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Voorwoord
Het jaarverslag blikt terug op 2014. Wat heeft de gemeente het afgelopen jaar gepresteerd? En welke stappen
hebben we gezet om de doelen uit het coalitieakkoord te bereiken? De prestaties zijn onlosmakelijk verbonden
met geld. Het jaarverslag brengt daarom in beeld welke financiële middelen we hebben ingezet. Het jaarverslag
maakt onderdeel uit van de verantwoording van de begroting 2014.
Signaleringen
Het jaarverslag maakt gebruik van signaleringen.

Groen: de prestatie is volledig gehaald

Geel: de prestatie is voor minimaal 75% gehaald

Oranje: de prestatie is voor minder dan 75% gehaald

Rood: de prestatie is niet gehaald

Het was al eerder bekend dat een aantal prestaties niet zou worden gehaald. Dat stond aangegeven in de
zomer- of najaarsrapportage. In de toelichting bij de prestaties staat of er voor deze prestaties budget wordt
overgezet bij de jaarrekening of dat dit al is gebeurd bij de bij de zomer- of najaarsrapportage.
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Algemene gegevens
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College van burgemeester en wethouder
Samenstelling en portefeuilleverdeling per 31 december 2014
Burgemeester
Portefeuille:

dhr. A.P. Heidema
Burger en Bestuur, Communicatie, Internationaal beleid, Personeel en Organisatie en
Veiligheid

Wethouder
Portefeuille:

dhr. R. Hartogh Heys (D66)
Economie, kunst en cultuur, Jeugd en Onderwijs, Bestuurlijke vernieuwing,
Herstructurering Voorstad Oost en Stadhuiskwartier

Wethouder
Portefeuille:

mw. E.G. Grijsen (Gemeentebelang)
Financiën, Ruimtelijke ontwikkeling en Bereikbaarheid, Sport en Sportbeleid, ICT en
Go Ahead Eagles

Wethouder
Portefeuille:

dhr. J.W.J. Kolkman (PvdA)
Werk en Inkomen, Meedoen
Keizerslanden en Rivierenwijk

Wethouder
Portefeuille:

dhr. F. Rorink (CDA)
Vastgoed, Leefomgeving, Milieu en Duurzaamheid, Plattelandsbeleid en Digitale
Stedenagenda

Gemeentesecretaris

dhr. A.L.C.S. Lantain
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Samenstelling gemeenteraad
De gemeenteraad kent per 31 december 2014 de volgende samenstelling.
Zetelverdeling
Gemeentebelang
PvdA
D66
VVD
CDA
Deventer Sociaal
GroenLinks
ChristenUnie
Deventer Belang
DeventerNu
SP

7
6
5
4
3
3
3
2
2
1
1

Totaal

37

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

voorzitter
griffier

Raadsleden
Gemeentebelang
Mw. A. Zandstra-Keijl
Dhr. M.W.H. Elferink
Dhr. T.W. Stegink
Dhr. M.F.J. Schoemans
Dhr. H.A.M. ten Have
Dhr. J.E.H.M. van Duin
Mw. W.F. Schreur
PvdA
Dhr. J. Goejer
Mw. J.B. Sijbring
Dhr. C. Yildirim
Mw. A. Spa
Dhr. L. Altuntas
Dhr. R.S. de Geest
D66
Dhr. B. Noor
Mw. M. van Tilburg
Dhr. H.C. Rietman
Mw. J. Pannekoek
Mw. E.M.L. Sipman
VVD
Dhr. M.P. Swart
Mw. C.N. Hunger
Dhr. L.H.T. Wuijster
Dhr. D.A. Ledeboer

fractievoorzitter

CDA
Dhr. H. Groothuis
Mw. E. van der Mik
Dhr. W. Burger
Deventer Sociaal
Mw. K. Schmidt-Versteeg
Mw. J.A. de Kleijn
Dhr. E.H. van Brink

fractievoorzitter

plv. voorzitter raad

Groen Links
Dhr. C.J. Verhaar
Mw. A.G. Zegel- van Tiel
Dhr. Ö. Melikoğlu

fractievoorzitter

fractievoorzitter

fractievoorzitter

ChristenUnie
Mw. H.G. Nijman-Visscher
Dhr. A.C. de Niet

fractievoorzitter

Deventer Belang
Mw. M.J.G. de Jager-Stegeman
Dhr. A. Emens

fractievoorzitter

fractievoorzitter

DeventerNu
Dhr. A.R. Gebhart

fractievoorzitter

SP
Dhr. J.A.R. Kelder

fractievoorzitter

fractievoorzitter
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Organisatie
Organisatieschema Ambtelijke Organisatie per 1 januari 2015
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Deventer in cijfers
INWONERS

31 december 2013

31 december 2014

98.356

98.535

5.639
17.632
59.167
15.918

5.534
17.651
59.078
16.272

134,3
42.196
314

134,3
42.866
314

31 december 2013

31 december 2014

Lasten/ baten
Incl. saldo

325
4

333
4

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

204
42

219
49

72
10

81
10

236

289

709

725

Aantal inwoners
Leeftijdsgroep





0-4
5-19
20-64
65 jaar en ouder

WONINGEN
2

Oppervlakte gemeente (in km )
Aantal woningen
2
Woningdichtheid per km

FINANCIËN
(in miljoenen euro’s)

Vaste passiva:
Reserves
Voorzieningen
Vaste schuld (opgenomen langlopende
geldleningen)
Woonlasten (gemiddeld per huishouden)

1

1

Uitgangspunten voor dit gegeven zijn:
 een gemiddelde woningwaarde in Deventer van € 200.000.
 bij de afvalstoffenheffing is het basistarief gebruikt; dus exclusief tariefdifferentiatie.

