatie (voor bestemming)
eigen vermogen
totale vermogen
aantal inw oners

317.309
146.287
351.049
97.892

312.354
124.363
365.086
98.541

344.700
110.158
384.111
98.737

schuldkengetal in %
netto schuld per inw oner
debtratio VV/TV in %
solvabiliteit EV/TV in %

51
1.659
58
42

64
2.037
66
34

62
2.164
66
29

ACTIVA
langlopende uitzettingen
kortlopende vorderingen
liquide middelen
overlopende activa
totaal

-

-

De schuld als aandeel van de exploitatie is de som van de kortlopende
schulden, de langlopende schulden, de voorzieningen en de crediteurenvorderingen minus de debiteurenvorderingen en de liquide middelen gedeeld door de totale inkomsten.
Volgens de VNG normen is een score van minder dan 50 goed en is
bij een score van meer dan 100 voorzichtigheid geboden.
De netto schuld (in €) per inwoner is de schuld gedeeld door het aantal
inwoners. De schuld wordt omschreven als voorzieningen plus vaste
schulden plus vlottende passiva minus vlottende activa (exclusief voorraden). Hoe hoger de netto schuld, hoe hoger de rentelasten, des te
lager de flexibiliteit in de begroting
De debtratio geeft in procenten de verhouding tussen het vreemd vermogen en het totale vermogen weer ;
De solvabiliteit geeft weer de verhouding tussen het eigen vermogen
(algemene en bestemmingsreserves) en het totaal vermogen in procenten.
Hoe lager het percentage, hoe hoger de financiële afhankelijkheid van
derden (financiers).

Voor een betere vergelijking zijn ook de kengetallen over 2009 en 2010
gepresenteerd zodat het verloop zichtbaar is.
Uit het verloop blijkt:
- De totale schuld is toegenomen;
- De schuld per inwoner is toegenomen;
- De schuld bestaat voor een steeds groter deel uit vreemd vermogen
terwijl het aandeel van het eigen vermogen kleiner wordt.

Bij de jaarrekening 2011 presenteren we voor het eerst een aantal kengetallen. Deze worden ook jaarlijks gepubliceerd door de VNG, maar pas een
jaar na vaststelling van de jaarrekening. Tevens betekent het een actualisatie van de stresstest.
De gepresenteerde kengetallen hebben de volgende betekenis:
-

Het schuldkengetal geeft het percentage schuld ten opzichte van de
exploitatie weer en een indicatie van de druk van de rentelasten op de
exploitatie.
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4.6
4.6.1

Paragraaf verbonden partijen
Inleiding

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke én financiële band heeft. Het bestuurlijke belang wordt vertegenwoordigd door het hebben van een zetel in het bestuur van de participatie en/of
van stemrecht. De gemeente heeft een financieel belang als zij middelen ter
beschikking heeft gesteld en die kwijtraakt bij faillissement van de verbonden
partij of als de gevolgen van financiële problemen bij de verbonden partij op
de gemeente kunnen worden verhaald. Voorbeelden van een financieel
belang zijn een subsidierelatie, een garantiestelling en aandelenbezit.

Aandelenbezit
De gemeente Deventer participeert in een aantal vennootschappen. Soms
zijn die opgericht bij het privatiseren van gemeentelijke taken (zoals BV Circulus). Andere vennootschappen hebben tot doel het beheren en in stand
houden van onroerend goed voor bijzondere functies (zoals NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer). De gemeente kiest als lijn die participaties aan te
houden, waarbij het belangrijk wordt gevonden verzekerd te zijn van het
voortbestaan van een voorziening, waar overheidseigendom van belang is
voor (behoud van) het fiscale regime of waar het eigendom dividend oplevert.

Hieronder presenteren we een tabel waarin per verbonden partij kort is aangeven wat het doel, de aard van de verbinding en het publiek belang is. De
volgorde sluit aan bij de programma-indeling.
In de aard van de verbindingen zijn de volgende categorieën onderscheiden:
• GR
Gemeenschappelijke regeling
• ST
Stichtingdeelname (% belang)
• AB
Aandelenbezit (% belang).
In algemene zin merken we per categorie het volgende op.
Gemeenschappelijke regelingen.
Deventer neemt deel in enkele gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten. Daarbij hebben de deelnemende gemeenten een gezamenlijk
belang. Het gaat om beleidsontwikkeling en -afstemming en/of uitvoerende
taken die beter op regionaal niveau (soms provinciegrens overschrijdend)
kunnen worden georganiseerd.
Stichtingen
Er is een tijd geweest dat de gemeente Deventer was vertegenwoordigd in
besturen van veel partijen met wie zij een subsidierelatie had. Die lijn is bewust verlaten in het belang van een objectieve opstelling ten opzichte van
zo’n partij en een ongebonden beoordeling van het maatschappelijke nut
ervan. Waar de gemeente nu nog in stichtingsbesturen is vertegenwoordigd
gaat het om stichtingen waarin de gemeente bewust een actieve rol wil spelen.
Gemeente Deventer Jaarverslag 2011
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4.6.2 Inventarisatie Verbonden Partijen
Het bedrag in de kolom Nominale waarde per 31-12-2011 kan zowel aandelenkapitaal als een leningssaldo zijn (bedragen waarover risico wordt gelopen).
Prog.
(product)

Naam

Doel

1a
(104)

Regio Stedendriehoek

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

2
(502)

Veiligheidsregio IJsselland, inclusief
GHOR

3
(28)

Gegevens/Actualiteit
(vermogens- en resultaatgegevens 2010)
EV = eigen vermogen
VV = vreemd vermogen

Nominale waarde
per 31-12-2011

GR
24%

EV € 343.000
VV € 3.103.000
Resultaat €
3.561

n.v.t.

Publiek belang: uitvoering gemeentelijke taken in regionaal
verband

Iedere gemeente is verplicht lid van een veiligheidsregio. De taken van de regio liggen op het
gebied van de mono- en multidisciplinaire samenwerking: hulpverlening en bestrijding bij
rampen, Brandweer, GHOR, politie en gemeente

GR
19,5%

EV € 2.517.418
VV € 1.662.847
Resultaat € 590.827

n.v.t.

Publiek belang: uitvoering wettelijke taken.

Deventer Groenbedrijf
BV

Beheer, onderhoud, aanleg en vervanging van
openbaar groen en zorgen voor een duurzame
instandhouding

AB
50%

EV € 964.000
VV € 2.351.000
Resultaat € 54.000

€ 30.000;
Garantie:
€ 1.333.333

Publiek belang: uitvoering gemeentelijke groentaak

4
(23)

NV Centrumgarage
Deventer

Exploitatie van de parkeergarage Sijzenbaan

AB
< 10%

EV € 1.368.422
VV € 713.741
Resultaat € 452.719

€ 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 €
583.822
VV €
96.314
Resultaat € 1.881

€ 272.268

Publiek belang: betrokkenheid/
belang bij instandhouding voorzieningen voor uitvoering deel gemeentelijke milieutaken

NV Wonen boven
winkels

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

AB
50%

EV € 3.811.546
VV € 1.718.380
Resultaat € 89.400 -/-

€ 454.000; Agio
€ 1 mln; Kapitaalstorting € 1,45 mln
Lening: € 700.000;
Garantie € 165000

Publiek belang: betrokkenheid/
schakel in realisering gemeentelijke beleidsdoelen

Recreatie- gemeenschap Salland (RGS)

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

GR
65%

EV € 436.538
VV € 663.960
Resultaat € 18.158 -/-

n.v.t.

Publiek belang: uitvoering gemeentelijke taken in regionaal
verband; versterking van recreatieen toerismebelangen/-taken

7
(3)

8
(6)
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Prog.
(product)

Naam

Doel

Aard

Gegevens/Actualiteit
(vermogens- en resultaatgegevens 2010)
EV = eigen vermogen
VV = vreemd vermogen

Nominale waarde
per 31-12-2011

Publiek belang en/of gegevens/actualiteit

8
(6)

NV Luchthaven Teuge

Exploitatie van een luchthaven voor zakelijke en
recreatieve burgerluchtvaart

AB
25%

EV € 4.296.927
VV € 2.938.520
Resultaat € 199.184 -/-

€ 489.857
Garantie lening:
€ 358.530 tot 3006-2012

Publiek belang: bevordering mobiliteit en versterking regionale
economie
Actualiteit: Een bankkrediet en
gemeentelening overbruggen de
tijdelijke financieringsbehoefte.
Lange termijn besluit volgt in 2012.

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 € 7.051.000
VV € 2.362.000
Resultaat € 6.000
Alle operationele activiteiten
in NV en BV structuur.
Groepsresultaat NV (BV’s
en deelneming in DGB BV) :
€ 841.000

n.v.t.

Publiek belang: uitvoering wettelijke taak (Wet sociale werkvoorziening); bevordering werkgelegenheid.
Actualiteit: zie tekst onder risico’s

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%

Bedrijfsbeëindiging per 2812-2010. Boekwaarden
aandelenkapitaal, geldlening
en informele kapitaalstorting
zijn in 2010 afgewaardeerd
naar nihil.

-

Effectuering bedrijfsbeëindiging in
afwikkeling

10
(202)

GGD IJsselland

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

GR
19,5%

EV € 1.651.555
VV € 10.614.102
Resultaat € 47.458

n.v.t.

Publiek belang: uitvoering wettelijke taken.

13
(5)

NV Bergkwartier

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

AB
17,5%

EV € 50.244.000
VV € 27.536.000
Resultaat € 754.000

€ 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 €
VV €
taat €

€ 325.360

Publiek belang: aanbod podiumkunsten
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Prog.
(product)

Naam

Doel

Aard

Gegevens/Actualiteit
(vermogens- en resultaatgegevens 2010)
EV = eigen vermogen
VV = vreemd vermogen

Nominale waarde
per 31-12-2011

Publiek belang en/of gegevens/actualiteit

13
(230)

NV Maatschappelijk
Vastgoed Deventer
(voorheen NV VCC)

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

AB
100%

EV € 4.112.646
VV € 11.612.251
Resultaat € 8.428 -/-

€ 3.395.378
Leningen:
€ 9.672.930

Publiek belang: huisvesting cultuurvoorzieningen, waaronder film,
kunsteducatie, muziek en dans.
Uitbreiding aandelenkapitaal in
2011 met € 3 mln

14
(240)

NV Sportbedrijf Deventer (NV DOS)

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

AB
100%

EV €
38.606
VV € 22.268.136
Resultaat € 129.054

€ 90.756
Leningen:
€ 16.911.253

Publiek belang: uitvoering gemeentelijke taak.

15
(901)

Circulus BV

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

AB
34%

EV €
3.578.370
VV € 16.308.907
Resultaat € 1.474.136

€ 18.400
Leningen:
€ 2.187.350

Publiek belang: uitvoering wettelijke taak inzameling (en verwerking)
huishoudelijk afval.
Actualiteit: onderzoek mogelijke
fusie met Berkel Milieu NV

15
(901)

Enexis Holding N.V.

Instandhouding en uitbreiding, beheer en exploitatie, van distributie- en transportnetten met annexen voor energie. Distributie en transport van
energie

AB
< 5%

EV € 2.963,9 mln
VV € 2.947,7 mln
Resultaat € 193,7 mln

€ 387.976
Achtergestelde
leningen:
€ 544.536

Publiek belang: borging van de
infrastructuur van energievoorzieningen

15
(901)

Vordering op Enexis
BV

Effectief en efficiënt structureren voor ca. 140
aandeelhouders Essent NV van de vordering op
Enexis Holding NV

AB
< 5%

EV €
92.145
VV € 1822,1 mln
Resultaat -/- € 7.483

€ 52
(Brug)lening:
€ 4.665.597

Publiek belang: borging financiële
belangen gemeente.

15
(901)

Attero Holding NV

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

AB
< 5%

EV €
257,4 mln
VV €
582,0 mln
Resultaat € 25,69 mln

€ 52
Renteloze lening:
€ 2.134.381

Publiek belang: borging financiële
belangen gemeente.
De renteloze lening wordt in 2016
afgelost

15
(901)

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV

Effectief en efficiënt structureren voor ca. 140
aandeelhouders Essent NV van het belang in NV
Elektriciteits Productie Maatschappij Zuid Nederland EPZ

AB
< 5%

EV €
184,76 mln
VV €
20,10 mln
Resultaat € 27,89 mln

€ 3.880

Publiek belang: borging financiële
belangen gemeente. Actualiteit:
het EPZ-belang is verkocht; de NV
gaat in afgeslankte vorm verder
voor de beperkte taken
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Prog.
(product)

Naam

Doel

Aard

Gegevens/Actualiteit
(vermogens- en resultaatgegevens 2010)
EV = eigen vermogen
VV = vreemd vermogen

Nominale waarde
per 31-12-2011

Publiek belang en/of gegevens/actualiteit

15
(901)

Verkoop Vennootschap BV

Effectief en efficiënt structureren voor ca. 140
aandeelhouders Essent NV van beheer en afwikkeling garanties bij verkoop Essent

AB
< 5%

EV € 779.764.802
VV €
22.965.928
Resultaat -/- € 20.687.124

€ 52

Publiek belang: borging financiële
belangen gemeente. Resultaat
2010 is fors beïnvloed door een
voorzieningvoeding met € 22 mln

15
(901)

CBL Vennootschap
BV

Effectief en efficiënt structureren voor ca. 140
aandeelhouders Essent NV van medebeheer CBLfonds en andere fondsen en afwikkeling ervan

AB
< 5%

EV USD
280.536
VV USD 135.023.174
Resultaat USD 85.697 -/-

€ 52

Publiek belang: borging financiële
belangen gemeente.

15
(901)

Claim Staat Vennootschap BV

Effectief en efficiënt structureren voor ca. 140
aandeelhouders Essent NV van belangen maximalisatie verkoopopbrengst Essent en optimalisatie risicoafdekking voor aansprakelijkheid

AB
< 5%

EV €
86.573
VV €
9.955
Resultaat -/- € 13.458

€ 52

Publiek belang: borging financiële
belangen gemeente

15
(901)

Bank Nederlandse
Gemeenten (BNG
NV)

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

AB
< 5%

EV €
2.259 mln
VV € 116.274 mln
Resultaat € 257 mln

€ 730.782

Publiek belang: borging financiële
belangen gemeente

15
(901)

Vitens NV

Productie en leverantie van (drink)water

AB
< 5%

EV €
359,0 mln
VV € 1.322,6 mln
Resultaat € 26,9 mln

€ 282.600
Lening:
€ 1.238.130

Publiek belang: borging infrastructuur drinkwatervoorziening

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 €
47,9 mln
VV €
143.179
Resultaat € 1.049.376

€ 6.100

Publiek belang: economie; stimulering bedrijvigheid

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 €
93.355 -/VV €
838.657
Resultaat € 92.286

€ 4.818

Publiek belang: economie; belang
verlaging lasten- druk gemeenten/
particulieren bij verzoeken om
gebouwgegevens; verbetering
kwaliteit eigen vastgoedgegeven
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Risico’s verbonden partijen.
Deelneming aan een verbonden partij kent risico’s waarvan de financiële, de bestuursorganisatorische en de beleidsinhoudelijke risico’s in deze paragraaf
onder de aandacht worden gebracht.
A. Financiële risico’s.
Als de vennootschap waarin de gemeente een deelneming heeft failliet gaat, kan de gemeente haar ingebrachte aandelenkapitaal “kwijtraken”.
Voor het geactiveerde deel van dat risicodragende aandelenkapitaal is het risico dat de gemeente middelen beschikbaar moet stellen voor afboeking van
de boekwaarde aandelenkapitaal. Ook staat het begrote dividend op het spel.
Uit de kolom “nominale waarde per 31-12-2011” blijkt dat de gemeente in totaal ruim € 10,5 miljoen risicodragend aandelenkapitaal in de diverse deelnemingen heeft. Daarvan is in het verleden ruwweg € 4,5 miljoen gedekt met eenmalige middelen. Voor dat deel van het ingebrachte aandelenkapitaal is er
bij faillissement weliswaar een kans dat de gemeente het geld kwijt is, maar er is geen risico dat er nog middelen op tafel moeten komen voor eliminatie
van een boekwaarde. Het risico bij het door de gemeente geactiveerde aandelenkapitaal beperkt zich tot ca. € 6 miljoen voor alle deelnemingen. Het
grootste deel van dat bedrag betreft twee vennootschappen, te weten de N.V. Maatschappelijk Vastgoed Deventer voor € 3 miljoen (met als tegenhanger
een in de vermogensreserve gestorte € 3 miljoen) en de N.V. Bergkwartier voor ongeveer € 1,5 miljoen.
De gemeente loopt ook risico met de aan enkele vennootschappen verstrekte leningen en/of garanties. Dit risico wordt gerangschikt onder de going
concern risico’s. Het risico op verstrekte geldleningen en garanties krijgt ook aandacht in de beleidsnota garanties en geldleningen (in voorbereiding). Uit
de kolom “nominale waarde per 31-12-2011” blijkt dat de gemeente per genoemde datum in totaal ruim € 38 miljoen aan verstrekte leningen en ruim € 1,8
miljoen aan verstrekte garanties rond verbonden partijen heeft uitstaan. De oorspronkelijke waarde van die leningen bedroeg globaal € 46 miljoen. In 2011
is er een lening bijgekomen van € 900.000 en is er in zijn totaliteit voor ruim € 1,6 miljoen afgelost. Van de € 38 miljoen heeft € 26,5 miljoen betrekking op
de NV Sportbedrijf Deventer en de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer, vennootschappen waarvan de gemeente 100% aandeelhouder is. De overige
€ 11,5 miljoen is verstrekt aan zes andere verbonden partijen. Het totaalbedrag aan verleende garantie op geldleningen van verbonden partijen ad
oorspronkelijk rond € 2,8 miljoen is per 31 december 2011 gedaald tot ruim € 1,8 miljoen. Zolang de verbonden partijen in hun exploitatie de jaarlijkse
rente- en afschrijvingslasten (de laatste voor het genereren van middelen voor aflossing) kunnen opvangen is er geen sprake van een risico voor de
gemeente. De monitoring vindt minimaal jaarlijks plaats bij de jaarstukken en voor enkele vennootschappen ook tussentijds bij kwartaalrapportages.
Voor het overige geldt dat er voor de gemeente sprake is van een getrapt risico. Bij financiële problemen gaat de verbonden partij eerst na via welke
maatregelen de vennootschap zelf voor oplossingen kan zorgen. Daarnaast zorgt weerstandvermogen binnen de verbonden partij voor dekking van
financiële risico’s. In bovenstaand overzicht is met de informatie over het eigen vermogen en het vreemd vermogen per verbonden partij een beeld
geschetst van de balansposities die daarvoor van belang zijn. Alleen als de verbonden partij zelf niet meer in staat is zijn financiële problemen op te
lossen, komen de aandeelhouders in beeld.
Met de directies van enkele verbonden partijen zijn al afspraken gemaakt, al dan niet vastgelegd in beleidsnotities, hoe bij een dreigend of optredend
financieel probleem gehandeld moet worden (inclusief inschakeling van de aandeelhouders). Omdat de belangen en risico’s niet bij alle gemeentelijke
deelnemingen in verhouding vergelijkbaar zijn c.q. parallel lopen, is het voornemen om in de in ontwikkeling zijnde beleidsnota verbonden partijen een
monitoringinstrument op risico’s en weerstandvermogen per verbonden partij of homogene groep van verbonden partijen te introduceren.
Aan bovenstaande informatie en de hierna per verbonden partij opgenomen specifieke informatie, voor vorming van een breder beeld van het financiële
risicoprofiel, ontlenen wij vooralsnog geen aanwijzingen dat de gemeente voor bepaalde financiële risico’s weerstandsvermogen moet aanhouden.
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B. Bestuursorganisatorische risico’s.
Er is een bestuurlijk organisatorisch risico als de gemeente een dubbele rol bij / in de verbonden partij heeft: de eigenaarrol en de opdrachtgeverrol. Als
eigenaar moet de gemeente de doelen en belangen van de verbonden partij behartigen. Als opdrachtgever neemt de gemeente producten / diensten af
van de verbonden partij en heeft ze belang bij een goede kwantiteit en kwaliteit van dienstverlening tegen een faire respectievelijk concurrerende prijs.
Voor een evenwichtige belangenbehartiging zijn de beide rollen zowel bestuurlijk als ambtelijk afzonderlijk belegd. Dit betekent dat, als zich een keer een
situatie voordoet dat de belangen van de eigenaar/aandeelhouder en de opdrachtgever niet parallel lopen, de pro’s en contra’s vanuit beide invalshoeken
volop bestuurlijk aan de orde komen voor integrale afweging en standpuntbepaling. Een procesmaatregel om dit type risico beheersbaar te houden. Een
procesmaatregel die ook op ambtelijk niveau is belegd: scheiding tussen programmamanagement en advisering vanuit de deelnemingsrol met overall
(syteem)toezicht vanuit concerncontrol. De procesmaatregel houdt in dat stukken voor aandeelhoudersvergaderingen en vergaderingen van
gemeenschappelijke regelingen voorafgaand door het college voor integrale afweging en standpuntbepaling worden behandeld. Die eenduidige
collegestandpunten worden vervolgens in de vergaderingen van aandeelhouders / gemeenschappelijke regelingen uitgedragen.
C. Beleidsinhoudelijke risico’s.
De afstand tussen de verbonden partij en de gemeente kan een beleidsinhoudelijk risico in zich houden. Als de verbonden partij de doelen van de
gemeente niet realiseert, heeft de gemeente een probleem. Dit voelt meer naarmate de verbonden partij een belangrijker taak niet of niet naar behoren
uitvoert en hoe eenvoudig/snel de gemeente die taak bij een andere partij kan onderbrengen of zelf in uitvoering kan nemen. Het belang van een Raad
van Commissarissen van de vennootschap en de wijze van taakuitvoering is evident. Ook geldt dat de gemeente met zijn aanpak, waarbij op zowel
bestuurlijk en ambtelijk niveau overleg en consultatie tussen de behartigers van de eigenaarrol en de opdrachtgeverrol plaatsvindt, eraan bijdraagt dat dit
risico, als en zodra het optreedt, snel in beeld is voor aanpak en oplossing.
Financiële risico’s en weerstandvermogen.
Streven was om in deze jaarrekening een monitoringinstrument op risico’s en weerstandsvermogen per verbonden partij toe te passen met gebruikmaking
van input uit de beleidsnota’s garanties/geldleningen en verbonden partijen. Het uitbrengen van die nota’s heeft vertraging opgelopen. Wij willen desondanks
in deze jaarrekening niet volstaan met melding van bijzondere risico’s bij enkele verbonden partijen, zoals in de gemeentebegroting 2012. Voor elke verbonden partij c.q. homogene groep is informatie opgenomen voor vorming van een (breder) beeld van het financiële risicoprofiel.
Vooruitlopend op de specifieke informatie melden wij dat bij de meeste deelnemingen van de gemeente sprake is van gebruikelijke bedrijfsvoeringrisico’s.
Daarbij baseren wij ons ook op accountantsrapporten bij de jaarrekeningen van die partijen waarin aandacht is besteed aan de continuïteit van de bedrijfsvoering. Bij sommige vennootschappen is daarnaast informatie over de actuele waarde beschikbaar. Informatie over de continuïteit en de actuele waarde zijn
indicaties voor het vermogen van een verbonden partij om financiële risico’s te kunnen opvangen.
01) GR Regio Stedendriehoek
Aan deze GR wordt deelgenomen door de gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Brummen, Epe, Lochem en Voorst. De regio kent enkele beperkte
risico’s, waaronder een inverdientaakstelling van een projectleider, en beschikt over beperkt weerstandsvermogen. De regio verdeelt de kosten over de
deelnemende gemeenten via de verdeelsleutel ’inwonertal’. Het Deventer aandeel in die kosten is ongeveer 24%. Wettelijk is geregeld dat de gemeenten
bijspringen als de regio niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
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02) GR Veiligheidsregio IJsselland
De VR IJsselland is een samenwerkingsverband van 11 Overijssel gemeenten, waaronder Deventer. Verplichte regionalisering van de brandweerzorg
brengt de daarbij gebruikelijke risico’s mee. Ter beperking van die risico’s maakt de VR IJsselland gebruik van de ervaringen van al geregionaliseerde veiligheidsregio’s. De VR streeft naar een budgetkader dat toereikend is om vanaf de regionalisering én kwantitatief én kwalitatief te voldoen aan de wettelijke eisen. Binnen het regionaliseringproces zullen ook afspraken worden gemaakt rond bestaande verschillen in kwaliteitsniveau tussen de korpsen en in brandweerkosten per gemeente. Een deel van het eigen vermogen is toegekend aan projecten, waaronder deelprojecten
regionalisering brandweer. Een restantbedrag van afgerond € 1.270.000 is gereserveerd voor dekking van verdere kosten van regionalisering. Wettelijk is
geregeld dat de gemeenten bijspringen als de VR niet aan haar verplichtingen kan voldoen. De VR verdeelt de kosten over de deelnemende gemeenten in hoofdzaak via de verdeelsleutel ‘inwonertal’. Het Deventer aandeel in die kosten is ruim 19%.
03) Deventer Groenbedrijf BV
De gemeente Deventer en Sallcon zijn elk voor 50% aandeelhouder in deze BV. Formeel is het risico van de gemeente beperkt tot het ingebrachte en
geactiveerde aandelenkapitaal ad € 30.000 en de verleende garantie op geldleningen van de BV ad totaal € 1.333.333 per 31 december 2011. Een substantieel
risico is dat de rijksbezuinigingen op de sociale werkvoorziening niet of onvoldoende kunnen worden opgevangen. Gegeven de rijksbezuinigingen op de sociale werkvoorziening in combinatie met de uitvoering van de Wet werken naar vermogen en de gemeentelijke bezuinigingen, staat Sallcon voor een grote ombuigingoperatie. Dit omvat ook de plaatsing/detachering van Wsw’ers bij het Deventer Groenbedrijf. Gemeente, Sallcon en DGB werken aan plannen (waaronder het herstructureringsplan sociale werkvoorziening) voor een vernieuwd toekomstperspectief. Financiële risico’s en daarbij behorend weerstandvermogen, waaronder € 904.000 algemene reserve van DGB, worden in beeld gebracht. Dit type risico vraagt om een structurele oplossing. Vanwege de actualiteit
zal dit onderwerp bij de Voorjaarsnota 2012 worden betrokken.
04) NV Centrumgarage Deventer
De gemeente Deventer bezit ca. 6% van de aandelen in deze vennootschap. De overige aandeelhouders zijn binnenstadondernemers en particulieren. In
beginsel loopt de gemeente risico op verlies van het ingebrachte risicodragend kapitaal ad € 39.600. Een ander risico is dat de structurele dividendraming ad
€ 19.000 niet of niet langer gerealiseerd kan worden. Los van het feit dat de vennootschap vermogen heeft voor opvang van risico’s geven de praktijk tot nu
toe en de vooruitzichten aan dat beide risico’s beperkt zijn. De vennootschap kent normale bedrijfsvoeringrisico’s.
05) NV Vastgoed Milieucentrum Deventer
Ongeveer 49,5% van de aandelen in deze vennootschap is in handen van de gemeente Deventer. De overige aandeelhouders zijn Woningstichting
(ongeveer 49,5%), Sallcon (0,8%) en IVN (0,1%). Deze vennootschap kent uitsluitend normale bedrijfsvoeringrisico’s.

Rentree

06) NV Wonen boven winkels Deventer
De gemeente Deventer en Woonbedrijf Ieder1 zijn elk voor 50% aandeelhouder in deze vennootschap. De uitdaging van deze NV is om de doelstelling
(een veilige en leefbare binnenstad via realisering van 240 woningen boven winkels) te halen met minimaal breakeven exploitatieresultaten. Dat is tot nu toe
niet gelukt en mede daarom waren aanvullende kapitaalstortingen nodig. Omdat die aanvullende kapitaalstortingen niet zijn geactiveerd, is het aandeel van
de gemeente Deventer in het Eigen vermogen van de NV ad € 1,9 mln per 31 december 2010 nog steeds hoger dan het geactiveerde aandelenkapitaal ad €
454.000. Daarnaast is een via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland verkregen lening van € 700.000 doorgeleend aan de NV en staat de gemeente garant voor een door de NV afgesloten lening ad oorspronkelijk € 817.000 waarvan de boekwaarde per 31 december 2011 nog rond € 165.000 is. De
verwachting is dat ook het jaar 2011 een nadelig exploitatieresultaat zal geven. Een risico is dat in de toekomst mogelijk een nieuwe kapitaalstorting nodig is.
Vanzelfsprekend zet de vennootschap met beheersmaatregelen in op het voorkomen van die situatie.
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07) GR Recreatiegemeenschap Salland
Dit samenwerkingsverband van de gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe, kent gebruikelijke bedrijfsvoeringrisico’s. Ze heeft beperkt eigen vermogen
voor opvang van incidentele tegenvallers. Deze GR kent tot nu toe jaarbegrotingen en jaarrekeningen met een bescheiden voordelig resultaat. De GR verdeelt de meeste kosten met de verdeelsleutel ‘inwonertal’ over de deelnemende gemeenten. Het Deventer aandeel in die kosten is rond 65%. Wettelijk is
geregeld dat de gemeenten bijspringen als de GR niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
08) NV Luchthaven Teuge
De aandelen van deze NV zijn in handen van de gemeenten Apeldoorn (ca. 54,5%), Deventer (ca. 25%), Zutphen (ca.11,5%) en Voorst (ca 8,5%). Naast een
bankkrediet door de Deutsche Bank heeft de gemeente Apeldoorn (met gemeentegarantie van de andere deelnemende gemeenten) een geldlening aan de
NV Luchthaven Teuge verstrekt tot 30-06-2012. Aan Deloitte Consultants is opdracht gegeven onderzoek te doen naar de vastgoedontwikkeling en exploitatie
van de NV. Op basis van de onderzoekconclusies en aanbevelingen zal een toekomstscenario aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De gemeente Deventer loopt risico op het aandelenkapitaal en de verstrekte gemeentegarantie. Daarbij hoort de aantekening dat de actuele waarde van het eigendom van NV
Luchthaven Teuge hoger is dan het financieel risico van de deelnemende gemeenten.
09) Sallcon
Sallcon is een GR van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe. Naast gebruikelijke bedrijfsvoeringrisico’s kent dit bedrijf een bijzonder financieel risico. Dat
is het risico dat de rijksbezuiniging op de sociale werkvoorziening (als die gehandhaafd blijft op de gefaseerd te realiseren rijksbijdragekorting met afgerond €
5.000 per fte) in combinatie met de uitvoering van de Wet werken naar vermogen en de gemeentelijke bezuinigingen niet volledig kunnen worden opgevangen. Sallcon heeft weerstandsvermogen, dat tijdelijk kan worden ingezet voor dekking van de nadelige gevolgen van die rijkskortingen. De gemeenten Deventer en Olst-Wijhe en Sallcon werken momenteel plannen uit voor een vernieuwd toekomstperspectief. Financiële risico’s en daarbij behorend weerstandvermogen worden in beeld gebracht. Bezien moet worden of een reorganisatievoorziening moet worden getroffen. Dit type risico vraagt om een structurele oplossing. Op basis van de actualiteit zal dit onderwerp bij de Voorjaarsnota 2012 worden betrokken.
10) GGD IJsselland
Deze GR van 11 Overijsselse gemeenten, waaronder Deventer, kent gebruikelijke bedrijfsvoeringrisico’s. Ze heeft beperkt eigen vermogen, totaal rond €
350.000, voor incidentele tegenvallers. De GR verdeelt de kosten voor een belangrijk deel via de verdeelsleutel ‘inwonertal’ en voor het resterende deel (de
zogenaamde plustaken) op basis van kostprijs. Deventer heeft met de GGD voor de periode 2011 t/m 2014 specifieke afspraken gemaakt over te
leveren
diensten en de door de gemeente te betalen inwonerbijdrage. Daarnaast betaalt de gemeente aan de GGD Gelre-IJssel een jaarlijks afnemende
frictiebijdrage 2011 t/m 2014. De financiële gevolgen zijn gedekt. Voor de reguliere taken is het Deventer deel in de GGD-kosten ruim 19%. Wettelijk is geregeld dat
de gemeenten bijspringen als de GR niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
11) NV Bergkwartier
De inbreng van de gemeente Deventer in deze NV is € 1.547.390 geactiveerd aandelenkapitaal, ongeveer 17,5 % van het totale aandelenkapitaal. De andere
aandeelhouders zijn bank- en verzekeringsinstellingen, beleggingsfondsen en Deventer stichtingen. Naast het risicodragende aandelenkapitaal loopt de
gemeente risico op verlies van het (op programma 10) geraamde dividend ad € 78.000 per jaar. Op basis van het beeld tot nu toe (gestage positieve
bedrijfsresultaten en dividenduitkeringen, naast ontwikkeling van de actuele waarde van het bezit met een herwaarderingsreserve als transparante tegenhanger)
en de lopende verwachtingen schatten wij de risico’s als gering in.
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12) NV Deventer Schouwburg
In het totale aandelenkapitaal van deze vennootschap ad afgerond € 420.000 neemt de gemeente Deventer voor € 325.260 deel. De andere aandelen zijn in
handen van negen Deventer bedrijven. De vennootschap beschikt over een bescheiden algemene reserve voor incidentele tegenvallers. Het financiële
risico van de gemeente in de NV is beperkt, temeer als wordt meegenomen dat het aandelenkapitaal niet geactiveerd is. De gemeente subsidieert de
schouwburg met een substantieel jaarbedrag, waarbij rekening is gehouden met de verplichtingen van de schouwburg richting de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer. Daarmee draagt de gemeente bij aan de continuïteit van deze vennootschap. Een substantieel ander deel zal van de gebruikers moeten blijven komen. Dat was, is en blijft een risico voor dergelijke voorzieningen. In 2010 heeft de schouwburg ondanks enkele incidentele tegenvallers en de gevolgen van een dalende kaartverkoop (een landelijk gegeven) een bescheiden voordelig exploitatieresultaat behaald
13) NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer
In 2011 heeft Deventer (100% aandeelhouder) het aandelenkapitaal in deze vennootschap met € 3 miljoen verhoogd tot € 3.395.378. Tegenover die
uitbreiding van aandelenkapitaal, met een jaarlijkse rentelast voor de exploitatie, staat een storting van € 3 miljoen in de vermogensreserve met een vergelijkbare jaarlijkse rentebate voor de exploitatie. In beginsel loopt de gemeente risico op verlies van dat aandelenkapitaal (waarvan de geactiveerde € 3 miljoen zo
nodig kan worden opgevangen via de vermogensreserve). Een tweede risico betreft het niet-tijdig of niet terugontvangen van de verstrekte
leningen. Dat
risico is ook beperkt omdat de vennootschap tegenover de exploitatielasten van die leningen huurbaten van de gebruikers heeft staan en de
gemeente bij
de vaststelling van de jaarbijdragen/jaarsubsidies voor die gebruikers rekening houdt met die verplichtingen. Tegenover het aandelenkapitaal en de leningschuld staat maatschappelijk vastgoed voor huisvesting van belangrijke cultuurvoorzieningen. In het kader van het beheer en de beheersing van die risico’s
worden naast de afloop van de investeringen ook betaling en ontvangst van de huurbaten voortdurend gemonitord.
14) NV Sportbedrijf Deventer
Alle gewone aandelen van deze vennootschap zijn in handen van de gemeente Deventer. De tien prioriteitsaandelen worden gehouden door de “Deventer
stichting tot het houden en beheren van prioriteitsaandelen in naamloze en besloten vennootschappen”. Het aandelenkapitaal ad rond € 91.000 is niet
geactiveerd. De NV heeft gering eigen vermogen voor incidentele tegenvallers. De boekwaarde van de door de gemeente aan de vennootschap verstrekte leningen is gedaald van afgerond € 17 miljoen tot afgerond € 16,9 miljoen. Als opdrachtgever/bijdrageverstrekker draagt de gemeente bij aan de continuïteit van
deze vennootschap. Een substantieel ander deel zal van de gebruikers moeten blijven komen. Dat was, is en blijft een risico voor dergelijke voorzieningen en
het is voor de vennootschap een uitdaging om te blijven zorgen voor een aantrekkelijk aanbod tegen marktconforme/concurrerende prijzen in het belang van
het op niveau houden van het gebruik.
15) Circulus BV
De aandelen van Circulus BV worden gehouden door de gemeenten Apeldoorn (55%), Deventer (34%) en Epe (11%). Voor de publieke taken kent de vennootschap going concern risico’s, beschikt zij over een algemene reserve van rond € 2,3 miljoen (31 december 2010) en hebben de aandeelhouders
afspraken gemaakt hoe het bedrijf moet handelen bij een dreigend en/of optredend financieel probleem. Een ander type risico is het niet realiseren van het
geprognosticeerde exploitatievoordeel bij de 100% dochter Cirec BV. Het gevolg zou zijn dat de gemeente uit die deelneming geen dividend meer ontvangt
(raming begroting 2011 € 264.000 en begroting 2012 € 309.000). Deze dochter verzorgt overslagactiviteiten voor derden. Zouden die derden de overslagactiviteiten in eigen beheer gaan doen, dus zelf een overslagstation gaan bouwen/gebruiken, dan zou dat in een worstcase scenario neerkomen op volledig dividendverlies. Ingeschat wordt dat die situatie niet snel zal optreden. In opdracht van de aandeelhouders wordt dit risico door de directie van de vennootschap
voortdurend gemonitord.
16) Enexis Holding NV
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De gemeente is voor 0,2592% aandeelhouder in deze vennootschap. Het risico is beperkt tot dat percentage van het nominale aandelenkapitaal (0,2592%
van € 149.682.196 is € 387.976) en het risico op het verlies van de dividendraming ad € 205.000 (vanaf 2014 € 260.000) per jaar. Bij eerstgenoemd risico
hoort de opmerking dat Enexis zich met meer dan 50% Eigen vermogen al boven de wettelijk geregelde ratio van minimaal 40% bevindt. Als ook rekening
wordt gehouden met de achtergestelde status van € 350 miljoen van de “Vordering op Enexis vennootschap” (de Bruglening van € 1,8 miljard), geldt dat er
sprake is van een laag risico. Bij het risico op het verlies van de structurele dividendraming hoort de opmerking dat Enexis Holding in een gereguleerde
markt opereert, onder toezicht van de Energiekamer. De in de gemeentebegroting opgenomen ramingen zijn afkomstig uit de businessplannen van de NV,
rekening houdende met de Aanwijzing van de minister van EZ dat de dividend pay-out ratio vanaf boekjaar 2011 maximaal 50% mag bedragen.
17) BV Vordering op Enexis
Ook in deze vennootschap heeft de gemeente Deventer een belang van 0,2592%. Binnen deze vennootschap hebben de voormalige aandeelhouders
Essent hun vordering van € 1,8 miljard Bruglening op Enexis BV gestructureerd. Het gaat om vier deelleningen met verschillende looptijden (3, 5, 7 en 10 jaar)
en rentepercentages (gemiddeld ca. 4,65%). Via een Aanwijzing van de minister van EZ is € 350 miljoen ervan geoormerkt als achtergesteld voor mogelijke
toekomstige conversie naar het Eigen vermogen van Enexis BV. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid van aandeelhouder Deventer in het
nominale
aandelenkapitaal van € 20.000 is verwaarloosbaar. Daarnaast loopt de vennootschap beheerste risico’s voor niet-tijdige betaling door Enexis BV
van rente
en aflossing op de Bruglening. Enexis BV heeft inmiddels (begin 2012) deellening A ad € 450 miljoen volledig afgelost.
18) Attero Holding NV
Attero Holding NV is houdstermaatschappij van Attero BV. Het belang van aandeelhouder Deventer is 0,2592%. Het risico op verlies van dat deel in het
nominale aandelenkapitaal van € 1.496.822 is gering. Daarnaast is er een risico op verlies van de dividendraming ad € 26.000 per jaar en op niet of niettijdige terugbetaling van de renteloze lening ad € 2.134.381. Het eerstgenoemde risico is beperkt en voor Deventer een going concern risico. Bij de niet
geactiveerde renteloze lening geldt: het gaat om het aandeel van Deventer in de voorfinanciering van de afvalverbrandingsinstallatie in Wijster. Enkele jaren
geleden is die voorfinanciering omgezet in een renteloze geldlening, door Essent in 2016 terug te betalen. Bij de splitsing en verkoop van Essent is
de lening overgegaan naar Attero. Het voordeel is dat de terugbetaling tot op het hoogste (holding)niveau van Attero is vastgelegd.
19) Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV, Verkoop Vennootschap BV, CBL (Cross Border Lease) Vennootschap BV en Claim Staat Vennootschap BV
Het betreft vennootschappen die zijn voortgekomen uit de splitsing en verkoop van Essent. Enkele opmerkingen:
a) PBE BV: in 2011 is het belang in de Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) verkocht en een interim-dividend uitgekeerd ter grootte van de opbrengst. De statuten zijn aangepast. Het bedrijf is overgestapt op een afgeslankte structuur, gelet op de beperkte resterende taken.
b) Verkoop Vennootschap BV: in 2011 is € 400 miljoen van de oorspronkelijke € 800 miljoen (voor algemene/fiscale zekerheden) vrijgevallen. Dat bedrag is, na aftrek van gemaakte kosten, aan de aandeelhouders uitgekeerd. De resterende € 400 miljoen valt op 30 september 2015 vrij, onder aftrek
van gehonoreerde claim en kosten. Op het aandeel Deventer ad € 1.036.800 is in Deventer én een vordering én een voorziening dubieuze debiteuren
gemaakt (voorzichtigheidsprincipe) omdat onzeker is hoeveel van de resterende € 400 miljoen nodig is voor claims en kosten.
c) CBL Vennootschap BV: in 2011 is een groot deel van het restbedrag van het CBL Escrow Fonds vrijgevallen en uitgekeerd aan de aandeelhouders.
Het Deventer deel bedroeg rond USD 250.000. De verwachting is dat deze tijdelijke vennootschap in 2012 kan worden opgeheven/beëindigd.
Het risico van Deventer in het nominale aandelenkapitaal van € 20.000 per vennootschap is verwaarloosbaar. De overige risico’s zijn going concern risico’s
met de aantekening dat via de voorziening dubieuze debiteuren is geregeld dat de vordering op de Verkoop Vennootschap geen risico is.
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20) Bank Nederlandse Gemeenten NV
De gemeente Deventer bezit ruim 0,5% van de aandelen in deze vennootschap. De andere aandeelhouders zijn gemeenten, provincies en de staat. Het eigenaarschap van deze overheden én het in de statuten verankerde beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van
kredietverlening aan de BNG zeer beperkt is. In lijn daarmee is het gemeentelijk risico op verlies van het ingebrachte kapitaal gering. Van het aandelenkapitaal is afgerond € 64.300 geactiveerd. Wel moet worden gerekend op verlaging van het geraamde dividend ad rond € 610.000 per jaar. De BNG moet namelijk voldoen aan nieuwe eisen (Basel III) die banken verplichten tot versterking van het eigen vermogen. Ook invoering van de op stapel staande bankenbelasting zal forse invloed hebben. De omvang van de dividendverlaging hangt af van de vormgeving van de bankenbelasting, het tijdpad dat wordt gekoppeld aan
de vereisten van Basel III en de uiteindelijke omvang van de versterking van het eigen vermogen. In de aandeelhoudersvergadering van april 2012 worden
nadere voorstellen verwacht. Bij dit type risico met structurele gevolgen hoort dat beheersmaatregelen kunnen worden getroffen. De actuele situatie en te
nemen maatregelen/besluiten zullen worden betrokken bij de Voorjaarsnota 2012.
21) Vitens NV
Deventer is voor ongeveer 0,56% aandeelhouder in deze vennootschap. De andere aandeelhouders zijn gemeenten en provincies. Het risico van de gemeente is beperkt tot het aandelenkapitaal ad € 282.600, het risico op het verlies van de dividendraming ad afgerond € 68.000 per jaar en het risico op niettijdige of niet-aflossing op de achtergestelde lening. Op basis van de praktijk tot nu toe, de vooruitzichten en het gegeven dat het bedrijf een product
levert
dat tot de dagelijkse behoeften behoort, worden genoemde risico’s als laag ingeschat.
22) Wadinko NV
De gemeente Deventer bezit 2,55% van de aandelen. De overige aandeelhouders zijn Overijsselse gemeenten en de provincie Overijssel. Het risico van de
gemeente is beperkt tot het niet-geactiveerde aandelenkapitaaldeel ad € 6.100. Het risico is gering, ook omdat de actuele waarde van de vennootschapsportefeuille per 31 december 2010 € 14,8 miljoen hoger is dan de boekwaarde (€ 2,5 miljoen toename in 2010). In de gemeentebegroting heeft Deventer geen
dividend geraamd omdat het eigen vermogen van het bedrijf nog niet het afgesproken maximumniveau van € 60 miljoen heeft bereikt.
23) Dataland BV
Het risico van de gemeente is beperkt tot de nominale waarde van de certificaten van aandelen, die de gemeente heeft via de Stichting Administratiekantoor
Dataland. De Stichting is houdster van de aandelen van Dataland BV. De gemeente Deventer neemt dus niet rechtstreeks risicodragend deel in de
bedrijfsactiviteiten van de vennootschap Dataland BV. Van de nominale waarde is slechts een fractie geactiveerd.
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4.7