Gemeente Deventer – Jaarverslag 2014

12

Gemeente Deventer – Concept Jaarverslag 2014

13

1

Beleidsagenda’s

Gemeente Deventer – Jaarverslag 2014

14

Uitvoering beleidsontwikkelingen
Ruimtelijke ontwikkeling
Omschrijving
Deventer bestaat uit levendige wijken en dorpen, waar mensen elkaar helpen waar het kan. Eigen kracht,
noemen we dat. Daar zetten de gemeente en haar partners op in. Door bewoners, organisaties en verenigingen
aan te moedigen zelf voor de eigen leefomgeving te zorgen. Een verantwoordelijkheid van ons allemaal.
Effecten
 Deventer is goed bereikbaar.


Deventer voorziet in de woningbehoefte van inwoners, nu en die in de toekomst. De financiële inzet
van de gemeente is passend.



Deventer bruist van de activiteiten, zowel op sociaal, cultureel als economisch vlak. Het is een
aantrekkelijke stad voor de vestiging van bedrijven.



Deventer heeft prachtige gebouwen, pleinen, buurten en dorpen. (Ruimtelijke) ontwikkelingen
worden daarom zorgvuldig opgepakt.



Particulieren en organisaties nemen initiatief en dragen verantwoordelijkheid voor het voldoen aan
ruimtevragen en het beheer van gebouwen en terreinen.
De gemeente zorgt dat ruimtelijke ontwikkelingen passen binnen onze financiële mogelijkheden.



Stand van zaken
Bereikbaarheid
 Bereikbaarheid had ook in 2014 onze aandacht. Een belangrijke opgave, maar niet eenvoudig. Zo is de
filedruk rond de hoofdwegen het afgelopen jaar gegroeid. Ook werd er bezuinigd op openbaar
vervoerroutes. De dienstregeling van NS is iets verbeterd.
Om de doorstroom van Deventer te bevorderen worden verschillende wegen op het zogenoemde
Hanzetracé opgeknapt. Als onderdeel van die aanpak startte in 2014 projecten aan de Mr. H.F. de Boerlaan
en Ceintuurbaan. En er zijn nieuwe projecten in voorbereiding, zoals de plannen voor het verbreden van de
A1, besluitvorming over de tunnel Oostriklaan en de aanpak van de Hanzeweg.
Reisinformatie via informatieborden of smartphones worden steeds belangrijker. Nu al levert Deventer data
voor parkeren (die worden gebruikt voor apps). Deventer is aangehaakt op landelijke ontwikkelingen en
aanbestedingen via het programma Beter Benutten (12 regio’s in Nederland).
Wonen
 In 2014 zijn in Deventer bijna 400 nieuwe woningen opgeleverd. Met aftrek van gesloopte panden
bedraagt het netto aantal nieuwe woningen circa 300. Daaronder een aantal bijzondere projecten: onder
meer de kluswoningen van ieder1 en de optie van een groep mensen op 4300 m2 grote kavel in Het
Eikendal-Noord voor een gezamenlijk bouwproject.
Gemeente en corporaties hebben in 2014 samen de woningbehoefte in Deventer onderzocht. Zo kunnen
grondeigenaren, initiatiefnemers en gemeente beter inspelen op de vraag.
Over nieuw woningaanbod zijn afspraken gemaakt met grondeigenaren, initiatiefnemers en gemeente.
Nieuwe woningaanbod komt gedoseerd tot stand en er is aandacht voor de diversiteit van de verschillende
bouwplannen.
Economie
Als gevolg van geringe economische groei in Nederland en de daaraan gekoppelde beperkte stijging van de
werkgelegenheid is ook de aanwas van bedrijvigheid in Deventer beperkt gebleven in 2014. Op
Bedrijvenpark A1 zijn enkele kavels verkocht en meerdere kavels in optie. Er zijn ook bedrijven die hebben
Gemeente Deventer – Concept Jaarverslag 2014
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aangekondigd te vertrekken uit Deventer.
De Deventer evenementen zijn nog steeds zeer succesvol.
Het afgelopen jaar heeft Deventer op verschillende plekken geïnvesteerd in de aantrekkingskracht van de
stad. Naast het verbeteren van infrastructuur gaat het aantrekkelijker maken van de stationsomgeving en
de route vanaf het station naar de binnenstad. Er vinden voorbereidingen plaats voor de nieuwbouw van
filmtheater De Viking aan de Welle en bibliotheek aan de Stromarkt.
Deventer ondersteunt initiatiefnemers bij sociale, culturele en economische activiteiten. Dit gebeurt vanuit
zoveel mogelijk vanuit de wijken en dorpen zelf. We kijken waar samenwerkingskansen voor het gebruik en
onderhoud van accommodaties en faciliteiten. In 2014 zijn alle bewonersinitiatieven (ondertussen 357) in
kaart gebracht. De bewonersinitiatieven zijn te bekijken via www.participatiekaart.nl.
Leefomgeving
De gemeente werkt momenteel aan een Omgevingsvisie waarin de kwaliteiten van de fysieke leefomgeving
in de gewenste ontwikkelingsrichting worden meegenomen.
Financiën
Bij kansrijke initiatieven worden financiële afspraken gemaakt over een gewenste inzet van de gemeente.
De prijs voor uitgifte van gronden ligt over het algemeen genomen in lijn met hetgeen is opgenomen in
exploitaties.
De gemeente heeft in 2014 de vervangingsinvesteringen volgens planning kunnen doen.
Bij verschillende ruimtelijke ontwikkelingen heeft de gemeente gebruik kunnen maken van financiële
bijdragen van de provincie Overijssel of het Rijk. t bepaalt mede de mate waarin investeringen mogelijk zijn.
De gemeente is alert bij voorinvesteringen.