Paragraaf grondbeleid

4.7.1. Algemeen
Het grondbeleid heeft invloed op en samenhang met de uitvoering van diverse ruimtelijke beleidsvelden zoals ruimtelijke ontwikkeling, wonen, bereikbaarheid en economie, maar ook cultuur, sport en recreatie. 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. Daardoor 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 steeds meer verschoven is van zelf ontwikkelen tot
regievoering op de ontwikkeling. Het grondbeleid speelt daarbij een faciliterende en financiële rol. Overigens bezit de gemeente Deventer natuurlijk
nog wel een omvangrijke vastgoedportefeuille die op een actieve wijze
wordt ingezet voor de maatschappelijke opgave in de gemeente.
In de moeilijke situatie van de vastgoedwereld is ook in 2011 geen echte
verbetering opgetreden. In de voorgaande jaren was dat natuurlijk ook
merkbaar in Deventer, maar waren er niet zo veel plannen daadwerkelijk in
uitvoering. Dat is in de loop van 2011 veranderd. Inmiddels zijn er meerdere
plannen, waaronder ook het gemeentelijke project Wijtenhorst/Douweler
Leide, in productie gegaan.
Deze plannen verlopen allen relatief goed. In 2012 en 2013 moet duidelijk
worden of deze tendens zich door zal zetten. De signalen uit de omliggende
gemeenten stemmen niet tot een groot optimisme. De relatief gunstige
markt in Deventer kan het gevolg zijn van een stuwmeer dat was ontstaan
door de ervoor liggende vertragingen.
De planvoorbereidingen van diverse projecten zijn voortgezet. Daarom
staan nu twee belangrijke plannen aan de vooravond van de daadwerkelijke
uitvoer. Dat zijn de laatste fase van de Vijfhoek, Spijkvoorderenk en het
Bedrijventerrein A1. De voortgang van de verkoop in deze plannen zal een
belangrijke graadmeter worden voor de vastgoedmarkt in Deventer.

Gemeente Deventer Jaarverslag 2011

Het grondbeleid van Deventer is opgenomen in de nota ‘Gronden voor vastgoedbeleid 2002’, dat het kader schetst voor het grondbeleid en de uitvoering ervan. Op basis van deze kadernota is de ontwikkeling van het grondbeleid de afgelopen jaren steeds aan de orde gesteld in de opvolgende
paragrafen grondbeleid in de diverse planning- en controldocumenten.
De gewijzigde wetgeving (Wro), de gewijzigde maatschappelijke context,
maar zeker ook de toegenomen risico’s maken een fundamentele bezinning
op de rol van het gemeentelijke grondbeleid noodzakelijk. In 2011 zijn de
eerste voorbereidingen daartoe getroffen die in 2012 tot een raadsdiscussie
over de koers voor de komende jaren moeten leiden.
De kernpunten van de nota uit 2002 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 (2001);
Vaststellen van de nota grondprijzenbeleid (2010);
Opstellen beleid aangaande onderhandelingen en aanbestedingen;
Invoering 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;
Planeconomische verkenningen en onderzoek op haalbaarheid van
ruimtelijke investeringsprojecten;
207

•
•

Marktgerichte benadering van het beheer en exploitatie van onroerend goed buiten exploitatie, ook bij gebruik binnen de gemeente;
Actief volgen ontwikkelingen in de vastgoedwereld en op basis
daarvan prioritering van woningbouwprojecten en aanpassen van
instrumenten voor verkoop van woningbouwkavels.

Inmiddels is in de praktijk duidelijk geworden dat de traditionele actieve gemeentelijke grondpolitiek die de grondslag voor de Nota Grondbeleid uit
2002 vormde niet meer zo vanzelfsprekend is door de wijzigingen op de
grondmarkt en de complexer worden ruimtelijke opgaven. Veel van deze
opgaven zijn namelijk binnen de bestaande stedelijke structuur gesitueerd.
Dergelijke plannen laten altijd een negatief saldo zien indien de gemeente
besluit tot een actief grondbeleid.
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.
In 2012 zal op basis van deze praktijk een nieuwe nota Grondbeleid worden
opgesteld.
4.7.2

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. Na een zeer lange planologische procedure heeft de
Raad van State zich eind 2011 eindelijk uitgesproken over het bestemmingsplan. Deze uitspraak is grotendeels positief te noemen. Met uitzondeGemeente Deventer Jaarverslag 2011

ring van de zogenaamde kantorendriehoek en het exploitatieplan is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Deze uitspraak was reeds voorzien. Eind 2011, nog voor de uitspraak van de Raad van State, is een herziening van het bestemmingsplan in voorbereiding genomen waarin de kantorenbestemming is vervangen door een bedrijvenbestemming. Gezien de
negatieve ontwikkelingen op de kantorenmarkt en het voorlopig niet doorgaan van een NS-halte ontbreekt het nog langer aan voldoende vraag naar
kantoren op deze locatie.
Ondanks het ontbreken van een onherroepelijk exploitatieplan kan op basis
van de uitspraak van de Raad van State wel degelijk worden gestart met de
uitvoering van de civiele werkzaamheden en bouwactiviteiten voor zover
deze gelegen zijn op gemeentelijke gronden. Zowel de oostelijke ontsluiting
als diverse flankerende maatregelen (bufferzones en waterberging) kunnen
in 2012 worden gerealiseerd.
Eind 2011 werd ook duidelijk dat het belang van het bedrijvenpark ook landelijk wordt onderstreept doordat het project wordt opgenomen op de lijst
van de Crisis en herstelwet. Op grond van deze status zullen de reparatieprocedures een minder lange periode gaan vergen. Naar verwachting zal de
formele status midden 2012 door de regering worden vastgesteld. Vanaf dat
moment kunnen ook de formele procedures voor de herziening van het bestemmingsplan en het exploitatieplan worden opgestart.
Gelijktijdig met het uitvoeren van de civieltechnische werkzaamheden en de
planologische procedure kan nu ook de voorbereiding van de verkoopactiviteiten starten. De nieuwe investeringen maken het dat de toch al hoge
boekwaarde verder zal toenemen. Een spoedig verloop van de verkopen is
essentieel om uiteindelijk deze boekwaarde weer te kunnen terugverdienen.
Naast de gebruikelijke acquisitie en promotieactiviteiten zal bij de verkoop
van nieuw bedrijventerrein aan de A1 ook de relatie met de bestaande bedrijventerreinen worden bezien. Belangrijk thema daarbij is het mogelijk
vrijkomen van terreinen als gevolg van verplaatsing van bedrijven.
Eveneens zijn er op het bedrijventerrein Bergweide nog enkele kavels beschikbaar. Dit zijn specifieke kavels, gelegen op gesaneerde gronden aan
de Westfalenstraat en de Hunneperkade/ Schonevaardersstraat. Verkoop
van die gronden is belangrijk vanuit zowel ruimtelijk als financieel oogpunt.
De financiering van het Havenkwartier is er in belangrijke mate van afhankelijk.
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In 2011 is verder gewerkt aan de ontwikkeling van het Havenkwartier. Het
bestemmingsplan kan begin 2012 in procedure worden gebracht. Er zijn
diverse afspraken gemaakt over de realisatie van het eerste deelgebied
tussen de eerste havenarm en de Mr. De Boerlaan. Over een aantal te
handhaven bedrijfsgebouwen zijn de voorwaarden ten aanzien van uitgifte,
verhuur en gebruik nader vormgegeven. In 2011 is het vooral aan de gebruikers van het gebied initiatieven te ontwikkelen binnen het gestelde kader. Ook de gemeentelijk inspanningen zijn verder uitgewerkt. Met een substantiële bijdrage van de provincie is overeenstemming bereikt over de aankoop van het gebied rondom de silo’s. Realisatie van dit deelgebied moet en
kan gaan werken als een katalysator en inspirator voor de overige ontwikkelingen.
De gemeentelijke investeringen worden begrensd door de uit het complex
Bergweide afkomstige middelen.
In 2011 is volop gebouwd aan twee grote bouwplannen in Bergweide. Inmiddels zijn de contouren van het gebouw van Daventrade aan de Bergweidedijk goed zichtbaar geworden waarmee ook de entree van Deventer aan
de Zutphenseweg een ander gezicht heeft gekregen.
Op de hoek van diezelfde Zutphenseweg en de Hanzeweg zijn de eerste
twee fasen van het omvangrijke kantorencomplex Olympus inmiddels ook
gerealiseerd en is de derde en laatste fase ook in aanbouw. Ook dit complex is sterk gezichtbepalend voor deze entree van Deventer.
In Lettele zijn nog enkele bedrijfskavels beschikbaar. Ook in 2011 zijn daar
echter geen kavels verkocht, hetgeen de grondexploitatie verder onder druk
zet.
Ook in Bathmen bestaat 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.
De gronden aan de Looweg konden worden verworven in 2011. Dit plan kan
verder worden uitgewerkt. Over de gronden aan de Woertmansweg kon nog
geen overeenstemming worden bereikt over de aankoop of ontwikkeling
ervan.
4.7.3

Woningbouwlocaties

In de paragrafen grondbeleid die zijn opgenomen bij de Jaarrekening 2010
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en de Begroting 2012 is ingegaan op de beheersmaatregelen van de diverse gemeentelijke plannen.
Daarin is beschreven op welke wijze de beheersing van de grondexploitaties
zelf plaatsvindt en welke keuzes gemaakt worden over de volgorde van de
uitvoering van de projecten (prioritering).
In de loop van 2011 is het accent ook steeds meer gelegd op het stimuleren
van de voortgang van met name de woningbouwprojecten, met een speciaal
accent op het realiseren van sociale woningbouw. Vanuit het perspectief
van de gemeentelijke grondexploitaties is het realiseren van de productie op
de eigen locaties uiteraard zwaarwegend. Daarom gaat het hier niet zozeer
om de algemene gemeentelijke beleidskaders maar om het verhogen van
de woningbouwproductie binnen die gemeentelijke kaders. De gemeente
treedt hier dus op vanuit zijn actieve grondpositie.
Om te kunnen stimuleren is het kennen van de markt en de afstemming
tussen de diverse partijen essentieel. Daarom richt het beleid op de samenwerking met de marktpartijen en corporaties. De ambitie is om goed af te
stemmen welke bouwplannen wanneer op de markt kunnen worden gebracht. Daartoe is in 2011 gestart met een nieuw Platform Woningbouw
Deventer, waarin alle partijen uit de Deventer woningbouwmarkt zijn betrokken. De gemeente is zowel bestuurlijk als ambtelijk betrokken.
Voor het verhogen (en verbeteren) van de productie is het essentieel dat
gebouwd wordt in overeenstemming met de werkelijke vraag. Dat vraagt om
kleinschalige projecten die specifiek op de actuele vraag zijn afgestemd. In
2011 is gebleken dat de Deventer woningmarkt op die wijze nog steeds
kansen biedt.
Het specifieke woonwerkmilieu in het Havenkwartier trekt bijvoorbeeld niet
alleen een ruime belangstelling maar lijkt ook daadwerkelijk tot ruime verkopen te gaan leiden. Datzelfde geldt voor de appartementen aan de Houtmarkt waarvan de verkoop goed is verlopen.
Ook de kleinschalige, meer traditionele, bouwplannen zoals de Ridderinkhof
(particuliere ontwikkeling) en de Wijtenhorst verkopen goed.
Ook een goede promotie en informatieverstrekking is van belang. Zowel het
nieuwe infocentrum (Mooi wonen in Deventer) in Steenbrugge als internet
zijn belangrijke middelen. In 2011 is daartoe de (sub) site
www.wonenin.deventer.nl opgezet. Deze site biedt een toegangspoort voor
alle gemeentelijke woningbouwprojecten.
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In 2011 zijn de diverse voorbereidende werkzaamheden en procedures
voortgezet.
De Raad van State heeft het bestemmingsplan en exploitatieplan voor
Spijkvoorderenk, de laatste fase van de Vijfhoek, onherroepelijk verklaard.
In 2012 kan daadwerkelijk gestart worden met de bouw van de eerste woningen. Het accent in dit plan ligt eerst op de realisering van de sociale woningbouw en de school. Een groot deel van de vrije kavels voor particulier
opdrachtgeverschap ligt op gronden van een projectontwikkelaar die deze
zelf kan gaan ontwikkelen. Met hem zullen binnen de spelregels van het
bestemmingsplan en het exploitatieplan afspraken over de uitvoering worden gemaakt.
De voortgang in de verkoop van de gronden in Spijkvoorderenk bepaalt ook
in sterke mate het moment waarop de ontwikkeling van het project Steenbrugge
weer
ter
hand
kan
worden
genomen.
Een andere belangrijke factor vormt de uitspraak van de Raad van State in
het kader van het beroep dat is ingesteld tegen het globale bestemmingsplan Steenbrugge. De zitting heeft inmiddels plaatsgevonden, en heeft geleid tot een uitspraak die betekent dat er geen juridische belemmeringen
meer zijn om Steenbrugge te realiseren.
In 2012 dient er wel een belangrijke keuze te worden gemaakt rond het herstarten van Steenbrugge. Vanaf het moment dat de werkzaamheden weer
worden opgepakt en de bouw van de eerste woningen zit een periode van
ca 2 jaar. Indien de eerste grondopbrengsten niet in 2014 worden gerealiseerd zal het sluitend krijgen van de grondexploitatie heel lastig worden.
Hoewel het uitgiftetempo in de grondexploitatie al naar beneden is bijgesteld
is dat ook nu nog een zeer kritische factor. Verder uitstel of een trage uitgifte
zal met de huidige planopzet onvermijdelijk tot een negatief eindresultaat
leiden.
In Schalkhaar is de verkoop van de eerste woningen van de wijk Wijtenhorst/Douweler Leide wel voorspoedig verlopen. Alleen de verkoop van de
kavels voor vrijstaande woningen lijkt wat achter te blijven. De ontwikkelaar
is versneld gestart met de verkoopvoorbereidingen van de tweede fase. Ook
de voortgang van dit project heeft invloed op het moment waarop Steenbrugge kan starten.
Over de planontwikkeling van de voormalige Geertruidenlocatie van het
Deventer ziekenhuis zijn ook in 2011 geen klinkende resultaten te melden.
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De ontwikkelaar heeft geen merkbare stappen gezet in de ontwikkeling van
het plan. Een overeenstemming over de stedenbouwkundige vertaling van
de gemeentelijke kaders is nog niet bereikt. De huidige situatie op de vastgoedmarkt speelt hier een grote rol. Het geschil over de status van gemeentelijk monument wordt binnenkort door een gerechtelijke uitspraak beslist.
In Diepenveen verloopt de verkoop van de kavels in de bijzondere wijk Eikendal nog steeds moeizaam. De eerste drie woningen zijn inmiddels gebouwd en nog twee kavels zijn verkocht. Over de realisering van de zogenaamde hofwoningen, centraal in het plan gelegen, wordt nog onderhandeld. In 2012 zal over de realisatie daarvan een beslissing kunnen worden
genomen. Dit tempo blijft nog steeds ver achter bij de bijgestelde planning.
De resultaten van de grondexploitatie moesten in 2011 opnieuw worden
bijgesteld en een aanvullende verliesvoorziening moest worden getroffen.
Door de huidige markt is het aanpassen van een deel van de planopzet
en/of de verkoopcondities onvermijdelijk geworden. Rekening houdende met
de belangen van de eigenaren van de vijf verkochte kavels zal in 2012 over
een wijziging moeten worden besloten.
Ook de verkoop van de appartementen in het plan Bramhaar in Diepenveen
wil nog niet vlotten. Vooralsnog ligt het initiatief voor een interventie bij de
ontwikkelaar.
In de overige woningbouwplannen in de kernen Bathmen, Lettele en Okkenbroek is de verkoop van de kavels voorzichtig doorgegaan. Voor die
kernen zijn in 2011 geen directe activiteiten voor nieuwe plannen ondernomen vanuit het grondbeleid.
4.7.4 Overige stedelijke gebiedsontwikkelingen
Het Ambitiedocument voor de Binnenstad is in 2010 vastgesteld. Het is ten
aanzien van verkeer- en parkeerstructuur verder uitgewerkt via het zogenaamde bereikbaarheidsconclaaf.
Op basis daarvan is gewerkt aan de operationalisering van de onderliggende projecten, met name in de cultuurloper aan de Nieuwe Markt, de Stromarkt en het Lamme van Dieseplein.
Voor het Sluiskwartier zijn in 2011 ateliers gehouden met als resultaat dat er
een ontwikkelingsbeeld en bijbehorende ontwikkelingsstrategie kon worden
opgesteld. Dit beeld bevestigt opnieuw dat het terugverdienen van de ge210