Wijk- en dorpsvernieuwing
Omschrijving
Deventer bestaat uit levendige wijken en dorpen, waar mensen elkaar helpen waar het kan. Eigen kracht,
noemen we dat. Daar zetten de gemeente en haar partners op in. Door bewoners, organisaties en verenigingen
aan te moedigen zelf voor de eigen leefomgeving te zorgen. Een verantwoordelijkheid van ons allemaal.
Effecten
 Deventer heeft leefbare wijken, dorpen en plattelandsgebieden met passende voorzieningen die
voldoen aan de eisen van de tijd.



Bewoners en bedrijven zijn betrokken en zetten zich actief in voor hun wijk of dorp.

Stand van zaken
 Met de wijkmonitor wordt gekeken hoe de wijken en dorpen het doen. De vernieuwde wijkmonitor geeft
beter aan wanneer een wijk of dorp in een omslagfase komt en op welke punten. In 2015 wordt de
wijkmonitor gebruikt bij gesprekken met initiatiefnemers in de wijken en dorpen.
 De functies van wijkenbeheerder en wijkmanager zijn samengevoegd. De voormalige wijkaanpak is
getransformeerd tot WijDeventer en per 1 januari 2015 zijn 9 sociale teams in Deventer gestart.
 In de Rivierenwijk is de Deltaschool herbouwd, in Keizerslanden zijn nieuwe woningen gebouwd en het
winkelcentrum is vernieuwd en uitgebreid. In Voorstad-Oost heeft kleinschalige wijkvernieuwing
plaatsgevonden.
Gemeente Deventer – Jaarverslag 2014
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 De rol van inwoners bij de uitvoer van gemeentelijke opgaven krijgt een steeds prominentere plek. Per
opgave wordt bekeken hoe die rol wordt vervuld.
Jeugd
Omschrijving
Kinderen en jongeren in Deventer groeien op met perspectief. In een samenleving waarin iedereen meetelt en
meedoet. Jongeren kunnen genieten van een plezierige jeugd. Daarnaast helpen we ze op weg naar
economische en sociale zelfstandigheid.
Effecten
 Jongeren genieten van hun jeugd.


Jongeren vanaf 18 jaar zijn op weg geholpen naar economische en sociale zelfstandigheid /
zelfredzaamheid.



Jongeren vanaf 27 jaar hebben hun plek in de samenleving gevonden.

Stand van zaken
 In 2014 is veel gebeurd; de voorbereidingen op de transitie jeugdzorg waren intensief. In dit proces
namen deel: de raad, gemeenten uit de regio en de zorgverleners/ketenpartners. De gemeente nam
een initiatiefrol in het proces.


Volgens de Transitiemonitor Jeugdzorg (december 2014) is de gemeente Deventer koploper in
Overijssel als het gaat om de voorbereiding op de transitie.



In 2015 krijgt de transformatie handen en voeten. Daarbij is aandacht voor innovatie binnen de
jeugdzorg, de plek van jeugdzorg in de ‘participatiesamenleving’ en het uitvoeren bezuinigingen.



De gemeente en partners zetten in op:
o
o
o

Vroegtijdig signaleren: nodig om effectief zorg te kunnen verlenen en op termijn duurdere,
zware zorg te voorkomen.
Preventie: voorkomt, of vermindert de kans, dat jongeren een probleem krijgen, waarbij
(dure) zorg nodig is.
Vroegtijdig schoolverlaters: het tijdig signaleren, opvangen en weer naar school of werk
begeleiden van vroegtijdige schoolverlaters voorkomt dat ze de aansluiting naar opleiding en
werk verliezen.

 Het aantal vroegtijdig schoolverlaters in de regio Stedendriehoek blijft dalen. In schooljaar 2011-2012
gingen er nog 1169 jongeren van school zonder startkwalificatie. In 2012-2013 waren dat er 750 en in 20132014 vond er een verdere daling plaats naar 659 jongeren. Scholen, leerplichtambtenaren en RMCconsulenten werken constructief samen bij deze aanpak. In Deventer zijn RMC-consulenten ook
jongerencoaches bij het Jongerenloket. We pakken samen met het mbo ook het verzuim van leerlingen van
achttien jaar of ouder aan.
 Om kwetsbare jongeren goed in beeld te houden, hebben scholen en gemeenten in de Stedendriehoek de
afspraak dat niemand tussen wal en schip valt. Binnen de nieuwe Entreeopleiding zijn in het nieuwe
schooljaar twee doorstroomcoaches aangesteld, om een goede doorstroom naar niveau 2 in het mbo te
ondersteunen, of een jongere te begeleiden naar de arbeidsmarkt.
 Voor jongeren van 16 tot 27 jaar heeft Deventer het Schakelpunt. Professionals vanuit allerlei organisaties
werken samen om een passende plek te vinden voor kwetsbare jongeren in deze leeftijdscategorie.
Sociaal
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Omschrijving
In Deventer telt iedereen mee en doet iedereen mee. Deventer heeft van oudsher een sociaal klimaat. Een
sociale dynamiek waar Deventer trots op kan zijn. We kunnen veel overlaten aan de inzet en initiatieven van
mensen in de stad en op het platteland. Daar willen we op inzetten, in alle lagen van de samenleving.
Effecten
 Iedereen is betrokken bij de samenleving en doet naar vermogen mee.


Deventer heeft inwoners die verantwoordelijkheid nemen en voor zichzelf zorgen.



Iedereen wil een inkomen. Wie kan, werkt voor een inkomen.

Stand van zaken
 In 2014 heeft Deventer voorbereidingen getroffen op de decentralisaties in het sociale domein. Dit is
gebeurd op Deventer schaal, in samenwerking met het netwerk van professionele instellingen, bedrijven en
inwoners. De ontwikkelingen in het sociale domein vallen onder één verbindend kader, maar kennen wel
eigen doelgroepen, aanpakken en routes. Voor elke decentralisatie is daarom een routekaart opgesteld
met de te ondernemen activiteiten en als zodanig uitgevoerd.
 Het rapport van de Rekenkamercommissie naar de decentralisaties (december 2014) onderschrijft de goede
wijze waarop de voorbereiding op de nieuwe taken in het sociale domein heeft plaatsgevonden.
 Uitvoering van het integrale beleidsplan ‘Meedoen’, het project ‘Naar de Bron van het Sociale Domein’ en
het beleidskader ‘Iedereen Actief! 2013’. Deze beleidsplannen bouwen voort op de opgaven, doelstellingen
en speerpunten zoals geformuleerd in het verbindend kader Sociaal Domein.
 Gemeente en partners zetten in op:
o
o
o
o


Activeren: inwoners stimuleren om op eigen niveau een bijdrage te leveren aan de Deventer
samenleving.
Sluitende aanpak voor meest kwetsbaren: het uitbouwen van het bijzondere zorgteam voor inwoners
met meerdere, complexe problemen.
Samenvoegen van Meedoen-budgetten: het gericht inzetten van middelen in de wijken en dorpen.
Ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers.

Alle werkregelingen (WSW, WWB en Wajong) worden ondergebracht bij één organisatie. Hier staan
effectiviteit, efficiëntie en klantgerichtheid voorop.

 In 2015 willen we (nog) intensiever samenwerken met werkgevers om meer Deventenaren aan het werk te
krijgen.

Duurzaamheid
Omschrijving
Deventer heeft een duurzame en gezonde samenleving. Het is onze ambitie om toe te werken naar een
energieneutraal Deventer waarbij we aansluiten op onze Cradle-to-Cradle-uitgangspunten. In de visie
'duurzaam Deventer' hebben wij deze ambitie verder uitgewerkt.
Effecten
Deventer is een energieneutrale gemeente.
Deventer heeft een duurzame woon-, werk- en verblijfsomgeving.
Deventer heeft een leefbare woon-, werk- en verblijfsomgeving.
Deventer heeft een veilige woon-, werk- en verblijfsomgeving.

Realisatie programmering
Gemeente Deventer – Jaarverslag 2014
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In de duurzaamheidsagenda werken we zowel aan snelle resultaten, als aan lange termijn doelen. Het
programma omvat de zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid. Enerzijds gaat het om de gevolgen
van activiteiten, zoals geluidsoverlast, slechte luchtkwaliteit, geur en aantasting van de ecologie en de bodem.
Anderzijds gaat het over de bijdrage aan en de gevolgen van de mondiale en lokale klimaatproblematiek. In het
realiseren van de doelstellingen kiezen we bewust onze rol. Op gebieden waarvoor wettelijke kaders zijn, is dat
een regulerende. Met name op gebied van duurzaamheid is dat een faciliterende en stimulerende. Het gevolg
daarvan is dat prestaties slechts ten dele afdwingbaar zijn.
De overgang van milieubeleid naar duurzaamheidsbeleid wordt in een drieluik vormgegeven.
Luik1: Afval en hergebruik
Luik 2: Ecologie
Luik 3: Duurzame energie en energiebesparing
De duurzaamheidsagenda is nauw verbonden met de economische en ruimtelijke agenda.
Luik1: Afval en hergebruik
Doel: Het afvalplan beoogt het restafval in 2030 te reduceren tot een fractie van het huidige niveau.
In 2014 zijn de volgende punten gerealiseerd:
 Gescheiden inzameling en verwerking van huishoudelijk afval is uitgevoerd conform
Resultatenovereenkomst met Circulus.
 Het in 2013 ingevoerde systeem van Diftar is geoptimaliseerd.
 De realisatie van de definitieve milieustraat aan de Westfalenstraat is onderzocht.
Luik 2: Ecologie
De Beleidsnota Ecologie (2013) heeft twee pijlers:
1. gebruik maken van de kennis die aanwezig is bij ecologie en de vele vrijwilligers(groepen) die in
Deventer actief zijn.
2. het aanwijzen van bepaalde soorten dieren en planten als natuurambassadeurs.
In 2014 is een plan voor aanpak van verspreiding- en ecologische risico’s opgesteld.
Luik 3: Duurzame energie en energiebesparing
In de uitvoeringsagenda duurzame energie (2011) zijn acht thema’s als beleidsdoel benoemd en leidraad voor
de uitvoering in 2014:
1. Initiëren van een duurzaam dienstenbedrijf in een coöperatieve vorm.
2. Toepassen van subsidieloze oplossingen voor zonne-energie.
3. Verduurzamen van de bestaande woningvoorraad (isoleren, verhogen energieprestatie).
4. Tot stand brengen van de productie en toepassing van biogas en de uit-breiding en verduurzaming van het
warmtenet in Deventer.
5. Realiseren van twee windturbines langs de A1.
6. Realiseren van een klimaatneutraal Steenbrugge.
7. Realiseren van een klimaatneutraal stadskantoor.
8. Reduceren van het energieverbruik van de gemeentelijke activiteiten.
In 2014 zijn op al deze maatregelen stappen gezet. Inwoners en bedrijven die bijdragen aan het bereiken van
onze klimaatdoelstelling worden gestimuleerd en door de gemeente gefaciliteerd. Tevens voert de gemeente
zelf ook maatregelen uit die die bijdragen aan bereiken van de klimaatdoelstelling.
In 2014 is de Evaluatie Uitvoeringsagenda Duurzame Energie Deventer 2011 -2013 en een notitie ten behoeve
e
van het debat met de Raad (n.a.v. motie 02-07-2014) opgesteld die in het 1 kwartaal van 2015 in het kader van
de SRA Duurzaamheid – Energieneutraal 2030 zijn geagendeerd.
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Economische en culturele innovatie
Omschrijving
Deventer kiest voor drie economische speerpunten:




boeiende be-leefstad
duurzame maakstad
open informatiestad

Daarmee willen we het Bruto Binnenlands Product (BBP) verhogen, de aansluiting van het onderwijs op de
arbeidsmarkt vergroten, de werkgelegenheid voor alle lagen van Deventer vergroten en de stad en het
buitengebied aantrekkelijker maken. Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen zetten daar doelgericht op
in. De aantrekkelijkheid van Deventer wordt voor een deel bepaald door een gevarieerd cultureel aanbod.
Belangrijke investeringen zorgen ervoor dat onze positie als culturele hoofdstad van Oost-Nederland verder
wordt verstevigd.
Effecten
Deventer is een duurzame en dynamische samenleving.
Deventer is een boeiende be-leefstad.
Deventer is duurzame maakstad.
Deventer is een open informatiestad