meentelijke investeringen via een grondexploitatie niet meer realistisch is.
Om die reden is per eind 2011 de boekwaarde afgewaardeerd tot aan het
niveau van de Woz-waarden op basis van de huidige bestemmingen.
Aan de as Binnenstad-Colmschate liggen nog steeds 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 hebben de in 2009 en 2010 gelegde contacten ook in 2011
nog niet geleid tot concrete grondverkopen. Wel zijn er contacten over vrijwel al deze gronden. Enig optimisme is op zijn plaats dat over de ontwikkeling van (delen van) deze gronden in 2012 daadwerkelijk overeenstemming
kan worden bereikt.
Voor de ontwikkeling van het winkelcentrum in Keizerslanden zijn tezamen
met Woonbedrijf ieder1 en de eigenaar van het winkelcentrum de plannen
verder geconcretiseerd. De procedures zijn opgestart en vergunningsaanvragen zijn voorbereid. Als alles op tempo blijft, kan nog in 2012 de schop in
de grond worden gestoken.
In 2011 is de ontwikkeling van het Centrumplan Bathmen helaas weer niet
voorspoedig verlopen. Woningcorporatie De Marken heeft definitief de initiërende rol moeten prijsgeven. Vele gegadigden voor de multifunctionele accommodatie zijn afgehaakt en het realiseren van de woningen bleek evenmin haalbaar. In 2012 wordt door de gemeente opnieuw bezien in hoeverre
bijstelling van de plannen tot succes kan leiden.
Ook de verkoop van het Westerhuis heeft in 2011 nog niet plaatsgevonden.
Mede door de slechte onderhoudstoestand van het pand is een extra inzet
hiervoor in 2012 noodzakelijk.
4.7.5 Financiële positie
Algemeen:
Op 24 januari en 6 april heeft het college van B&W besluiten genomen over
de waardering van gronden en grondexploitaties. Besloten is om in totaal
voor een bedrag van € 18,58 miljoen aanvullende en nieuwe verliesvoorzieningen te treffen (dit is inclusief rentetoevoeging aan de voorzieningen):
- Sluiskwartier € 0,735 miljoen (waarvan 0,28 miljoen rente)
- Landeweert € 0,175 miljoen (waarvan 0,17 miljoen rente)
- Eikendal van € 0,74 miljoen (waarvan € 0,07 miljoen rente)
- Bedrijvenpark A1 € 2,805 (waarvan € 0,555 miljoen rente)
- Bedrijventerrein Lettele van € 0,1 miljoen (waarvan € 15.000 rente)
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Rondom De Scheg € 0,94 miljoen (waarvan € 0,15 miljoen rente)
Deventer Noord Oost € 8,4 miljoen (waarvan € 0,1 miljoen rente)
Nieuwe Markt € 1,055 miljoen
Winkelcentrum Keizerslanden € 0,33 miljoen
Groot Bergweide (Havenkwartier) € 3,3 miljoen

De dekking van het totaal aan aanvullende en nieuwe verliesvoorzieningen
van € 18,58 miljoen vindt plaats via putting uit de Algemene Reserve
Grondexploitatie (ARG) van € 3,063 miljoen, putting uit de Egalisatiereserve
Rente ad € 1,337 miljoen. In het voorstel tot resultaatbestemming wordt
voorgesteld om het resterende bedrag te dekken, uit de vermogensreserve
ad € 13,85 miljoen en een putting uit de reserve herstructurering ad € 0,33
miljoen. De extra voorziening aan het Bedrijvenpark A1 van € 3,5 betreft een
omzetting van een eerder ingeboekte gemeentelijke bijdrage naar de verliesvoorziening.
Onderhanden werken: balanspositie
De boekwaarde van de onderhanden werken bedraagt per eind 2011: €
95,7 miljoen. Dit bestaat voor € 60,1 miljoen uit in exploitatie genomen projecten en voor € 35,6 miljoen uit nog niet in exploitatie genomen projecten.
In 2011 is er een groei van de boekwaarde geweest van € 5,4 miljoen,
waarvan de mutatie in exploitatie genomen projecten € 2,7 miljoen bedraagt
en de nog niet in exploitatie genomen projecten een stijging van de boekwaarde kenden van € 2,7 miljoen.
De belangrijkste mutaties bij de in exploitatie genomen projecten vonden
plaats bij:
•
Bedrijvenpark A1 (inclusief ondertunneling oostelijke ontsluiting) €
8,4 miljoen: aanleg wegen,verwerving, plankosten en rentekosten;
•
Wijtenhorst € 2,4 miljoen: bouwrijpmaken, planontwikkelingskosten
en rentekosten;
•
Vijfhoek € 2,2 miljoen: verwerving, bouw- en woonrijp maken en
planvoorbereidingskosten ;
•
Rondom de Scheg € 0,3 miljoen: voor met name rentekosten;
•
Steenbrugge € -0,95 miljoen: infocentrum en rentekosten;
•
Grachtengordel € -1,07 miljoen: woonrijpmaken, planontwikkeling
en verkoop Houtmarkt;
•
Groot Bergweide € -3,4 miljoen: rentekosten, planontwikkeling en
verkoop in Bergweide 5.3;
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•

Winkelcentrum Keizerslanden € 0,7 miljoen: planontwikkelingskosten;

De belangrijkste mutaties bij de nog niet in exploitatie genomen projecten
vonden plaats bij:
•
Havenkwartier € 1,6 miljoen: verwerving, planontwikkeling, rente en
beheerkosten;
•
Park Zandweerd € 0,2 miljoen: rentekosten ;
•
Landeweert € 0,8 miljoen: verwerving en rentekosten;
•
Sluiskwartier € - 5,9 miljoen: afwaardering en rentekosten;
•
Deventer NO/Linderveld € 1,3 miljoen : rentekosten;
De balanspositie van de gronden voor 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 eind 2011 (x € 1,0 miljoen) geeft het volgende beeld:
Boekwaarde
Panden
Erfpachtgronden
Agrarische gronden
Nog te verkopen gronden

1-1-2011
€ 6,387
€ 3,864
€ 0,120
€ 4,496

31-12-2011
€ 7,496
€ 4,169
€ 0,120
€ 5,038

Totaal

€ 14,867

€ 16,823

Toelichting van de belangrijkste mutaties in 2011 per complex:
Panden:
- Informatiecentrum Steenbrugge (uit product 11) € 887.250
- Bijdrage uit product 11 voor informatiecentrum Steenbrugge - €
300.000
- Aankoop Douwelerwetering 1 € 179.645
- Aankoop Van Hetenstraat 59 € 288.582
- Aankoop Dorrestraat 1 € 308.582
- Aankoop Kon.Wilhelminalaan 20 € 68.179
- Aankoop Lange Zandstraat 80 € 81.827
Gemeente Deventer Jaarverslag 2011

-

Boekwaarde De Ganzenboom 167 naar exploitatiegebied Landeweert -€ 651.435
Aankoop Brinkgreverweg 13/15 € 395.000

Erfpachtgronden:
- Aankoop Hanzeweg 19025/27 € 304.743
Nog te verkopen gronden:
- Verkoop perceel Handelspark € 34.000
Positie reserves
Bij de vastgoedprojecten en onroerend goed buiten exploitaties zijn de volgende reserves betrokken:
- Algemene Reserve Grondexploitaties (ARG)
- Reserve Onroerende zaken (OZ)
De reserves vinden hun basis in het buffermotief en maken onderdeel uit
van het weerstandsvermogen van de grondexploitaties (product 11), zijnde
de algemene reserve grondexploitatie en van onroerend goed buiten exploitatie (product 13), zijnde de reserve OZ.
Het weerstandsvermogen in de algemene reserve grondexploitaties (ARG)
is bepaald op minimaal 5 en maximaal 10 procent berekend over het gemiddeld geïnvesteerd vermogen van de nog niet in exploitatie zijnde en in
exploitatie zijnde grondexploitaties in de eerstvolgende vijf jaar, waar aan de
orde gecorrigeerd met de getroffen verliesvoorzieningen, alsmede het gemiddeld geïnvesteerd vermogen in de eerstvolgende vijf jaar van de strategische verwervingen, gecorrigeerd met de stille reserve in het strategisch
bezit.
Het weerstandsvermogen in de algemene reserve onroerende zaken is bepaald op twee maal het exploitatieresultaat op stedelijk onroerend goed met
een maximum van € 1 miljoen. De Algemene Reserve Onroerende Zaken is
het in de balans zichtbare weerstandvermogen. Daarnaast is er een stille
reserve op eigendommen binnen product 13.
Algemene reserve grondexploitaties
Deze reserve kent per eind 2011 een boekwaarde van € 2,44 miljoen.
Het verloop over 2011 is als volgt:

212

(x € 1,0 miljoen)

Algemene reserve grondexploitaties (bedragen
in €)
Boekwaarde 1-1-2011
Bij: rente
Bij: vermeerderingen
Aanvulling saldo algemene reserve grondexploitatie tot 5%
Winstafdrachten woningbouw Lettele
Afstorting saldo reserve OZ naar algemene
reserve grondexploitatie
Totaal vermeerderingen
Af: verminderingen
Beleidsadvisering/broedkamergelden
Aanvullende verliesvoorzieningen ten laste van
algemene reserve grondexploitatie
Totaal verminderingen
Boekwaarde 31-12-2011

Project
88.610
4.431
5.331.000
572.311
259.000
6.162.311
- 750.000
- 3.062.500
3.812.500
2.442.852

In de begroting 2011 werd uitgegaan van een eindstand 2011 van de Algemene reserve grondexploitatie van € 5,2 miljoen. De lagere werkelijke stand
wordt veroorzaakt doordat er geen aanvullende verliesvoorzieningen waren
begroot voor 2011. Tevens was de storting vanuit de reserve Onroerende
zaken niet begroot.
Bij de voorjaarsnota wordt het saldo van de reserve algemene grondexploitatie aangevuld tot het minimale percentage van 5%.
Verliesvoorziening voorraad gronden
Bij de jaarrekening 2009 en 2010 zijn diverse verliesvoorzieningen getroffen.
In 2011 zijn aanvullende en nieuwe verliesvoorzieningen getroffen. In onderstaande tabel zijn alle voorzieningen in beeld gebracht.

Landeweert
Eikendal
De Scheg
Sluiskwartier
Dev
NO/Lindervel
d
Bedrijvenpark A1
Bedrijventerrein Lettele
Nieuwe
Markt
Winkelcentrum Keizerslanden
Groot Bergweide (HK)
Totaal

Verliesvoorziening
t/m
boekjaar
2010
3,40
1,35
3,00
5,60
3,20

Verliesvoorziening
2011

Duurzame
waardeverandering

Totaal verliesvoorziening per
31-12-2011

0,175
0,740
0,940
0,735
8,400

0,00
0,00
0,00
-6,335
0,00

3,575
2,090
3,940
0,000
11,600

11,1

6,305

0,00

17,405

0,30

0,100

0,00

0,400

0,00

1,055

0,00

1,055

0,00

0,329

0,00

0,329

0,00

3,300

0,00

3,300

27,95

22,079

-6,335

43,694

Landeweert
In het gemeentelijke structuurplan is de locatie Landeweert als uitbreiding
voor de middellange termijn aangeduid. Dat betekent dat deze locatie zal
worden ontwikkeld zodra Wijtenhorst/Douweler Leide gereed is. Start bouw
van Landeweert binnen een periode van 10 jaar is daardoor realistisch. De
planontwikkeling zal waarschijnlijk binnen 5 jaar worden opgepakt.
De boekwaarde van Landeweert is door een rentebijschrijving wel weer
bijna € 0,3 miljoen toegenomen. Dat betekent dat er opnieuw een aanvullende verliesvoorziening dient te worden getroffen .
De externe taxatie van vorig jaar is intern beoordeeld en geaccordeerd. De
ontwikkelwaarde zelf is geactualiseerd naar 1-1-2012 en door de rentebijschrijving met € 90.000 gestegen.
Eikendal
Meer dan de andere projecten wordt dit plan getroffen door de economische
crisis. Opnieuw moet worden geconstateerd dat een aanvullende verliesvoorziening noodzakelijk is.
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Inmiddels zijn plannen in voorbereiding die gericht zijn op het vlottrekken
van de verkoop. Deze voorzien primair in een gedeeltelijke omzetting naar
kleinere kavels en andere woningbouwcategorieën op een zodanige manier
dat de filosofie van het plan zelf en de positie van het plan in de totale Deventer woningmarkt niet (te sterk) wordt aangetast. Aanvullend wordt ook
naar financiële constructies gezocht die de verkoop van de kavels kunnen
stimuleren.

Stadslandschappen, maar niet beogen daarvan een letterlijke vertaling te
geven. Om een inschatting te kunnen maken van de wijze waarop de gemeentelijke gronden voor woningbouw in aanmerking komen is het scenario
Stadslandschappen wel als hulpmiddel gebruikt. Hierover zijn geen besluiten genomen, maar voor de waardering moeten uitgangspunten worden
bepaald.
De conclusie van de planeconomische verkenning ziet er als volgt uit.

Rondom de Scheg.
De invulling van de westelijke gronden van het complex Rondom de Scheg
is minder voorspoedig verlopen dan eerder gedacht. Het is noodzakelijk
geworden de hoogte van de uitgifteprijs en het tempo van uitgifte, inclusief
start, aan te passen in de grondexploitatie.
Sluiskwartier
In tegenstelling tot hetgeen vorig jaar over het Sluiskwartier nog werd aangenomen bestaat er beperkt inzicht in een concrete uitwerking van het Ambitiedocument voor de Binnenstad. Heel strikt formeel geredeneerd kan dus
ook niet met zekerheid worden gesteld dat de boekwaarden nimmer meer
kunnen worden terugverdiend en kan dus ook worden volstaan met een
verliesvoorziening. Toch laat geen enkele verkenning tot heden zien dat een
optimisme over het terugverdienen van de boekwaarde gerechtvaardigd is.
Om die reden wordt geadviseerd de boekwaarde terug te brengen tot minimaal de WOZ-waarden. Een duurzame waardevermindering (cf spelregels
financieel beheer) dus van € 6,335 miljoen in plaats van een verliesvoorziening. Op die wijze kan de verdere stijging van de boekwaarde worden beteugeld.
Deventer NO/Linderveld
Naar de haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling heeft een planeconomische verkenning plaatsgevonden. De te beantwoorden vraag is of de gemeentelijke investeringen in dit gebied nog zijn terug te verdienen middels
verkoop van de gronden, al dan niet na ontwikkeling. De kaders voor de
verkenning zijn de globale ruimtelijke uitgangspunten uit de Visie Deventer
Noord Oost, aangevuld met de besluitvorming van het college d.d. 5 april
2011 en 18 oktober 2011 over het reëel en stellige voornemen in Deventer
NO in de periode 2020 – 2030 2000 woningen te ontwikkelen.
Binnen de context van de Visie zijn algemene planeconomische parameters
gehanteerd die misschien wel het meest in de buurt liggen bij het scenario
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Ontwikkelingswaarde per m2 per 1-1-2012