Stand van zaken
 In februari 2014 vond het eerste Cleantech Regio congres plaats in de Deventer Schouwburg. Met ruim 650
deelnemers en inspirerende sprekers heeft de Cleantech Regio zich gevestigd als samenwerkingsplatform
voor innovatieve en duurzame technologische ontwikkelingen in de regio.
 Het afgelopen jaar is een start gemaakt met de uitwerking van de gemeentebrede programmering,
stadsmarketing en het opzetten van een servicepunt voor alle vormen van cultuur en creativiteit in
Deventer (Deventer 2.18).
 In het kader van DEVisie2020 is het volgende tot stand gekomen:
o
o
o
o
o
o

Het samenwerkingsplatform Cleantech voor innovatieve en duurzame technologie;
Het plan De Nieuwe Hanze, dat moet zorgen voor nieuwe handel, bedrijvigheid en werkgelegenheid;
Blok voor blok: energiebesparende maatregelen uitgevoerd voor een hele buurt of straat;
Ondertekening van het zorgakkoord door een grote vertegenwoordiging van regionale
zorgaanbieders;
Het fonds cultuur en economie heeft projecten ondersteund die bijdragen aan de profielen uit
DEVisie2020;
Topicus en Hogeschool Saxion hebben de krachten gebundeld om tot een opleiding ICT te komen.

 In 2015 vindt monitoring plaats van de uitvoeringsagenda van DEVisie2020, met een doorkijk naar de
komende periode.
Veiligheid
Omschrijving
Deventer heeft een veilige en leefbare samenleving. De gemeente heeft de regie over het lokale
veiligheidsbeleid. Deze rol vullen we in door zo te sturen, te interveniëren en randvoorwaarden in stand te
houden, dat de betrokken partijen op het terrein van veiligheid op een effectieve manier blijven samenwerken.
Zo kunnen ze met elkaar een aanvaardbaar niveau van veiligheid en leefbaarheid creëren en behouden. Bij de
agendering en uitvoering van het veiligheidsbeleid streven naar een verhoging van de betrokkenheid en
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verantwoordelijkheid van inwoners en bedrijven.
Effecten
Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig.
Deventer heeft een veilige woon-, werk- en verblijfsomgeving

Realisatie programmering
Visie veiligheid
In 2014 is de visie Veiligheid 2015-2018 vastgesteld met de titel ‘Samenwerken basis voor veiligheid in
Deventer’, In de visie zijn de speerpunten en prioriteiten voor de komende 4 jaar geformuleerd.
 Doorontwikkeling van de bestuurlijke- en geïntegreerde aanpak van (georganiseerde) criminaliteit en
het daarbij behorende bestuurlijke handhavingskader en barrièremodel
 Terugdringen van objectieve criminaliteit, door verbreding en verdieping in de aanpak en
samenwerking met betrekking tot criminele personen/groepen. Uitgangspunt is een sluitende keten,
zoals bij het bestrijden van voetbalgeweld en de aanpak van geweld op straat
 Afstemming en realisatie van een sluitende keten voor kwetsbare groepen, onder andere door het
verstrekken van de samenwerking en samenhang tussen de zorg- en justitieketen. Hierbij is naast
onder andere het Bijzonder Zorg team (BZT) ook het veiligheidshuis van belang
 Versterking van het veiligheidsgevoel van inwoners door het optreden tegen allerlei vormen van
overlast en de doorontwikkeling van het gemeentelijk toezicht.
 (Door)ontwikkeling van lokaal georganiseerde brandweer naar een regionale brandweer binnen de
veiligheidsregio IJsselland

Monitoren van ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en veiligheidsbeleving, gericht op
(bij)sturing
 Monitoring en doorontwikkeling van de ketenaanpak tussen veiligheidshuis, politie en OM/ZSM (Een
zo snel, simpel, samen en samenlevingsgericht mogelijke afdoening door het Openbaar Ministerie)
 Monitoring en doorontwikkeling Bijzonder Zorg team op het gebied van de (justitiële) veiligheids- en
zorgketen
De verantwoording hierover is terug te vinden bij programma 2 en zal worden aangevuld met verantwoording
e
via de jaarlijkse voortgangsrapportage veiligheid in het 2 kwartaal van 2015.

Naar een nieuw evenwicht
Omschrijving
Interactiviteit en partnerschappen
Ambities
• De ontwikkeling van de goede balans in de kracht van samenleving, partners en de gemeente
Deventer.
• De gemeente pakt beleid en uitvoering in maatwerkconstructen op met bewoners, bedrijven en
instellingen
• De gemeente bevordert strategische partnerschappen in gemeente, regio, provincie, landelijk en
Europa.
Effecten
Dynamisch evenwicht in de rolverdeling tussen inwoners, partners en de overheid.