€ 32,00

In te brengen gemeentelijke gronden
Af te stoten gemeentelijke gronden

62 ha
62 ha

€ 19,8 mln
€ 3,8 mln

Boekwaarde gemeentelijke gronden

124 ha

€ 23,7 mln

Benodigde aanvullende verliesvoorzieningen

€ 0,1 mln

Voor het onderliggende materiaal wordt verwezen naar de planeconomische
verkenning .
Evenals in eind 2010 wordt dus bevestigd dat het mogelijk wordt geacht om
de investeringen terug te verdienen door middel van de ontwikkeling van het
gebied voor woningbouw. Aan de benadering zijn risico’s verbonden. Om dit
financiële resultaat te kunnen bereiken dient de ontwikkeling aan de volgende voorwaarden te voldoen.
a. De verliesvoorziening van € 3,2 mln wordt ingezet ter dekking van
een vergelijkbaar tekort;
b. de overige gronden (62 ha) worden afgestoten tegen agrarische
waarde;
c. 62 ha van de gemeentelijke gronden worden ingebracht in de ontwikkeling, waarvan 49 ha voor netto woongebied waarop minimaal
1350 woningen worden gebouwd;
d. er in het gebied in totaal 2000 woningen worden gebouwd met:
1. een differentiatie volgens de Woonvisie 2008;
2. een bouwtempo van 200 woningen per jaar;
3. de start verkoop gronden in 2020 en beëindiging in 2030;
4. een gemiddelde dichtheid in de woonvlekken van 27
won/ha;
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e. er wordt afgeweken van de gebruikelijke parameters voor kostenstijging en opbrengstenstijging (2 - 0%) in die zin dat er 0 - 0 wordt
gehanteerd;
f. er wordt gerekend met een rentepercentage van 5%;
g. in de kostenbeheersing van het project strikt gestuurd wordt op basis van de in de verkenning gehanteerde percentages voor planvoorbereiding (2 x 15%) en onvoorzien (10%).
In deze voorwaarden zitten twee belangrijke uitgangspunten, enerzijds gericht op het programma en anderzijds gericht op de ruimtelijke uitgangspunten.
Ten eerste is het bouwen van 2000 woningen in de periode 2020 – 2030. In
de tweede plaats wordt opgemerkt dat de Visie Deventer Noord Oost een
sterk landschappelijke opzet kent waarin zeer grote groenblijvende gronden
zijn voorzien. Dat pakt zeer ongunstig uit voor de inzet van de gemeentelijke
gronden. In de huidig indicatief aangegeven netto woonvlekken zijn nu
slechts 39 ha gemeentelijk eigendom. Het vinden van 10 ha extra op gemeentelijke gronden te ontwikkelen netto woningbouwvlekken is essentieel
voor een sluitende gemeentelijke exploitatie. Daarvoor zijn voldoende kansen zonder dat dit essentieel indruist tegen de ruimtelijke uitgangspunten
van de Visie.
Actueel is het initiatief voor de aanleg van een park met zonnepanelen. De
initiatiefnemer heeft zijn initiatief geprojecteerd in het gebied Deventer NO.
Voor dit initiatief wordt momenteel een ruimtelijke visie opgesteld. Het is
denkbaar dat de panelen worden gebouwd op de gemeentelijke gronden,
maar dat mag niet strijdig zijn met de voorgenomen woningbouwactiviteiten.
Concreet dient er voldoende en geschikte gemeentelijke grond (62 ha) in
het gebied beschikbaar te blijven of tijdig beschikbaar te zijn voor woningbouw.
De overige gronden kunnen worden afgestoten ten behoeve van de aanleg
van de zonnepanelen indien de opbrengst van de gronden tenminste op het
niveau van de agrarische waardering zit.
Op basis van de aangescherpte BBV 2012 moet er een stellig en reëel
voornemen zijn (door de Raad bevestigd) dat in Deventer NO in het begrote
tempo vanaf 2020 woningbouw gaat plaatsvinden. Weliswaar is bij de jaarrekening over 2011 de BBV 2012 niet van toepassing, dit zou dan leiden tot
afwaardering naar agrarische waarde, gesteld kan worden dat het niet zeker
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is dat de Raad in 2012 wel een stellig en reëel standpunt in zal nemen dat
kan voldoen aan de BBV 2012. Om die redenen dient een voorziening te
worden getroffen voor het optreden van dit risico.
Het totale bedrag van afwaardering naar agrarische waarde is € 16,7 mln.
De kans dat de Raad in 2012 geen reëel en stellig voornemen uitspreekt dat
kan voldoen aan de BBV 2012 -en dus een bevestiging van de waardering
2011- wordt ingeschat op 50%. Dat betekent dat er nu een verliesvoorziening van € 8,35 mln dient te worden getroffen. Tezamen met de rentebijschrijving ad € 0,1 mln is dat een voorziening van € 8,45 mln.
Mocht de Raad inderdaad in de loop van 2012 geen stellig en reëel voornemen uitspreken dan is op dat moment alsnog een extra verliesvoorziening
of afwaardering van de resterende € 8,35 mln. (opgeteld dus € 16,7 mln.)
noodzakelijk.
Bedrijventerrein A1
Op dit moment is een herziening van het (nog niet onherroepelijke) bestemmingsplan in voorbereiding. Deze herziening heeft ook een omvangrijk
financieel effect. Het gecalculeerde tekort bedraagt nu € 13,8 miljoen.
Er zijn voldoende middelen aanwezig om dit tekort af te dekken. Een deel
daarvan, ongeveer € 3,5 miljoen, is bij de start bij de start van het project als
gemeentelijke bijdrage in het project geboekt. Om per project inzichtelijk te
houden wat het tekort is en welke verliesvoorziening hier tegenover staat is
het gewenst dit bedrag over te hevelen naar de verliesvoorziening van het
project Bedrijvenpark A1. Daarmee wordt de totale omvang van de verliesvoorziening € 17,4 miljoen. Deze verliesvoorziening is gebaseerd op een
contante waarde. Binnen de RGI is een risicobuffer van € 1,8 miljoen opgenomen voor keuzes en risico’s binnen het project Bedrijvenpark A1.
Het uitgiftetempo van de gronden is gebaseerd op de bedrijventerreinenvisie
van medio 2011. Desondanks blijven er grote risico´s kleven aan het tempo,
mede gelet op verdere economische achteruitgang. In de bijlage behorende
bij de exploitatieopzet van het plan is de hoogte van dit risico bepaald op €
3,0 mln. (verschil tussen uitgiftetempo van 6,3 ha/jaar en 5,5 ha/jaar). Daarin is ook aangegeven dat de kans van optreden 50 % bedraagt. Het treffen
van een aanvullende risicovoorziening € 1,5 mln. is derhalve noodzakelijk.
Indien de uitgifte trager zal verlopen dan 5,5 ha is dus slechts 50% van financiële gevolgen daarvan afgedekt. Dit extra risico bedraagt € 1,5 miljoen
(na diverse correcties).
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In de exploitatieopzet is eveneens rekening gehouden met het verkrijgen
van een subsidie van het Investeringsbudget landelijk gebied. Daarover
bestaat tot nu toe on voldoende zekerheid. Het treffen van een voorziening
van € 0,7 miljoen. Is noodzakelijk.
Opgeteld bedraagt de totale aanvullende voorziening € 2,2 miljoen (exclusief rente).
Groot Bergweide
Het Havenkwartier kent, als onderdeel van het complex Groot Bergweide,
een specifiek beheersmodel. Achtergrond daarvan is dat het Havenkwartier
als totaal geen sluitende grondexploitatie kan bereiken. Daarom is door de
raad al in 2005 en 2007 bepaald dat de tekorten in het totale Havenkwartier
mogen worden gedekt uit het positieve resultaat van de grondexploitatie
Groot Bergweide.
Puur praktisch betekent dit ook dat de diverse deelprojecten uit het Havenkwartier alleen kunnen worden opgestart indien er sprake is van voldoende
(realistisch zicht) op positief saldo in Groot Bergweide als totaal.
Op 7 juli 2010 heeft de raad binnen het totale Havenkwartier een aantal
geprioriteerde deelprojecten aangewezen die in principe kunnen worden
opgestart. Daarvan zijn er voor drie deelprojecten inmiddels grondexploitaties opgesteld die in mei 2012 voor besluitvorming kunnen worden voorgelegd.
Voor deze drie projecten geldt eind 2011 dat daarvoor het reëel en stellig
voornemen bestaat deze gebieden in ontwikkeling te brengen. De waardering van de gemeentelijke boekwaarde kan plaatsvinden op basis van de
ontwikkelwaarde. Negatieve exploitatiesaldi mogen worden verevend met
het positieve saldo van Groot Bergweide.
Deze projecten kennen cumulatief een negatief resultaat van € 2,6 miljoen.
Het resultaat van het complex Groot Bergweide (excl. Havenkwartier) kent
een resultaat van € 6,9 miljoen en is daarmee voldoende van omvang om
het negatieve resultaat van deze eerste deelprojecten van het Havenkwartier af te dekken.
Voor de rest van het Havenkwartier geldt dit nog in onvoldoende mate. De
daaraan toe te rekenen boekwaarde dient te worden gewaardeerd op basis
van de WOZ-waarden.
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De boekwaarde daarvan bedraagt € 7,5 miljoen. Hoewel een deel van deze
gebieden wel binnen de geprioriteerde gebieden vallen (besluit Raad 7 juli
2010) dient de waardering van deze bezittingen te worden bepaald op basis
van de WOZ-waarden (€ 4,2 miljoen). Hier is sprake van een negatief verschil van € 3,3 miljoen (zijnde 7,5 – 4,2).
Dit leidt er toe dat er ter hoogte van € 3,3 miljoen een verliesvoorziening
moet worden getroffen voor het Havenkwartier.
Deze verliesvoorziening is noodzakelijk op grond van de BBV voorschriften.
Dat wil niet zeggen dat er nu daadwerkelijk een tekort is in Groot Bergweide.
In het beheersmodel wordt gekeken naar de optelsom van enerzijds de exploitatieresultaten van de deelcomplexen en anderzijds het verschil tussen
boekwaarden en WOZ-waarden in de overige gronden. Dat totaal (negatieve) bedrag dient lager te zijn dan het exploitatieresultaat van het complex
Groot Bergweide (excl Havenkwartier). Bij het opmaken van de Rekening
2011 is dit het geval. Het totale saldo Groot Bergweide (incl. Havenkwartier
ontwikkelwaarden en rest) bedraagt bijna € 1 miljoen positief.
Uiteraard is het positieve exploitatieresultaat van Groot Bergweide nog afhankelijk van de opbrengsten uit grondverkoop aan met name de Westfalenstraat en in mindere mate in Bergweide 5.2 (Zutphenseweg). Deze zijn
voorzien in de jaren 2012 t/m 2014. Bij het feitelijk opstarten van de deelprojecten in Havenkwartier dien de feitelijke verkoop van de gronden nauwlettend te worden gevolgd (kijkend naar de exploitatiesaldi binnen Groot Bergweide).
Bedrijventerrein Lettele
Ook de verkoop van de gronden in dit complex verlopen niet meer conform
planning waardoor een extra tekort op de grondexploitatie is ontstaan.
Nieuwe markt
Er is sprake van een stijgende boekwaarde, voornamelijk als gevolg van de
rentebijschrijving die niet kan worden gecompenseerd door het rendabel
(tijdelijk) exploiteren van de gebouwen.
Er is weliswaar sprake van een initiatief voor een nieuwe functie voor dit
gebouw (hotel of andere culturele/stedelijke functie), maar daarover is nog
geen definitieve beslissing genomen. Om die reden is bij de waardering
uitgegaan van de WOZ-taxaties. Op basis daarvan is een verliesvoorziening
noodzakelijk van € 1.055.000 noodzakelijk.
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Winkelcentrum Keizerslanden
In juli 2011 is de grondexploitatie van winkelcentrum Keizerslanden vastgesteld met een tekort van € 329.000.
Volgens de financiële spelregels moet voor dit bedrag een verliesvoorziening worden aangemaakt. De verliesvoorziening wordt gedekt door een
bijdrage uit de reserve herstructurering (b&w nota 549559 Grondexploitatie
winkelcentrum Keizerslanden).

gaande jaren voor sportpark Keizer Karellaan 11 plaatsgevonden (totaal €
150.000). Het uit beheer nemen van 53,5 hectare landbouwgronden voor
IJsselandschap levert minder vergoeding op voor beheerkosten (€ 50.000).
En het onderzoek naar mogelijkheden van afstoten van panden en gronden
en recht van opstal heeft meer tijd gevergd (€ 85.000).
Financiële kansen en risico’s in relatie tot weerstandsvermogen

Reserve Onroerende zaken
Deze reserve kent per eind 2011 een boekwaarde van € 1,4 miljoen.
Het verloop over 2011 is als volgt:
Reserve onroerende zaken (bedragen in €)
Boekwaarde 1-1-2011
Bij: rente

2.864.908
0

Bij: vermeerderingen
Verkoop perc. Bruijnssteeg 26 (B&W besluit 17-5-2011)

107.989

Exploitatieresultaat

237.819

Totaal vermeerderingen
Af: verminderingen

345.808

Bijdrage Polstraat 50 (Besluit najaarsrapportage)

- 20.000

Bijdrage Van Hetenstraat 59 (Besluit najaarsrapportage)

- 90.000

Bijdrage Lange Zandstraat 80 (besluit B&W 26 juli 2011)

- 8.300

Bijdrage Kon.Julianastraat 91 (Besluit najaarsrapportage)
Afroming reserve ten gunste van vermogenreserve
(besluit begroting 2012)
Afstorting saldo reserve OZ naar ARG (besluit B&W 24
januari 2012)
Totaal verminderingen
Boekwaarde 31-12-2011

- 30.000
- 1.400.000
- 259.000
-1.807.300
1.403.416

Het exploitatieresultaat van product 13 was begroot op € 523.000, het werkelijke exploitatieresultaat bedroeg € 238.000. Het verschil tussen begroting
en realisatie wordt veroorzaakt door niet-begrote kapitaallasten Londenstraat en daarnaast heeft een correctie voor de kapitaallasten over voorGemeente Deventer Jaarverslag 2011

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 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 belangrijk om tijdig keuzen te maken en op basis hiervan vervolgstappen
te bepalen. Het niet 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 is er sprake van vertraging van de voortgang. De oorzaken
daarvan zijn sterk verschillend. De complexiteit van de regelgeving en procedures speelt bijvoorbeeld een rol bij Spijkvoorderenk en het bedrijvenpark
langs de A1. Ook de complexiteit van vooral de inbreidingslocaties zoals
Sluiskwartier en de Nieuwe Markt speelt een belangrijke rol.
Genoemde projecten staan in de wachtkamer. De voorinvestering in deze
laatste groep projecten is ruim € 47,2 miljoen.
De netto boekwaarde binnen de algemene reserve grondexploitatie (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 het gemiddeld geïnvesteerd vermogen van de nog niet in exploitatie zijnde en in exploitatie zijnde grondexploitaties in de eerstvolgende 5 jaar, waar aan de
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orde gecorrigeerd met de getroffen verliesvoorzieningen, alsmede het gemiddeld geïnvesteerd vermogen in de eerstvolgende 5 jaar van de strategische verwervingen, gecorrigeerd met de stille reserve in het strategisch
bezit.
De boekwaarde van de grondexploitaties bedraagt per eind 2011 € 95,7
miljoen. De ARG ad € 2,44 miljoen vertegenwoordigt per eind 2011 dus
2,5% van de boekwaarde. Dit is lager dan de minimale 5% zoals genoemd
in de financiële spelregels vastgoed. Dit betekent dat bij de voorjaarsnota
2012 het saldo van deze reserve aangevuld moet gaan worden met afgerond € 3,5 miljoen tot de benodigde minimale hoogte van 5% van de gemiddelde boekwaarde.
Het meerjarenperspectief van de ARG wordt bij de Voorjaarsnota 2012 geactualiseerd op basis van de Projectenrapportage 2012. De ontwikkeling
van de ARG wordt beïnvloed door herijking van resultaatverwachtingen van
de projecten en door toepassing van de inmiddels vastgestelde nieuwe financiële spelregels vastgoed. In de nieuwe financiële spelregels vastgoed
wordt uitgegaan van een minimaal percentage van de ARG van 5% van de
gemiddelde boekwaarde over de projecten in exploitatie, de projecten niet in
exploitatie en de strategische verwervingen verminderd met de getroffen
verliesvoorzieningen.
Onroerend goed buiten exploitatie
Als weerstandsvermogen geldt hier de reserve OZ en stille reserves op de
panden.

Achtervang voor het risico bij strategische verwervingen
De reserve OZ vormt samen met de stille reserve van product 13 weerstandvermogen voor risico’s in strategisch bezit van product 13 (vastgesteld
in spelregels financieel beheer vastgoed). De boekwaarde van strategische
verwervingen binnen product 13 is nihil.
Bouwclaims
Momenteel wordt er een beleid gevoerd waarin zeer terughoudend wordt
omgegaan met het aangaan van nieuwe bouwclaims (nee tenzij). Bouwclaims trekken te veel een wissel op de toekomst en moeten om die reden
alleen worden aangegaan indien er zeer duidelijke en zakelijke gronden aan
ten grondslag liggen.
Daarom ook dient het beleid rondom het aangaan van afspraken omtrent
het toewijzen en honoreren van bouwclaims volstrekt transparant te zijn. Om
die reden is er een speciaal onderhandelingsprotocol opgesteld.
Bouwclaims worden nauwgezet geregistreerd op een speciaal daarvoor
aangelegde lijst. Deze lijst wordt jaarlijks als bijlage toegevoegd aan de Projectenrapportage.
Aan- en verkopen
Het college is ruim gemandateerd voor diverse aan- en verkopen, zowel in
het kader van een grondexploitatie als daarop vooruitlopend. Omwille van
een grote transparantie wordt er jaarlijks achteraf verslag gedaan van de
aan- en verkopen. Ook deze lijst wordt als bijlage toegevoegd aan de Projectenrapportage.

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 2011 ongeveer
€ 13,7 miljoen
De stille reserve (€ 13,7 miljoen) en de boekwaarde van de reserve OZ (€
1,4 miljoen) , minus een voorzien op te lossen knelpunt van € 0,2 miljoen
volgens begroting 2011 samen leiden tot een weerstandsvermogen voor het
onroerend goed buiten exploitatie (product 13) per eind 2011 van € 14,9
miljoen.
De hoogte van dit weerstandvermogen moet beoordeeld worden in relatie
tot de risico’s en genomen besluiten:
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4.8

Paragraaf grotestedenbeleid

2011 is het tweede jaar in de periode van het Grotestedenbeleid 2010-2014.
Doelen van het GSB waren en zijn nog steeds:
•
•
•
•
•

het verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid
het verbeteren van de fysieke kwaliteit van de leefomgeving
het verbeteren van de sociale kwaliteit van de samenleving
het binden van midden- en hoge inkomens aan de stad
het vergroten van de economische kracht van de stad

In 2012 vindt de tussentijdse monitor plaats waarmee wordt bepaald of de
grote steden voortgang maken op de voornoemde doelen.
Voor de huidige GSB periode zijn vrijwel alle uitkeringen ondergebracht in
decentralisatie uitkeringen, dwz. de posten blijven op de begrotingen van de
verschillende ministeries staan, maar gemeenten hoeven zich over de besteding ervan niet te verantwoorden. Het Rijk houdt de vinger aan de pols
aan de hand van landelijk verzamelde gegevens waarmee verantwoording
aan de Kamer kan worden afgelegd over de besteding van de middelen.
Gedachte daarachter is dat gemeenten met de gegeven vrijheid een optimaal samenhangend beleid zullen voeren om hun stedelijke opgaven goed
op te pakken.
Binnen de huidige GSB periode vervallen de gelden voor veiligheid per 2012
en die voor de Investeringsregeling Stedelijke Vernieuwing per 2014. Verder
komt er minder geld voor de voortzetting van het beleid voor de krachtwijken
(de eerste periode binnen de afspraken voor 10 jaar is eind 2011 afgelopen). Daarnaast heeft de gemeente in 2011 de mogelijkheid gehad om de in
de vorige periode niet gerealiseerde prestaties alsnog te realiseren. Het
betreft de prestaties in het kader van ISV, inburgering, VVE en educatie.
Deze prestaties zijn in 2011 gerealiseerd en kunnen worden verantwoord.
Hiermee komt de te verwachten rijksbijdrage in het kader van GSB op €
35.727.214,52 .
In 2011 bleek dat Rentree als belangrijkste financier in de krachtwijk Rivierenwijk tot 2012 met succes een beroep kan doen op het vereveningsfonds
voor woningbouwcorporaties. De rechter heeft bezwaren van een aantal
corporaties daartegen niet gehonoreerd.
Krachtwijk Rivierenwijk
Gemeente Deventer Jaarverslag 2011

Zoals gezegd is in 2011 ook de periode van het sociaal actieplan Rivierenwijk 2008-2011 afgesloten. Door Rentree zal een afzonderlijke evaluatie aan
de gemeente worden aangeboden, maar vooruitlopend daarop kan worden
gemeld dat de delen die de gemeente heeft uitgevoerd succesvol zijn geweest. Zo zijn alle schoolverlaters in de Rivierenwijk benaderd en zijn allen
die daartoe konden worden gemotiveerd op een traject gezet (239 jongeren). Daarmee is de achterstand omgezet in een voorsprong en de ontwikkelde methodiek wordt dan ook naar de andere wijken uitgerold. Voor integratie zijn alle beoogde aantallen voor activering, scholing en werk meer
dan behaald.
Het Rijk heeft aangegeven maatwerkafspraken te willen maken met de steden waarmee 3,5 jaar geleden charters zijn afgesloten. Het charter dat
Deventer heeft afgesloten bestond nagenoeg geheel uit afspraken in het
sociale domein. Er is op veel thema’s voortgang geboekt.
De huidige financiële werkelijkheid noopt echter tot het aan te brengen van
focus op een aantal beleidsterreinen waar de extra inzet een impuls geeft
aan de kwaliteit van de Rivierenwijk. Deze focus richt zich op: (1) Opgroeien
in de wijk, (2) Zorg en Gezondheid in de wijk, (3) Economie in de wijk en (4)
Herstructurering en participatie in de wijk.
Op basis hiervan is met het Rijk afgesproken samen te werken op de volgende inhoudelijke punten:
• In de eerste plaats het onderwijs in relatie tot VVE en de achterstanden op het terrein van taal. Extra investeren in het terugdringen van achterstanden bij die kinderen die instromen in het
basisonderwijs vergroot hun kansen in het vervolgonderwijs en
op het vinden en krijgen van betaald werk.
• Een tweede aandachtspunt is het zorgaanbod en de gezondheid van de wijkbewoners. Het is niet acceptabel dat de gemiddelde levensverwachting van bewoners van de Rivierenwijk
achterblijft bij die van andere inwoners. Gericht investeren in
preventie, aanbod van voorzieningen en deelname van doelgroepen aan die voorzieningen is van groot belang.
• Daarnaast is de economische leefbaarheid van grote betekenis
voor de wijk. Extra impulsen en investeringen in relatie tot het
winkelcentrum aan het Deltaplein geeft de wijk nieuwe dynamiek en werkgelegenheid.
• Tenslotte, maar zeker niet in de laatste plaats, verdient de participatie van bewoners in deze fase nieuwe impulsen. Het betrek219

ken van de bewoners bij hun nieuwe woning, de nieuwe buurt
en het zoeken naar nieuwe samenwerking en cohesie in de wijk
vraagt om extra inzet en betrokkenheid.
Lobby door en kennisuitwisseling binnen de G32
Door de bezuinigingen bij het Rijk komen er geen nieuwe gelden beschikbaar voor de G32. Integendeel, bestaande geldstromen worden niet verlengd zoals voor ISV en veiligheid. Daarnaast is het Rijk ambitieus voor wat
betreft het decentraliseren van beleid. Dit maakt dat zowel de ministeries als
het overleg van de G32 zich hebben moeten herpositioneren. Daarbij is de
focus verschoven van geld naar inhoud. De G32 hebben meer dan in het
verleden de mogelijkheid om het door het Rijk te ontwikkelen beleid te beïnvloeden: bijdragen en meedenken worden door de ministeries gestimuleerd
en gewaardeerd. Daarnaast zijn de lijnen kort van de binnen de G32 deelnemende bestuurders naar bewindslieden en Kamerleden. Inhoudelijk ligt
nu vooral de nadruk op het wegnemen van belemmerende wetgeving en het
zoeken naar nieuwe financieringsarrangementen. Zaken die in 2011 zijn
opgepakt zijn: de landelijke structuurvisie infrastructuur en ruimte, de woonvisie, de omgevingswet en de transitieopgaven op sociaal terrein (werken
naar vermogen, WMO en Jeugdzorg). Daarnaast heeft de G32 thema's
aangepakt om van elkaars ervaringen te leren en om voor te lobbyen. Dit
onder andere op het gebied van breedband, inburgering, herprogrammering,
stad in de regio, etc. Vanuit Deventer zijn de wethouders Swart en Ahne
vice-voorzitter van de pijler fysiek respectievelijk economie.
Europa
Ook is in 2011 meer duidelijkheid gekomen over de nieuwe ronde structuurfondsen binnen Europa (2013-2020). Helder is nu dat er geen afzonderlijk
structuurfonds voor de grote steden zal komen, wel dat het aspect 'grote
stad' in de verschillende fondsen een wegingsfactor zal worden. Een en
ander zal worden vormgegeven in 2012, waarbij de G32 het Rijk mede adviseert.
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4.9
4.9.1

Paragraaf investeringen
Inleiding

Om in de komende jaren te ontwikkelen op gebieden als energie, waterbeheer, ICT, onderwijs en duurzame en veilige wijken met multiculturele voorzieningen is veel geld nodig.
De gemeente Deventer heeft in 2011 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, legt beslag op schaarse
middelen op de middenlange en lange planningshorizon. Om tegemoet te
komen aan de wensen van de burger en het bestuur zijn keuzes gemaakt.
Keuzes die vanwege een veelheid aan politieke en maatschappelijke belangen en een complex aan regelgevingen vaak moeilijk zijn te maken.
In de begroting 2011-2014 is, mede op basis van de ‘spelregels gemeentelijke investeringsplanning’, een meerjarig overzicht van uit te voeren investeringsprojecten opgesteld. In meerjarenperspectief is financiële dekking beschikbaar voor alle investeringsprojecten. Door faseringsverschillen van de
investeringsprojecten kan op bepaalde momenten een nadelig saldo in de
Reserve Gemeentelijke Investeringen (RGI) ontstaan. Om te voldoen aan
de regels van het BBV (negatieve reserves zijn niet toegestaan) kan tijdelijk
een beroep worden gedaan op een bestemmingsreserve bijvoorbeeld de
vermogensreserve. Bij aantrekken van de economie en de grondexploitatie
zal de bestemmingsreserve weer worden gevoed met de omvang van de
onttrokken middelen. In 2011 heeft voor dit doeleinde geen onttrekking aan
een bestemmingsreserve plaatsgevonden.
Op deze plaats in het jaarverslag wordt per programma en product een gecomprimeerd beeld gepresenteerd van de gerealiseerde investeringsuitgaven in 2011. Tevens worden de significante afwijkingen ten opzichte van de
begrote bedragen kort toegelicht.

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:
o investeringen met economisch nut;
o 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.’

Wat zijn investeringen en wat niet?
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4.9.2

Welke investeringen zijn in 2011 gerealiseerd?

Openbare ruimte
Categorie
(bedragen x € 1.000)
Straten, wegen, pleinen

Programma

Product

3

20

Begroting na
wijziging 2011
700

Openbare verlichting

3

22

-

-

Haven en waterwerken

3

25

133

134

Markten

3

27

90

-

Groen, natuur en recreatie

3

28

58

96

Openbare speelgelegenheden

3

30

-

-

Riolering en waterhuishouding

3

32

4.492

2.838

Begraafplaatsen

3

33

90

87

Civieltechnische
Kunstwerken

3

38

8.262

3.668

Betaald parkeren

4

23

992

78

Verkeer en vervoersbeleid

4

24

15.024

8.258

Milieu

5

35

2.580

2.175

Ruimtelijke ordening

6

1

564

530

Sociaal economisch
beleid

8

6

568

438

€ 33.553

€ 18.860

Totaal

Rekening
2011
558

2012. De uitvoering heeft toch in 2011 plaatsgevonden waardoor in 2011
een overschrijding (ad. € 38.000) is ontstaan.
De onderschrijding van de verwachte investeringskosten ad. € 1,6 miljoen
voor product 32 is voornamelijk veroorzaakt door vertraging in de vervanging van de riolering aan de Industrieweg en het doorschuiven van enkele
kleine projecten. Bij de civieltechnische kunstwerken (product 38) betreft het
de investeringen afmeervoorziening Pothoofdkade, vervanging Hanzebrug,
Prins Bernhardsluis, kadeconstructie haven, realisatie Wellekade en het
baggeren van de Buitengracht en de Voorhaven. De kadeconstructie is afgerond in 2011. De onderschrijding van € 4,6 miljoen is het gevolg van faseringsverschillen bij vermelde projecten die doorlopen in 2012 en een categorische verschuiving van de gerealiseerde kosten voor het baggeren van de
Buitengracht en de Voorhaven onder de exploitatiekosten in plaats van onder de investeringen.
Door vertraging in de uitvoering van het parkeerroute informatie systeem
(PRIS), rijwielstalling binnenstad en de aanschaf van handhelds lopen de
investeringskosten voor een groot deel door in 2012. Dit heeft in 2011 geleid
tot een flinke onderschrijding van het investeringsbudget (ad. € 9 ton).
De onderschrijding ad. € 6,8 miljoen (product 24) betreft onder andere de
investering Amstellaan, fietsbrug N348, Zandbeldbrug, Siemelinksweg, kruising Siemelinksweg/N348, fietspad Gorsselseweg, tunnel Rivierenwijk, verkeersplein Keizerslanden, Keizerspark, Dorpstraat Diepenveen en de Boxbergerweg. De kruising N348 is gerealiseerd echter de afrekening met de
provincie moet nog plaatsvinden. De realisatie van de andere projecten
loopt door in 2012 waardoor het verschil tussen begroting en realisatie is
ontstaan door faseringsverschillen.

Hieronder worden kort de significante afwijkingen (> 10%) nader toegelicht.
Het project Brinkgreverweg (product 20) is in 2011 gerealiseerd. De financiële afwikkeling (€ 142.000) vindt in 2012 plaats. De geplande vervanging
van de elektrische installaties voor de markt (product 27) is vertraagd en zal
doorschuiven naar 2012. Voor de uitvoeringskosten project Baarlerhoek
(product 28) is bij de najaarsrapportage 2011 uitgegaan van realisatie in
Gemeente Deventer Jaarverslag 2011
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Gebouwen
Categorie
(bedragen x € 1.000)
Volkshuisvesting

Gemeentelijke huisvesting
Programma

Product

7

3

Begroting 2011
na wijziging
225

Rekening
2011
196

Onroerend goed buiten
exploitatie

8

13

3.620

2.135

Onderwijshuisvesting

11

211

4.216

3.320

Buurtwerk

12

221

-

-

Welzijn- en culturele
huisvesting

13

230

38

-

Sporthuisvesting

14

241
Totaal

484
€ 8.583

165
€ 5.816

De gerealiseerde investeringen in gebouwen vertonen in 2011 ten opzichte
van de begroting de volgende afwijkingen;
De onderschrijding van € 1,5 miljoen inzake onroerend goed buiten exploitatie (product 13) is veroorzaakt door een lagere inbreng van de boekwaarde
van de Ganzeboom 167 ad. € 7 ton, het nog niet hebben aangekocht van
het speeltuingebouw Gooierstraat ad. € 4 ton en een bijdrage ten behoeve
van het infocentrum Steenbrugge vanuit de exploitatie Steenbrugge ad. € 3
ton (niet als zodanig verwerkt in de begroting). De investering in de onderwijshuisvesting (product 211) is € 9 ton lager dan begroot. De renovatie
Rubensstraat 6 en de Hagenpoortschool worden in de eerste helft van 2012
afgerond. Voor het wijkvoorzieningencentrum Borgele locatie Groenewold
wordt een groot deel van de voorbereidingskosten in 2012 gerealiseerd.
De investering in de nieuwbouw Leemkuil (product 230) is verschoven naar
2012.
De verplaatsing van de wielerbaan naar Sportpark Keizerslanden (product
241) is gekoppeld aan de planvorming fietstunnel Rivierenwijk. De aanbestedingsprocedure is in gang gezet maar realisatie zal pas plaatsvinden in
2012. Door deze ontwikkelingen is een faseringsverschil ontstaan waardoor
in 2011 niet het bedrag is gerealiseerd als begroot (ad. € 3 ton).
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Categorie
(bedragen x € 1.000)
Tijdelijke huisvesting
Huisvesting - Polstraat
Nieuwe huisvesting

Programma
15
15
15

Product
994
994
994
Totaal

Begroting 2011
na wijziging
3.800
1.983
1.997
€ 7.780

Rekening 2011
2.927
11
1.651
€ 4.589

De gerealiseerde investeringen in de gemeentelijke huisvesting vertonen
opvallende afwijkingen ten opzichte van de geprognosticeerde bedragen.
Het krediet voor de tijdelijke huisvesting is met € 9 ton onderschreden. Dit is
veroorzaakt door aanbesteding in een zeer gunstige periode, het uitvoeren
van werkzaamheden in eigen beheer en het niet uitvoeren van enkele geplande werkzaamheden (onder andere uitgebreide cateringsfaciliteit Leeuwenbrug en het verbouwen van het Landshuis). Een deel van dit resultaat
ad. € 450.000 zal in de komende periode worden ingezet voor verhuizingen
en herinrichtingen vanwege ontwikkelingen rondom de nieuwbouw. Het
resterende saldo ten bedrage van € 450.000 zal worden gereserveerd voor
toekomstige ontwikkelingen en mutaties in de gemeentelijke huisvesting.
In 2010 is een krediet beschikbaar gesteld ter hoogte van € 2 miljoen voor
het renoveren van de gebouwen Polstraat 12 en Polstraat 14 om bestaande
knelpunten in de ambtenarenhuisvesting op te lossen. De bestaande knelpunten kunnen binnen het huidig definitief ontwerp voor het Deventer Stadhuis Kwartier worden opgelost. De noodzaak van renovatie tot kantoor is
hierdoor verdwenen. De verkoopopbrengsten van dit pand zullen als dekking dienen voor de eenmalige kosten van het project Deventer Stadhuis
Kwartier. Het krediet wordt afgewikkeld en de inmiddels gemaakte (onderzoeks)kosten ad. € 11.000 zullen ten laste van de huisvestingslasten worden gebracht.
Voor het project nieuwe huisvesting (project nieuwbouw Stadskwartier) resteert ruim € 3 ton. Dit bedrag wordt beschikbaar gehouden voor afronding
van de ontwerpfase in 2012.
Grondexploitaties
Categorie
(bedragen x € 1.000)
Grondexploitaties

Programma
8

Product
11
Totaal

Begroting 2011
na wijziging
8.836
€ 8.836

Rekening 2011
7.475
€ 7.475
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De onderschreiding op product 11 is veroorzaakt door de inbreng van de
gemaakte kosten voor de voorbereiding en aanleg van wegen inzake de
oostelijke ontsluiting A1 in de exploitatie bedrijvenpark A1. Hiermee is € 1,9
miljoen toegevoegd aan de voorraden grond (vlottende activa). Vervolgens
is een lagere bijdrage gerealiseerd aan groen Zandweteringpark ad. € 1,1
miljoen en Keizerslanden ad. € 150.000. Tegelijkertijd is de verliesvoorziening voor Sluiskwartier voor een bedrag van € 6,3 miljoen omgezet naar een
duurzame waardevermindering (afwaardering). Daar tegenover is € 4,7 miljoen minder toegevoegd aan de voorraden als gevolg van waardecorrecties
op de boekwaarden van Sluiskwartier € 735.000, Eikendal € 740.000, bedrijvenpark A1 € 555.000, bedrijventerrein Lettele € 100.000, rondom de
Scheg € 940.000, Deventer Noord-Oost € 100.000, Nieuwe Markt €
1.055.000 en winkelcentrum Keizerslanden € 330.000. Vervolgens is de
gemeentelijke bijdrage van € 3,5 miljoen bij start van het project bedrijvenpark A1 omgezet naar een verliesvoorziening. Per saldo is de realisatie voor
product 11 bijna € 1,3 miljoen lager dan begroot.

Circa € 433.000 – de investeringen in Cisco apparatuur en een deel
van het Cisco platform is in 2011 niet gerealiseerd en schuiven door
naar 2012. Dit als gevolg van het aanhouden van de besluitvorming
over de projecten tijdelijke huisvesting en nieuwbouw.
o Circa € 128.000 – de investering voor de applicatie SAP Netweaver
die in 2011 was gepland is niet gerealiseerd en schuift door naar
2012.
Circa € 63.000 – in 2011 is de telefooncentrale van de gemeente Olst-Wijhe
vernieuwd. De aanschaf is in het kader van de samenwerking uitgevoerd door
de gemeente Deventer en is niet geprognosticeerd. Dit heeft geleidt tot een
overschrijding van de begrote investeringen met € 66.000. Deze kosten
worden doorberekend aan Olst-Wijhe.
o

Overige
Categorie
(bedragen x € 1.000)
Stadstoezicht

Programma

Product

Begroting 2011
na wijziging

Rekening 2011

2

356

-

-

Brandweer

2

500

588

174

WMO hulpmiddelen

10

203

-

-

Automatisering

15

994
Kpl.

997

482

€ 1.585

€656

Totaal

De onderschrijding van de investeringen voor de Brandweer (product 500) is
veroorzaakt doordat een aantal investeringen niet in 2011 is gerealiseerd
maar doorschuift naar 2012. Dit betreft de aanschaf van een manschappen/materiaalauto voor Bathmen ad. € 175.000 (aanbesteding eind 2011
afgerond), de aanschaf van inventaris ad. € 163.000 (onderdeel van het
project ‘inrichting kazerne’) en de aanschaf van hulpverleningsmateriaal ad.
€ 20.000.
Het achterblijven van de kosten voor automatiseringsinvesteringen met ongeveer € 5 ton is veroorzaakt door:
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4.10