Realisatie programmering
 Ontwikkeling concept-agenda Bestuurlijke vernieuwing met oog op goed gesprek met en goede balans in
samenleving
 Koersbepaling organisatie met als uitgangspunt: gewijzigd evenwicht in samenleving (van bovengeschikt
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naar nevengeschikt)
 Implementatie conclusies en aanbevelingen 213a-onderzoek naar netwerksturing en regievoering in
samenhang met handreiking maatschappelijk aanbesteden
 Opzet Stadslab (LO2-lab) met Saxion, gericht op verkenning en uitwerking maatschappelijke vraagstukken.
 Verkenning en uitvoering nieuwe samenwerkingen en partnerschappen vanuit herpositionering gemeente,
o.a. ambitiedocument Deventer Internationaal
 De agenda Stedendriehoek gematched met investeringsambities provincies Gelderland en Overijssel,
strategische board vanuit perspectief Cleantech regio tot een Omgevingsagenda voor de Stedendriehoek.
Omschrijving
Publieke dienstverlening
Ambities
• De gemeente sluit als meest nabije overheid de kwaliteit van de publieke dienstverlening optimaal aan
bij de vraag die inwoners en ondernemers hebben. We voldoen aan de normen uit de
BurgerServiceCode die aangeven wat klanten van ons verwachten.
• Zowel bij de eigen uitvoering van producten en diensten als bij uitvoering door derden helpen we de
klant op weg (no wrong door principe).
• Klanten zijn tevreden over de dienstverlening van de gemeente.
Effecten
• inwoners en bedrijven ervaren de gemeente Deventer als meest nabije overheid.

Realisatie programmering
In het regeerakkoord staat dat klanten van de overheid in 2017 al hun zaken met de overheid digitaal kunnen
afhandelen. Dit vraagt een forse inspanning op het verder ontwikkelen van onze digitale mogelijkheden, zoals
de invoering van een zaaksysteem. Tegelijk kunnen klanten die minder of niet digitaal vaardig zijn gebruik
maken van andere kanalen. Daarnaast zijn sommige producten en diensten minder geschikt voor digitale
afhandeling.
We ontwikkelen onze dienstverlening de komende jaren volgens de volgende vier vragen:
1. Wat doen we?
2. Met wie doen we het samen?
3. Hoe doen we het?
4. Via welke kanaal?
Samen met partners zullen we delen van de huidige dienstverlening verder ontwikkelen. Hierbij sluiten we aan
op de vraag van de klant en zorgen we dat dienstverlening toegankelijk is en blijft. Daarnaast zetten we in op
het verder ontwikkelen van digitale dienstverlening. Ook hier houden we de toegankelijkheid van
dienstverlening scherp in het oog. Dit betekent aandacht voor minder digivaardigen en voor producten en
diensten die hier minder geschikt voor zijn. De normen uit de BurgerServiceCode zijn nader gespecificeerd als
gemeentebrede interne servicenormen.
De verantwoording hierover is terug te vinden bij programma 1 en zal worden aangevuld met verantwoording
e
via de jaarlijkse voortgangsrapportage Publieke Dienstverlening in het 2 kwartaal van 2015.
Omschrijving
Kwestie van Kiezen
Ambities
• Sturen op het proces van permanent verdienen en bezuinigen om de toenemende financiële
dynamiek vanuit het Rijk en medeoverheden op te vangen en om ruimte te hebben voor het
realiseren van nieuw beleid.
• Bezinning op taken en investeringen in relatie tot onze ambities en in samenspraak met de
samenleving.
• De gemeente stelt hiervoor in nauwe onderlinge samenhang de middellange en lange-termijnkaders
op en herijkt doelstellingen en ambities continu in relatie tot de (financiële) spankracht van de
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gemeente.
Effecten
Steeds de slimst mogelijke inzet van middelen om de ambities te bereiken.

Realisatie programmering
 De meerjarenbeleidsagenda geïntegreerd met de programmabegroting en tegelijkertijd het aantal
deelagenda’s teruggebracht.
 In het kader van de Voorjaarsnota de bezuinigingsmogelijkheden bekeken en afgewogen
 In het kader van de begroting is oriëntatie op subsidierelaties en investeringswensen t.b.v. VJN 2015
aangekondigd
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2

Financieel resultaat 2014

2.1. Samenvatting
Evenals de afgelopen jaren staat Deventer in 2014 in de plus. Na alle verrekeningen bedraagt het saldo € 2,0
miljoen. In de najaarsrapportage 2014 was al een positief saldo van € 0,6 miljoen voorspeld.
Het voordelig saldo wordt betrokken bij de opstelling van de Voorjaarsnota 2015 en gebruikt voor het dekken
van de nadelen die in de najaarsrapportage zijn gemeld.
2.2. Inleiding
De gemeenteraad stelt jaarlijks de begroting vast. In de begroting worden de taken en activiteiten van de
gemeente voor het begrotingsjaar gekoppeld aan de inkomsten en uitgaven. De raad bepaalt in de begroting of
er geld wordt toegevoegd aan de reserves of dat er geld wordt onttrokken uit de reserves. Na afloop van het
begrotingsjaar wordt in de jaarrekening en het jaarverslag door het college van B&W verantwoording afgelegd
over het jaar. Wat hebben we bereikt en hoeveel geld hebben we daarvoor uitgegeven? De jaarrekening en het
jaarverslag geven niet alleen een feitelijke weergave, maar zijn ook een analyse. Welke consequenties zien we
naar aanleiding van het gevoerde beleid?
De jaarrekening en het jaarverslag worden vastgesteld door de gemeenteraad.
De jaarrekening bestaat uit:



De balans tussen bezittingen en schulden
De rekening van baten en lasten. Dit is het resultaat.

Het jaarverslag bestaat uit:




En analyse van het resultaat
De programmaverantwoording
De paragrafen

2.3. Uitgaven
In 2014 heeft de gemeente € 306 miljoen uitgegeven aan haar taken, activiteiten en stortingen in de reserves
(programma’s 1 tot en met 10). Aan algemene dekkingsmiddelen (programma 11) is ruim € 23 miljoen
uitgegeven. Het gaat hier onder meer om:




financieringslasten;
stortingen in gemeentelijke reserves;
diverse bedrijfsvoeringskosten, waaronder kosten voor het Stadhuiskwartier.
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Uitgaven 2014 per programma 1 t/m 10
Bedragen in miljoen euro
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2.3. Inkomsten
Zonder inkomsten geen uitgaven. De gemeente heeft verschillende inkomsten. Die komen voor het grootste
deel uit de algemene dekkingsmiddelen.
De totale inkomsten bedroegen in 2014:



€ 174,0 miljoen via de 10 programma’s
€ 159,0 miljoen aan algemene dekkingsmiddelen. In totaal € 333,0 miljoen (inclusief bedragen uit
reserve).
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Inkomsten 2014
bedragen in miljoen euro

€ 45,2 Overige
inkomsten

€ 107,6 Algemene
uitkering

€ 23,4 Programma
Herstructurering
en Vastgoed

€ 67,1 Programma
Inkomensvoorziening en
arbeidsmarkt

€ 21,0 OZB
€ 26,5 Lokale
heffingen

€ 42,7 Puttingen
uit reserves

Het totaal aan lokale heffingen en onroerendezaakbelastingen bedraagt derhalve € 47,5 miljoen. Naast de
onroerendezaakbelastingen bestaan deze heffingen uit de volgende heffingen:

Heffingen 2014
bedragen in miljoen euro

€ 1,7 Leges
burgerzaken

€ 1,2 Overig

€ 1,5 Bouwleges
€ 10,4
Afvalstoffenheffing

€ 21,0 OZB

€ 8,1 Rioolrechten
€ 3,6
Parkeerbelasting
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.2.4. Verkorte balansweergave

ACTIVA
(bedragen x € 1.000)

2014

2013

PASSIVA
(bedragen x € 1.000)

Vaste activa

2014

2013

Eigen vermogen

Immateriële vaste activa

213

183

Materiële vaste activa

218.959

203.656

Financiële vaste activa

49.310

42.355

268.482

246.194

Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden

108.041

102.291

Vorderingen
Liquide middelen

20.179
3.686

32.426
1.628

Overlopende activa

28.684

8.316

160.590

144.661

Totaal vlottende activa

Totaal generaal

429.072

390.855

Algemene reserve

15.388

16.885

Bestemmingsreserves

65.374

55.512

4.291

4.500

85.053

76.897

Voorzieningen (2)

9.915

9.700

Vaste schulden (3)

289.395

235.528

Totaal vaste
financieringsmiddelen
(1+2+3)
Vlottende passiva

384.363

322.125

Kortlopende schulden

21.859

41.765

Overlopende passiva

22.850

26.965

Totaal vlottende passiva

44.709

68.730

429.072

390.855

Resultaat rekening
Totaal eigen vermogen (1)

Totaal generaal

Activa
De stijging van de materiële activa is het gevolg van verschillende investeringen. De stijging van de voorraden
heeft betrekking op de investeringen bij grondexploitaties. De stijging van de liquide middelen komt door de
saldi bij banken van deze middelen.
Passiva
Het eigen vermogen is een klein beetje toegenomen in vergelijk met 2013. Het vreemd vermogen is fors
toegenomen. Dit komt door het aantrekken van leningen, aflossingen en financiering van verschillende
investeringen. Hierbij gaat vooral om de nieuwbouw van het Stadhuiskwartier.
Ontwikkeling eigen vermogen 2010-2014 (x € 1.000)
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Balans totaal

2010

2011

2012
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2.5. Exploitatie resultaat
Omschrijving
(bedragen x € 1.000)
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

Jaarrekening
2013

Begroting 2014 na
wijziging

Jaarrekening
2014

-14.702

-2.002

8.558

Mutaties via reserves:


saldo van stortingen en onttrekkingen
in/uit reserves

20.577

3.908

-3.240



toevoeging rente aan reserves

-1.375

-1.293

-1.027

4.500

613

4.291

-1.779

0

-1.797

2.721

613

2.494

Gerealiseerde resultaat
Overige resultaatbestemming:
Reservering overlopende uitgaven en
inkomsten
Resultaat

2.6. Toelichting op resultaatverschillen begroting 2014 en jaarrekening 2014
Resultaatbestemming via reserves
In de begroting 2014 werd ervan uitgegaan dat er € 3,9 miljoen uit de reserves zou worden onttrokken. In de
jaarrekening 2014 is dit een storting van € 3,2 miljoen. De verschillen worden toegelicht in bijlage 6 van de
jaarrekening.
Rente over reserves
Het rentebedrag dat aan de reserves is toegevoegd, is in vergelijking met de begroting 2014 € 266.000 lager.
Dit komt omdat de werkelijke beginstand van de reserves lager was dan het bedrag waarmee in de begroting
rekening werd gehouden.
Mutaties via reserves
Aan het saldo van lasten en baten worden de mutaties in reserves toegevoegd. Hierna ontstaat het
gerealiseerde resultaat. Het effect van de mutaties via reserves is € 4,3 miljoen negatief. In bijlage 6
Resultaatbestemming is een overzicht gegeven van de mutaties in reserves per programma.
Over te hevelen budgetten
Een overzicht van overgehevelde budgetten vindt u in bijlage 1 van het jaarverslag.
Analyse rekeninguitkomst 2014
In de najaarsrapportage 2014 werd een voordelige rekeninguitkomst van € 0,6 miljoen geraamd. Door het
voordelige resultaat van € 4,3 miljoen aan te passen met de over te hevelen budgetten van € 1,8 miljoen
ontstaat een voordelig nettoresultaat van € 2,5 miljoen. Op hoofdlijnen is het verschil tussen de
najaarsrapportage en jaarrekening (€ 1,9 miljoen) als volgt te verklaren (betreft verschillen groter dan €
100.000):
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Omschrijving
(bedragen x € 1.000)

Progr.