Paragraaf rechtmatigheid

4.10.1 Inleiding
De auditcommissie heeft inzake de jaarrekening 2010 een aanbeveling gedaan om in de paragraaf Bedrijfsvoering meer verantwoording af te leggen
over het “in control” zijn en daarin de uitkomsten van de interne getrouwheids- en rechtmatigheidcontroles te betrekken.
Met betrekking tot de rechtmatigheid is in het BBV geregeld dat de accountant in het kader van de jaarrekening de controle daarop verricht en vervolgens in zijn verklaring daarover een oordeel opneemt. Met name het afleggen van verantwoording is een taak die eigenlijk niet bij de rol van de accountant hoort te liggen maar bij het college.
Derhalve is besloten om ingaande het boekjaar 2011 een verklaring door
het college op te laten stellen met betrekking tot de rechtmatigheid die vervolgens door de accountant wordt beoordeeld.
Deze rechtmatigheidverklaring is een belangrijke trigger voor de verhoging
van het controlebewustzijn en kan anderzijds als ‘aanjaaginstrument’ gebruikt worden om de inbedding van de interne financiële beheersing in de
lijn nog meer gestalte te geven.
4.10.2 Uitgangspunten van de raad
Gelet op bovenstaande heeft de Raad ten behoeve van de reikwijdte van de
accountantscontrole 2011 onderstaande rechtmatigheidnormen voor de
goedkeurings- en rapportagetolerantie vastgesteld:
Goedkeuringstolerantie
Deloitte Accountants wordt conform het gestelde in de Controleverordening
(art. 213 GW) opgedragen een goedkeuringtolerantie van 1% van de totale
lasten bij het bepalen van het uiteindelijk oordeel aan te houden. De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of
onzekerheden in de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal
mogen voorkomen, zonder dat de bruikbaarheid van de jaarrekening voor
de oordeelsvorming door de gebruikers kan worden beïnvloed. De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming, de strekking van de af
te geven accountantsverklaring. Ten aanzien van onzekerheden bedraagt
deze tolerantie maximaal 3%.
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Rapporteringtolerantie
Naast de goedkeuringtoleranties wordt onderkend de rapporteringtolerantie.
De rapporteringtolerantie(s) is een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de
bedragen voortvloeiend uit de goedkeuringtolerantie. Bij overschrijding van
dit bedrag vindt rapportering plaats in het verslag van bevindingen. De rapportagetolerantie, bepalend voor het al dan niet rapporteren van een fout of
onzekerheid wordt vastgesteld op 10% van de goedkeuringstolerantie. Een
lagere rapporteringtolerantie leidt in beginsel niet tot aanvullende controlewerkzaamheden, maar wel tot een uitgebreidere rapportage van bevindingen. De rapporteringtolerantie kan worden vastgesteld op een percentage of
op een maatschappelijk relevant geacht absoluut bedrag. De rapporteringtoleranties kunnen zich ook verder toespitsen op die elementen die de raad
specifiek nader terug wil zien, zonder dat dit de controletoleranties zelf beïnvloedt.
De uitgevoerde rechtmatigheidcontroles zijn bepaald aan de hand van drie
criteria:
1. Voorwaardencriterium; zijn baten, lasten en balansmutaties conform
geldende wet- en regelgeving tot stand gekomen
2. Begrotingscriterium: Zijn de financiële beheershandelingen tot stand
gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’s.
3. Misbruik en oneigenlijk gebruik: Zijn zodanige maatregelen getroffen dat
voorkomen wordt dat derden misbruik of oneigenlijk gebruik maken van
overheidsgelden.
Ten aanzien van het voorwaardencriterium vindt over boekjaar 2011 een
toets plaats naar hoogte, duur, recht en bevoegdheden van financiële beheershandelingen evenals naar de facultatieve aspecten algemeen, termijnbepalingen, administratieve handelingen en bewijsstukken bij de vaststelling
van het normenkader 2011.
Collegebesluiten worden alleen betrokken bij de rechtmatigheidtoets voor
zover ze een noodzakelijke uitwerking zijn van rijks- of gemeentelijke regelgeving en betrekking hebben op financiële beheershandelingen.
Op 9 november 2011 heeft de raad het normenkader 2011 vastgesteld.
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4.10.3 (Verbijzonderde) Interne Controles 2011
4.10.5 Bevindingen ten aanzien van de rechtmatigheidscriteria
Het jaarplan AO/VIC 2011 is conform uitgevoerd. Bij al deze processen is
conform controleprogramma’s en/of checklisten per proces geïnvesteerd in
de rechtmatigheidtoets op basis van het normenkader voor wat betreft het
voorwaardencriterium en het M&O criterium. De bevindingen, conclusies en
zo nodig verbeteracties zijn per proces vastgelegd. De follow-up van de
verbeteracties en de aanbevelingen van de accountant worden bewaakt
middels tweejaarlijkse voortgangsrapportages, die voorafgaand aan de interimcontrole en de jaarrekeningcontrole van de accountant worden vervaardigd.
Het overgrote deel van de (verbijzonderde) interne controles geeft een beeld
dat volgens de geldende kaders en richtlijnen is gewerkt. Met name het
versterken van de controle op de naleving van de (Europese) aanbestedingsvoorschriften (gemeentebrede onderzoeken, bewustwording in de lijn
en aanscherpen van de controleprogramma’s) en het actualiseren van de
Algemene Subsidieverordening heeft geleid tot verbeteringen op het gebied
van rechtmatig handelen.
Ten aanzien van misbruik en oneigenlijk gebruik kent de gemeente Deventer niet expliciet een beleidsnota. Wel zijn op de desbetreffende beleidsmatige onderdelen en in gemeentelijke regelingen de relevante aspecten opgenomen. Door het toepassen van (verbijzonderde) interne controles en de
toepassing van de principes functiescheiding en integriteit zijn ook in 2011 in
de diverse processen de randvoorwaarden voor het uitsluiten van risico’s
inzake misbruik en oneigenlijk gebruik ingevuld.
De conclusie is dat de gemeente Deventer beschikt over een gedegen verbijzonderde interne controle dat de accountant voldoende inzicht biedt om
een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid te geven.
4.10.4 Verantwoording door het college
Op basis van de uitgevoerde (verbijzonderde) interne controles en de interim-controle van de accountant zijn er wel bevindingen geconstateerd die tot
verbeteracties leiden, maar deze blijven naar verwachting onder de goedkeuringstoleranties die de raad heeft vastgesteld.
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Begrotingscriterium
Bij de rechtmatigheidcontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk
toetsingscriterium. De begrotingsrechtmatigheid wordt omschreven als:
“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en
lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen
de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende
programma’s8 (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de
lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het
juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, alsmede het
begrotingsjaar van belang zijn.”
Waar zijn de normen voor het begrotingscriterium vastgelegd?
Met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium wordt
getoetst of het budgetrecht van de gemeenteraad is gerespecteerd. De toe
te passen normen voor het begrotingscriterium zijn op hoofdlijnen door de
wetgever bepaald (artikel 189, 190 en 191 van de Gemeentewet) en worden
door de gemeenteraad zelf nader ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt
door middel van de begroting en via de verordening op het financieel beheer
ex artikel 212 van de Gemeentewet.
Het formuleren van concrete en duidelijke spelregels tussen de gemeenteraad en het college met betrekking tot het begrotingscriterium voorkomt
discussie achteraf over bijvoorbeeld de weging van bevindingen uit de accountantscontrole.
De door de raad gestelde kaders zijn bepalend voor de invulling van het
budgetbeheer door het college. Het systeem van budgetbeheer en –
bewaking moet waarborgen dat de baten en de lasten binnen de begroting
blijven en dat belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig
worden gemeld aan de gemeenteraad, zodat deze tijdig (binnen het begrotingsjaar) een besluit kan nemen.
4.10.6 Begrotings- en investeringskredietoverschrijdingen
Begrotingsafwijkingen en -overschrijdingen (beleidsmatig en/of financieel)
behoeven autorisatie door de gemeenteraad. In de regel zullen begrotings226

wijzigingen vooraf door het college aan de raad worden voorgelegd ter autorisatie. Hiermee wordt toestemming gevraagd voor het te realiseren beleid
en voor de besteding van het benodigde bedrag. Slechts indien de omstandigheden een autorisatie vooraf niet mogelijk maken zal achteraf een begrotingswijziging moeten worden voorgelegd. Indien de raad ermee instemt,
wordt de besteding alsnog geautoriseerd en is deze rechtmatig. Begrotingswijzigingen moeten volgens de Gemeentewet tijdens het jaar zelf nog
aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Indien een wijziging niet meer in het jaar zelf is voorgelegd zijn bestedingen
boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de
accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de gemeenteraad vallen. De toelichting van het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten (BAPG) zegt hierover:
Strikt genomen gaat het hier om onrechtmatige uitgaven (ook wel begrotingsonrechtmatigheid genoemd), omdat de overschrijding strijd oplevert
met artikel 189, vierde lid van de Gemeentewet. Volgens artikel 28, eerste
lid van het Besluit comptabiliteitsvoorschriften9 dienen deze overschrijdingen
(en onderschrijdingen) goed herkenbaar in de jaarrekening te worden opgenomen. Door het vaststellen van de rekening door de raad waarin die uitgaven wel zijn opgenomen worden de desbetreffende uitgaven alsnog geautoriseerd.
Het gaat om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven. Het is in zijn algemeenheid niet de bedoeling dat de accountant deze overschrijdingen
betrekt bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring kan worden gegeven. Wel moet de accountant in het verslag van bevindingen de bedragen, waarvan het college in de jaarrekening heeft aangegeven dat ze nog dienen te worden geautoriseerd, aan de orde stellen.
De accountant dient in dat kader in ieder geval aan te geven of het overzicht
ex artikel 28, eerste lid, van het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995
volledig is of niet.
Begrotingsoverschrijdingen binnen bestaand beleid worden door de accountant dus niet in de overweging, om al of niet tot een goedkeurende verklaring te geven, betrokken. Het wel of niet vaststellen van de rekening door de
Raad heeft overigens geen invloed op de strekking van de rechtmatigheidverklaring van de accountant. De verklaring wordt immers afgegeven bij de
door het College van B&W opgemaakte jaarrekening.
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4.10.7 Verschillende typen begrotingsoverschrijdingen
De algemene lijn is dus dat begrotingsoverschrijdingen die binnen de beleidskaders van de raad passen niet meegewogen worden in het accountantsoordeel. Toch is het toetsen van begrotingsrechtmatigheid ingewikkelder dan het wellicht op het eerste gezicht lijkt. Er kunnen zeven verschillende begrotingsoverschrijdingen worden onderscheiden. In onderstaand overzicht wordt aangegeven wat naar de mening van het PRPG de consequentie van betreffende overschrijding moet zijn voor het accountantsoordeel.
4.10.8 Onttrekken of doteren aan bestemmingsreserves
Onderdeel van de (al dan niet herziene) gemeentelijke begroting vormen
ook de mutaties in de bestemmingsreserves. Hierover is in de in de hoofdlijnennotitie resultaatbestemmen van maart 2007 van de Commissie-BBV
(www.commissiebbv.nl) onder andere opgenomen:
“In de rekening kunnen de toevoegingen en onttrekkingen aan elk van de
bestemmingsreserves worden verwerkt tot maximaal het bedrag dat via de
begroting(swijzigingen) door de raad is goedgekeurd voor de betreffende
bestemmingsreserve. Verder kunnen er raadsbesluiten zijn die inhouden dat
specifiek benoemde saldi, bijvoorbeeld een overschot het product Afvalverwerking, ook nog in het lopende begrotingsjaar ten gunste of ten laste van
een specifieke egaliserende bestemmingsreserve mogen worden gebracht.
Het gerealiseerde resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening wordt in de eindbalans afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het
eigen vermogen. In het volgende jaar kan de raad vervolgens besluiten over
de bestemming van het resultaat vorig boekjaar”.
Mutaties in de reserves die niet door een voor 31 december van het verslagjaar genomen raadsbesluit zijn gedekt, zijn dus in strijd met de Gemeentewet en het BBV. Dit zijn derhalve onrechtmatigheden met betrekking tot
externe regelgeving en wegen derhalve mee bij de oordeelsvorming inzake
zowel getrouwheid als rechtmatigheid in de accountantsverklaring.
4.10.9 Verschillende typen begrotingsoverschrijdingen
De algemene lijn is dus dat begrotingsoverschrijdingen die binnen de beleidskaders van de raad passen niet meegewogen worden in het accoun227

tantsoordeel. Toch is het toetsen van begrotingsrechtmatigheid ingewikkelder dan het wellicht op het eerste gezicht lijkt. Er kunnen zeven verschillende begrotingsoverschrijdingen worden onderscheiden. In onderstaand overzicht wordt aangegeven wat naar de mening van het PRPG de consequentie van betreffende overschrijding moet zijn voor het accountantsoordeel.
Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen
tenminste de volgende
“soorten” begrotingsafwijkingen worden onderkend:
Kostenoverschrijdingen betreffende
activiteiten die niet passen
binnen het bestaande beleid
en waarvoor men tegen beter
weten in geen voorstel tot
begrotingsaanpassing heeft
ingediend.
Bijvoorbeeld de doelgroep c.q.
de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer
geïnterpreteerd dan in regelgeving
(subsidieregeling, verordening) was gedefinieerd.
Kostenoverschrijdingen die
passen
binnen het bestaande beleid,
maar
waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten
onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de
verwachte kostenoverschrijding op
jaarbasis was via tussentijdse
informatie al wel bekend, maar
men heeft geen voorstel tot
begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de
budgetregels zoals afgesproken met de raad.

Onrechtmatig, maar
telt niet mee voor het
oordeel
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Onrechtmatig
en telt mee
voor het oordeel
X

X

Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen
tenminste de volgende
“soorten” begrotingsafwijkingen worden onderkend:
Kostenoverschrijdingen die
geheel of grotendeels worden
gecompenseerd door direct
gerelateerde opbrengsten,
bijvoorbeeld via subsidies of
kostendekkende omzet.
Kostenoverschrijdingen bij
open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt
vanwege dit open karakter in
het kader van het opmaken
van de jaarrekening een (niet
eerder geconstateerde) overschrijding.
Kostenoverschrijdingen die
worden
gecompenseerd door extra
inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten
heeft de raad nog geen besluit
genomen.
Kostenoverschrijdingen betreffende
activiteiten welke achteraf als
onrechtmatig moeten worden
beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van
de
subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder
blijkt (bijvoorbeeld een belasting-naheffing). Het zal hier in
de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de
uitleg van wet- en regelgeving
die na het verantwoordingsjaar
aan het licht komen. Er zijn

Onrechtmatig, maar
telt niet mee voor het
oordeel

Onrechtmatig
en telt mee
voor het oordeel

X

X

X
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Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen
tenminste de volgende
“soorten” begrotingsafwijkingen worden onderkend:
dan geen rechtmatigheidgevolgen
voor dat verantwoordingsjaar.
Wel zal de gemeente er voor
moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de
jaarrekening
worden weergegeven. Ook
kunnen er gevolgen zijn voor
het lopende jaar.
- geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar

- geconstateerd na verantwoordingsjaar
Kostenoverschrijdingen op
activeerbare
activiteiten (investeringen)
waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via
hogere afschrijving- en financieringslasten in het jaar
zelf of pas in de volgende
jaren.
- jaar van investeren
- afschrijving- en financieringslasten in latere jaren

Onrechtmatig, maar
telt niet mee voor het
oordeel

Onrechtmatig
en telt mee
voor het oordeel

gramma zijn de kosten overschreden. Hierna wordt weergegeven waarbij
wordt vermeld om welke van de hiervoor genoemde negen soorten overschrijdingen het gaat.

Nr.
1a.

X

Lasten

-17

10.183

10.026

-157

2.

Publieke dienstverlening
Veiligheid

11.096

10.956

-140

3.

Openbare ruimte

37.412

37.268

-144

4.

Bereikbaarheid

10.011

8.607

-1.404

5.

Milieu

17.309

15.901

-1.408

6.

8.028

7.613

-415

6.847

5.285

-1.562

32.069

51.495

19.426

9.

Ruimtelijke ontwikkeling
Wonen en herstructurering
Economie en vastgoedontwikkeling
Werk en inkomen

79.716

76.620

-3.096

10.

Opvang en zorg

26.355

25.203

-1.152

11.

Jeugd en onderwijs

24.358

23.418

-940

12.

Samenlevingsopbouw

11.325

10.300

-1.025

13.

Kunst en cultuur

15.903

15.767

-136

14.

Sport

8.040

7.834

-206

308.670

316.294

-7.624

8.

X

Lasten

Begrotings
afwijking

10.001

7.

X

Jaarrekening
2011

10.018

1b.

X

Omschrijving Programma:
Bestuur en Strategie

Begroting
na wijziging 2011

Subtotaal Programma's:

4.10.10 Bevindingen ten aanzien van het begrotingscriterium

I Lasten

Programma’s
Wij hebben de jaarrekening 2011 op programmaniveau beoordeeld op overschrijdingen. Alleen de lastenkant is in de toets betrokken. Bij een pro-

Op programma 8 Economie en Vastgoedontwikkeling heeft een overschrijding plaats gevonden van € 19,4 miljoen. Deze wordt verklaard door de
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aanvullend getroffen verliesvoorzieningen voor de grondexploitatie. Deze
lasten passen binnen het beleid en zijn hiermee rechtmatig.
II Kredieten
Naast de programma’s zijn ook de kredieten beoordeeld hoe een eventuele
overschrijding veroorzaakt is. Op sommige kredieten zijn de lasten in de
rekening hoger dan in de begroting is geraamd. Bij een overschrijding van
meer dan € 50.000 volgt hieronder een korte verklaring. In het bijlageboekwerk productenrealisatie 2011 is een totaaloverzicht en stand van zaken van
kredieten opgenomen.
Programma 15
In de rekening zijn in het kader van de samenwerking met Olst-Wijhe uitgaven opgenomen voor kosten telefooncentrale Olst-Wijhe. Deze kosten zullen op basis van afspraken met deze gemeenten in 2012 worden verrekend.

Reserve 1/3 regeling sport
Een bedrag van € 62.466,- is onttrokken aan de reserve 1/3 regeling sport.
In 2011 zijn diverse in het verleden toegekende projectsubsidies in het kader van de 1/3-regeling sport thans definitief afgerekend. Het betreft onder
andere de renovatie van drie tennisbanen in Schalkhaar, de renovatie van
een botenlift, het aanbrengen van een vuilwaterinstallatie en de vervanging
van de kleedkamers op het tennispark aan de Platvoetsdijk. De putting uit
de reserve was in 2011 niet begroot, maar de onttrekking blijft in totaal wel
binnen de in eerdere jaren aangegeven uitgaven voor deze projecten.
Reserve conserveringen Athenaeumbibliotheek
Uit de reserve is vergeleken met de begroting € 62.000 meer geput dan
geraamd. De totale uitgaven blijven echter binnen het totaal beschikbare
budget.
4.10.11 Vooruitblik

Reserves
Ten aanzien van een aantal reserves zijn hogere puttingen of stortingen
opgenomen dan geraamd. We vermelden hier de bedragen boven de
€ 25.000. In het bijlageboekwerk productenrealisatie 2011 is een totaaloverzicht van de puttingen en stortingen met betrekking tot reserves opgenomen.

De gedane verbeteracties en aanbevelingen van de accountant voor de
interne (financiële) beheersing en de doorontwikkeling van de verbijzonderde interne controle zullen voortvarend worden opgepakt door de organisatie.

Reserve herstructurering
Op 21 december 2011 heeft de raad het meerjarenkader van de reserve
Herstructurering vastgesteld. De begrotingswijziging 2011 die bij het besluit
hoorde, kon niet meer worden verwerkt in de administratie. Dit betekent dat
in de rekening hogere bedragen uit de reserve zijn geput dan was begroot.
Reserve risico’s
Voor afwikkeling van de baatbelasting binnenstad is een bedrag uit de reserve geput van € 151.000. In de begroting was dit abusievelijk als overige
bate was geraamd en niet als putting uit de reserve. In de reserve was wel
rekening gehouden met deze putting.
Reserve overlopende uitgaven
In 2011 is de reserve gevoed met gelden wijkeconomie. Onderdeel hiervan
waren kosten voor het Ondernemershuis. Deze uitgaven zijn in 2011 gedaan, maar abusievelijk niet begroot.
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Bijlage 1 – Aanvullende informatie van de raad en griffie

14 deceember

(politieke markt / geen raadsvergadering)

20

21 december

Raadsbesluiten

totaal

raadsvergaderingen
5 januari

besluiten

H

D

10

6

4

19 januari

3

-

3

26 januari

7

5

2

5

1

(contact met samenleving / vrijwilligerswerk)

23 februari
9 maart

12

167

111

56

(165)

(127)

(33)

(H=hamerstuk, D=debatstuk)
* (incl. moties vreemd aan de orde)

(politieke markt / geen raadsvergadering)

12 januari

9 februari

(tussen haakjes gegevens 2010)

8

6
(politieke markt / geen raadsvergadering)

Vragenkwartier
fracties

vragen
(tussen haakjes gegevens 2010)

PvdA

11

(4)

D66

5

(1)

VVD

3

(3)

23 maart

5

3

2*

GroenLinks

2

(7)

20 april

9

8

1

Algemeen Plattelands Belang

3

(5)

11 mei

14

11

3*

CDA

3

(4)

25 mei

1

-

1

Algemeen Deventer Belang

-

(1)

8 juni

8

7

1

ChristenUnie

-

(6)

SP

4

(8)

1

2

Trots op Nederland

-

totaal

15 juni

(politieke markt / geen raadsvergadering)

22 juni

3

6 juli

14

11

3

20 juli

16

14

2

7 september
21 september

7

12 oktober
26 oktober
9 november
16 november

6

1

(politieke markt / geen raadsvergadering)

28 september

1

-

1

10

8

2*

3

3

-

16

6

10

(politieke markt / geen raadsvergadering)

23 november

4

3

1

7 december

10

6

4*
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(39)

Schriftelijke vragen

(startbijeenkomst raad)

14 september

32

fracties

vragen
(tussen haakjes in 2010)

PvdA
D66
VVD
GroenLinks
Algemeen Plattelands Belang
CDA
Algemeen Deventer Belang

13
4
5
20
13
3
3

(11)
(5)
(2)
(17)
(9)
(1)
(2)
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SP
ChristenUnie
Trots op Nederland
PvdA, D66, VVD en ADB
PvdA, D66 en GL
PvdA en D66
PvdA en VVD
PvdA, GroenLinks en SP
PvdA en GroenLinks
D66, GroenLinks en SP
D66, APB en CDA
GroenLinks en APB
ADB en Lutje Hulsik
totaal

2
4
1
1
3
2
1
1
1
1
1
78

(5)
(3)
(-)
(2)
(-)
(-)
(1)
(1)
(1)
(-)
(-)
(-)
(2)
(61)

nb. Er moeten nog vier vragen worden beantwoord (waarvan 1 vraag d.d. 18 november);
Er zijn 33 vragen beantwoord buiten de termijn van 3 weken

Spreekrecht
Uitgesplitst per politieke markt

,,
,,
11 mei
25 mei
,,
,,
,,
,,
8 juni
15 juni
6 juli

,,
,,
,,
20 juli
,,

politieke markt

onderwerp

12 januari
,,

Vaststellen bestemmingsplan Muldersweg ong.
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Borgele
Burgerinitiatief Stadspark Swormink Zuid
Vaststellen bestemmingsplan Bathmenseweg
12a
Opvoeddebat
Discussienota Samenleven in Diversiteit
Scenario’s aanpassing/verbouwing raadzaal
Burgerinitiatief Rollecatetuin
Opstelling windturbines Kloosterlanden
Bestemmingsplan Ruimte voor de Rivier

,,
26 januari
,,
23
9
,,
23
20

februari
maart
maart
april
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insprekers
1
2
2
5
1
1
1
4
6
4

14 september
21 september
12 oktober
26 oktober
,,
16 november
,,
,,
23 november
,,

Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid
Evenementenbeleid Deventer
Krachtige regie en samenwerking op het gebied
van personen met meervoudige problematiek.
politieke markt / hoorzitting in het kader van
Deventer bezinnigt:
Samenleven en meedoen
Ruimte, bestuur, dienstverlening en regelgeving,
onvoorzien
Jeugd en onderwijs
Leefomgeving
Zendmachtiging lokale omroep
Lening aan NV Luchthaven Teuge
Keuze ontwikkelingsrichting omgeving Leeuwenbrug, in kader van masterplan Stationsomgeving
Go/no go wijkverbindingen Rivierenwijk/Amstellaan
Opstelling windturbines Kloosterlanden
Toekomstige externe ombudsfunctie
Opties realisatie Multifunctionele Voorziening
(MVB) Bathmen.
Voortgang van de ontwikkelingen rondom de
voorzieningen in Schalkhaar.
Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen
Hoorzitting voorontwerp nieuwbouw stadhuiskwartier
Financiering nieuwbouw stadhuiskwartier
Uitvoeringsagenda Duurzaamheid
Vaststelling bestemmingsplan ‘Herinrichting
Zandwetering nabij Diepenveen’
Vaststelling Welstandsnota gemeente Deventer
Rapport Rekenkamercommissie over RegiZorg
(incl. bestuurlijke reactie college)
Truckparking
Herinrichting sportpark Zandweerd
Beleidsplan Meedoen 2012-2015

2
2
1

13
2
3
1
6
3
1

2
3
1
1
4
1
9
1
2
1
2
1
2
2
1
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,,
,,

Algemene Subsidieverordening Deventer
Uitvoeringsprogramma armoedebeleid en invulling bezuinigingen in 2012
Stedenbouwkundig Raamwerk Rivierenwijk en
krediet aanvraag wijkverbindingen en inpassing
Amstellaan
Evaluatie en Uitstapprogramma Prostituees in
2012
Vaststellen Masterplan herontwikkeling Sint
Jozeflocatie
Beleidskader Iedereen Actief! 2013

7 december

,,
,,

14 december
totaal (tussen haakjes gegevens 2010)

1
3

PvdA, D66, APB, SP, ToN

2

1

1
105

Aangenomen moties/amendementen
Uitgesplitst per fractie(s)

1

PvdA, VVD, GL, APB, SP

1

PvdA, VVD, GL

1

PvdA, VVD, APB

2

PvdA, VVD, CDA

3

(69)

1

PvdA, D66, APB, SP

1

PvdA, GL, APB, CDA

1

PvdA, GL, APB, SP

1

PvdA, GL, CU

1

PvdA, GL

2

PvdA, APB

1

PvdA, ADB

1

D66, VVD, APB, CDA

1

D66, GL, APB, CDA, SP

fracties

Amendementen

alle fracties
PvdA, D66, VVD, GL, APB, SP

Moties

Moties
vreemd a/d
orde

D66

1
1

VVD, CDA, ADB
GL, CDA, SP, CU, ToN

1

1

D66, GL, ADB

1
1

GL, CU

1

2

1

PvdA, D66, VVD, GL, CDA, ADB, SP

1

GL

PvdA, D66, VVD, GL, SP

2

CDA

1

PvdA, D66, VVD, APB, ADB, SP

1

ADB

1

1

CU

1

3

1

totaal

16

30

3

(8)

(18)

(4)

PvdA, D66, VVD, APB, ADB
PvdA, D66, VVD, APB

3

1

PvdA, D66, VVD, ADB
PvdA, D66, VVD, SP, CU

1

PvdA, D66, VVD

2

PvdA, D66, GL, APB, CDA, SP

1

PvdA, D66, GL, CDA, ADB
PvdA, D66, GL, CDA

1

(tussen haakjes gegevens 2010)

1
1

PvdA, D66, GL
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Verworpen en ingetrokken amendementen / moties
Uitgesplitst per fractie(s)

APB, SP

Amendementen

1

PvdA, D66, CU

1

PvdA, VVD

1

PvdA, GL, SP

1
1

PvdA, APB, CDA, ADB, SP

2

PvdA, CDA

1

PvdA, SP, CU

1

D66, GL, SP

1

D66, APB, CDA

VVD, CU

23 (v)

9 (i)

14 (v) 16 (i)

1 (v) 0 (i)

(tussen haakjes gegevens 2010)

(15 (v)

(1 (i)

(13 (v)

(2 (v) (1 (i)

39
44
4

(8 (i)

waarvan aangenomen
waarvan aangenomen
waarvan aangenomen

16
30
3

Activiteiten

1
1

GL, ADB
GL, SP

2

GL

10

3

4

APB, CDA, SP
APB, ADB

totaal

2

GL, APB

APB, CDA

4

Er zijn twee burgerinitiatieven geagendeerd.
Stadspark Swormink Zuid (12 januari)
Rollecatetuin (9 maart)

1
1

3

1

Burgerinitiatief

1

VVD

SP

2

Er zijn geen onderwerpen geagendeerd opverzoek van burgers.

1

VVD, ADB

6

1

Aantal onderwerpen geagendeerd op verzoek van burgers (geen burgerinitiatief)

1

D66, CU

CDA

totaal overzicht:
ingediende amendementen
ingediende moties
ingediende moties vreemd aan de orde

1

PvdA, D66

PvdA, GL

Moties
vreemd
a/d orde

Moties

PvdA, D66, VVD, ADB

1

APB

(v = verworpen, i = ingetrokken)

fracties

1

datum

2
1

25 januari
9 februari

1
1
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10 februari

activiteit
Informatiebijeenkomst raden over
Demografisch Perspectief te Voorst
Ontmoeting corporaties en raad
Debatavond Samen leven in de synagoge aan de Golstraat
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10 maart

Besloten bijeenkomst huisvesting gemeentelijke organisatie
Contact met de samenleving: vrijwilligerswerk op verschillende locaties
Bijeenkomst indicatoren programmabegroting

16 maart

tweede werkconferentie WWB/Wmo

16 maart

Bijeenkomst Duurzaamheid

22 maart

Informatieavond Deventer binnenstad

22 maart

Informatiebijeenkomst Evenementenbeleid

30 maart

Werkbezoek Sportbedrijf

31 maart

Bezoek aan De Ulebelt

7 april

20 april

Worldcafé Interactief werken
Gezamenlijke raadsbijeenkomst de ruimtelijke ontwikkeling van Salland te Wesepe
Werkbezoek bemoeizorgteam

20 april

Bezoek Natuurderij

19 mei

Werkbijeenkomst Wmo

29 juni

Bijeenkomst doorontwikkeling Programmabegroting

15 juli

Raadsexcursie

7 september

Startbijeenkomst raad

19 september

Informatieavond bestemmingsplan Buitengebied

28 september

Thema-avond transitie jeugdzorg stadhuis Zwolle

29 september

Informatiebijeenkomst Duurzaamheid

5 oktober

Expertmeeting laaggeletterdheid moskee Smyrnastraat

19 oktober

Informatiebijeenkomst cumulatie-effecten bezuinigingen

19 oktober

Werkbezoek Deventer Groenbedrijf

28 oktober

Excursie groene diensten Salland

23 november

Werkbezoek De Parabool Schalkhaar

30 november

Ronde tafel gesprek bij Sallcon Werktalent
Thema-avond veiligheid, politiebureau aan de Storminkstraat
Aftrap van het communicatietraject rondom het hennepconvenant in Raalte
Bijeenkomst inzake Sluiskwartier in de Salon, Grote

16 februari
6 maart

12 april

30 november
6 december
19 december
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Bijlage 2 – Over te hevelen budgetten
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(oude)
Programma Product Omschrijving
1a
1a
1a
1a
1a
1a

1b
1b
1b
1b
1b

104
104
104
100
100
355

306
306
305
305
305

Over te Over te hevelen
hevelen Lasten
Baten

Aanpak van het subsidieloos exploiteren grootschalige toepassing pv-pane
Salland communicatie
Regie kwestie van kiezen
Maatregelen ihkv aanpak economische crisis
Gebiedsgericht werken
Potje B&W
Subtotaal programma 1a:

225.000
32.100
25.000
42.000
46.400
999
371.499

225.000
27.500
25.000
42.000

8
8
8
8

6
6
6
6

319.500

Interne communicatie
Kosten voor opleiding webredactie
Communicatie Plan Dienstverlening (Deregulering, accountmanagement??
Project innovatie bestaande processen
Doorontwikkeling KCC
Subtotaal programma 1b:

30.000
27.117
20.000
25.000
38.000
140.117

9
9
9

20.000
25.000
38.000
83.000
22.781
17.745
53.089
75.453
169.068

2
2
2
2

303
303
303
303

Pilot Dadergerichte aanpak
Huiselijk geweld
Pilot extreme woonoverlast
Rampenbestrijding
Subtotaal programma 2:

22.781
17.745
53.089
75.453
169.068

3
3

20
20

Boutensgaarde
Oerdijk/Kon Wilhelminalaan

94.000
286.000

Subtotaal programma 3:

380.000

Dorpstraat Diepenveen
Subtotaal programma 4:

100.000
100.000

0

4
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(oude)
Programma Product Omschrijving

0

5
5
5
5
5

35
35
35
35
37

Kavel voor Koeien
Actieplan Luchtkwaliteit
PMJP
Verbeter en bespaar
Gevelmaatregelen Bathmen
Subtotaal programma 5:

37.331
50.000
64.500
177.878
38.236
367.945

37.331
50.000
64.500
177.878
38.236
367.945

6
6
6
6
6

1
1
1
1
1

Inbreiding Schapenzandweg Diepenveen
Leader Platteland
Masterplan Schipbeek
Herontwikkeling T en D terrein
Uitvoering LOP
Subtotaal programma 6:

31.000
100.000
54.000
567.427
100.000
852.427

31.000
100.000
49.000
277.784
100.000
557.784

7
7
7
7
7

3
3
3
4
4

Handhaving en toezicht woonwagens
Handhaving Rivierenwijk
Prioriteitswijken
Sociaal programma Rivierenwijk en Keizerslanden
Voorstad Oost
Subtotaal programma 7:

52.405
29.172
196.000
660.000
415.000
1.352.577

52.405
29.172

Gemeente Deventer Jaarverslag 2011

Over te Over te hevelen
hevelen Lasten
Baten

Marskramerpad
Winkelstraatmanagement
Regeling Stedendriehoek
Truckparking
Subtotaal programma 8 :

36.500
135.000
71.895
11.413
254.808

36.500
141.000
71.895
11.413
260.808

405
406
405

Loonwaardemetingen
Opzetten digitaal informatie systeem BAD
Techniek onder 1 dak
Subtotaal programma 9:

32.000
80.000
200.000
312.000

32.000
80.000
200.000
312.000

10
10
10

201
201
203

Regiekamer
Nazorg ex-gedetineerden
Wmo - aanbesteding med indicaties en conv Woningbouwcorporaties
Subtotaal programma 10:

16.460
61.298
10.200
87.958

16.460

11
11
11
11

212
212
212
215

Onderwijsachterstandenbeleid
Segregatie onderwijs
Wet oke
Scouting Looah
Subtotaal programma 11:

740.931
50.000
175.000
20.000
985.931

740.931

12
12
12
12

222
222
222
222

Wijk 4 achterstandsbuurten extra budget
Project PMJP Dorpsontwikkeling
Wijk 2 achterstandsbuurten extra budget
Wijk 3 Extra bewonersbudget

156.872
110.000
84.000
18.000

74.200
110.000

Subtotaal programma 12:

368.872

202.200

10.200
26.660

175.000
20.000
935.931

18.000

13
13
13
13
13
13
13

5
5
230
230
230
230
231

St Jurriensgasthuis
ISV2 middelen tbv ruimtelijk erfgoed
Cultureel erfgoed
Onderzoek geluidsoverlast Burgerweeshuis
Restant legaat Nijenhuis
Programmafonds Cultuurparticipatie
SAB - externe adviezen / algemeen en materieel voor uitvoering WSF
Subtotaal programma 13:

26.000
28.000
74.332
25.000
44.568
21.781
30.000
249.681

30.000
173.900

14
14
14
14

241
241
241
241

Fysieke aanpassingen sportaccommodaties
Herinrichting sportpark Zandweerd
Verplaatsing wielerbaan
Oplossen trainingsproblematiek sportpark Rielerenk
Subtotaal programma 14:

150.000
76.473
240.000
27.305
493.778

150.000
76.473
240.000
27.305
493.778

74.332
25.000
44.568

415.000
496.577
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(oude)
Programma Product Omschrijving
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

908
908
908
908
908
908
994
994
994
994
994

Over te Over te hevelen
hevelen Lasten
Baten

Fricitiekosten SAM 134
Budget organisatieontwikkeling
Batenstelpost aan te passen ramingen ISV3
Integraal accres ivm CAO onderhandelingen
Eigen kracht
Impuls tijdelijk huisverbod
DDDW onvoorzien
Organisatieontwikkeling MD budget
Organisatorische maatregelen bezuinigingen spoor bedrijfsvoering
DDDW digitalisering backscanning
Opschonen semistatisch archief
Subtotaal programma 15:

717.000
50.000
8.000
354.128
58.929
13.851
46.992
33.437
1.723.323

Totaal Exploitatie:

8.209.984
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115.000
325.986
136.000

320.711
58.929
46.992
562.632
4.961.783
3.248.201
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Bijlage 3 – Lijst met gebruikte afkortingen
AMW
APV
ARG
AU
AWBZ
BAD
BAG
BBP
BBV
BBZ
BCF
BCOO
BIBOB
BLS
BOA
BOS
Bpe
Brp
BWS
CKB
CPB
CUWVO
CVTM
CWI
DDDW
DGB

Algemeen maatschappelijk werk
Algemene plaatselijke verordening
Algemene reserve grondexploitatie
Algemene uitkering
Algemene wet bijzondere ziektekosten
Budget adviesbureau Deventer
Basisregistratie adressen en gebouwen
Bruto binnenlands product
Besluit begroting en verantwoording
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
BTW compensatie fonds
Bestuurscommissie voor openbaar primair onderwijs
Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur
Besluit lokatiegebonden subsidies
Buitengewoon opsporing ambtenaar
Buurt, Onderwijs, Sport
Bodemsanering prestatie-eenheden
Bruto regionaal product
Besluit woninggebonden subsidies
Collectieve Kwaliteitsnormering Bouwvergunningen
Centraal Plan Bureau
Commissie uitvoering wet verontreiniging oppervlaktewater
Coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg
Centrum werk en inkomen
Deventer Doet, Digi Werkt
Deventer groen bedrijf

DRIP

Dynamisch Route-informatiepaneel

DVO
DWBZ
ECB
EFRO
EHL
EMU
EZ
Fido
GBA

Dienstverleningsovereenkomst
Diensten bij wonen met zorg
Europese centrale bank
Europees fonds voor regionale ontwikkeling
Etty Hillesum Lyceum
Economische en monetaire unie
Economische zaken
Financiering decentrale overheden
Gemeentelijke basisadministratie
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GGD
GOA
Gros
GRP
GSB
GUO
HUP
HV
IHP
ILG
IOAW
IOAZ
IPO
IPW
ISV
JOP
KBORD
LOG
MER
MIND
MIRT
MJOP
MOP
MOR
NOC*NSF
NT2
NVVK
PaVEM
PHS
PMD
pMJP
POP
PRIS
PURE
OCW

Gemeenschappelijke gezondheidsdienst
Gemeentelijk onderwijs achterstandbeleid
Gemeentelijk regionaal ondernemers steunpunt
Gemeentelijk rioleringsplan
Grotestedenbeleid
Gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie
Handhavingsuitvoeringsprogramma
Huishoudelijke verzorging
Integraal huisvestingsplan onderwijs
Investeringsbudget landelijk gebied
Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Interprovinciaal overleg
Innovatie programma wet werk en bijstand
Investeringsbudget stedelijke vernieuwing
Jongeren ontmoetingsplek
Kwaliteit beheer openbare ruimte Deventer
Landbouw ontwikkelingsgebied
Milieu effect rapportage
Meerjarenprogramma investeringsplan infrastructuur Deventer
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
Meerjaren onderhoudsplan
Mobiele ontmoetingsplek
Monitor openbare ruimte
Nederlands Olympisch comité * Nederlandse sport federatie
Nederlands als tweede taal
Nederlandse vereniging van volkskrediet
Participatie allochtone vrouwen uit etnische minderheidsgroepen
Programma Hoogfrequent Spoor
Politieke markt Deventer
Provinciaal meerjarenprogramma
Provinciaal omgevingsplan
Parkeer route informatie systeem
Planning for Urban-Rural river Environments
Onderwijs, cultuur en wetenschappen
240

OGGZ
OV
OZ
OZB
RGI
RMC
Roa
ROC
RPA
RZB
SAB
SEB
SEV
SHEES
STAD
TIPP
TOK
UvW
Uwv

Openbare geestelijke gezondheidszorg
Openbaar vervoer
Onroerende zaken
Onroerende zaakbelasting
Reserve gemeentebrede investeringen
Regionale meld en coördinatiefunctie
Regeling opvang asielzoekers
Regionaal opleidingscentrum
Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid
Roerende zaakbelasting
Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek
Sanering in eigen beheer
Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
Streekeigen Huis en Erf, Erfgoed Salland
Stichting tijdelijke noodopvang asielzoekers Deventer
Tender investeringsprogramma’s provincies
Tegengaan overgewicht kinderen
Unie van waterschappen
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

VMSD

Verkeers Management Systeem

VNG
Vo
Vrom
VVE
Vvtv
VWS
Wabo
Wao
Web
WGR
W&I
WION
WIZL
WKO
Wmo
Wsnp
Wsw
Wro
Wvg

Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Voorlopig ontwerp
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer
Voor- en vroegschoolse educatie
Voorwaardelijke vergunning tot verblijf
Volksgezondheid, welzijn en sport
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wet educatie en beroepsonderwijs
Wet gemeenschappelijke regelingen
Werk & inkomen
Wet informatie-uitwisseling ondergrond netten
Werk inkomen zorg en leefomgeving
Warmte-koude opslag
Wet maatschappelijke ondersteuning
Wet schuldsanering natuurlijke personen
Wet sociale werkvoorziening
Wet op de ruimtelijke ordening
Wet voorziening gehandicapten
Gemeente Deventer Jaarverslag 2011

Wwb
WZW
ZVP

Wet werk en bijstand
Wonen, zorg en welzijn
Zorgvernieuwingsprojecten
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