Bedrag

Toelichting

1. Voorziening
wethouderspensioenen

1

-726

2. Brandweer en
rampenbestrijding

2

106

3. Verliesvoorziening
grondexploitaties

6

-1.257

4. Participatie

7

200

Toerekenen aan participatiebudget van werkzaamheden
trajectconsulenten

5. Participatie

7

510

Vrijval participatiemiddelen. Zie ook voorstel
resultaatbestemming

6. WWB-I deel

7

629

Vrijval voorziening WWB € 95.000, kosten BBZ € 390.000,
WWB/IOAZ/IOAW € 160.000

7. WMO

8

1.110

8. ROC

9

116

Voordelige afrekening periode 2009-2011
Minder kosten vandalisme

9. Onderwijs

Te laag opgenomen voorziening voor partnerpensioenen
Teruggaaf compensabele btw Veiligheidsregio
Diverse aanvullende verliesvoorzieningen grondexploitaties

Hogere Inkomsten CAK, onderbesteding hulpmiddelen, voordelige
afrekening individuele vertrekkingen 2013

9

116

10. Voorziening
dubieuze debiteuren

11

-278

11. Algemene uitkering

11

500

Uitkomst decembercirculaire 2014

12. Kostenplaatsen

11

400

Verzekeringen € 250.000 en team Ondersteunen € 163.000,

11
div.

100
374
1.900

13. Onvoorzien
14. Diversen
Saldo

Op basis van een stijging van het aantal faillissementen wordt de
voorziening verhoogd

Niet besteed budget onvoorzien
Diverse kleine verschillen lager dan € 100.000

Voorstel
De voordelige uitkomst van de rekening is mede ontstaan door het laten vrijvallen van resterende
participatiebudgetten(€ 510.000). Deze budgetten moesten in het verleden als rijksbijdrage geoormerkt blijven
voor uitgaven welke verband hielden met participatie. Op basis van de huidige regels hoeft dit niet meer. Dit
betekende dat de budgetten in de rekening vrijvallen. We stellen echter voor deze gelden te blijven oormerken
als participatiebudget aan gezien al bij de ramingen in 2015 rekening is gehouden met deze niet uitgegeven
gelden 2014..
Het resterende rekeningsaldo van € 1,9 miljoen wordt gestort in de saldireserve. Het inzetten van dit bedrag
wordt meegenomen bij de voorjaarsnota 2015 en dient vooral voor de dekking van een negatief resultaat in de
begroting 2015, zoals in de najaarsrapportage 2014 is gemeld.
Omschrijving
Bedragen x € 1.000
Resultaat na mutaties reserves
Over te hevelen budgetten
Voordelig resultaat

4.291
-1.797
2.494

Voorstellen resultaat bestemming
Storting in reserve re-integratie

-510

Sub-saldo na resultaatbestemming

1.984

Storting in saldireserve
Saldo
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Resultaatontwikkeling 2010-2014 (x € 1.000)

10.000
5.000

Resultaat voor bestemming
reserves

0
2010

2011

2012

2013

2014

-5.000

Resultaat na bestemming
reserves

-10.000
-15.000
-20.000
-25.000
2.7. Structurele bedragen
De diverse voor- en nadelen in de rekening 2014 zoals aangegeven in hoofdstuk 2.5 zijn deels van structurele
aard. Een deel hiervan is al verwerkt in de begroting 2015. Dit geldt niet voor de volgende voordelige
structurele verschillen:
1. Algemene uitkering € 500.000
2. lagere premies verzekeringen € 200.000
3. diverse voordelen kostenplaatsen €150.000
4. WMO € 859.000
In de Voorjaarsnota 2015 zullen deze structurele mutaties worden opgenomen.
2.8. Reserves
Per 1 januari 2014 bedroeg het saldo van de reserves € 72,4 miljoen (excl. rekeningresultaat). In de
jaarrekening 2014 is dit gestegen naar € 75 miljoen (excl. rekeningresultaat). De stand van de reserves op 31
december 2013 en 31 december 2014 kan over de verschillende categorieën als volgt worden verdeeld:
Reserves (bedragen x € 1.000)

31-12-2013

31-12-2014

A. Reserves met bestemd weerstandsmotief

16.884

15.388

B. Bestemmingsreserves met bestedingsfunctie

26.652

29.696

C. Bestemmingsreserves met egaliserende
functie

24.949

25.681

72

472

3.839

9.523

D. Bestemmingsreserves met rentebeslag
E. Financieel technische bestemmingsreserves
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2.9. Resultaat grondexploitaties
In de rekening 2014 zijn de verliesvoorzieningen grondexploitaties toegenomen met € 4,2 miljoen. Hiervan is
een bedrag van € 2,9 gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve grondexploitatie en € 1,3 is
meegenomen ten laste van het rekeningresultaat. In totaal bedragen de verliesvoorzieningen dan € 44 miljoen.
De boekwaarde van de grondexploitaties per 31-12-2014 is: in exploitatie genomen € 123,7 miljoen en nog in
exploitatie te nemen € 13,2 miljoen, hiervoor is dus een verliesvoorziening opgenomen van € 44 miljoen.
2.10. Renteresultaat
Het renteresultaat voor 2014 bedraagt € 5,7 miljoen positief. Dit is het verschil tussen de doorbelaste rente aan
activa en de werkelijke rentekosten. Aanvankelijk was positief renteresultaat van € 4,85 miljoen begroot. In de
zomerrapportage is dit bijgesteld naar € 5,74 miljoen en in de najaarsrapportage naar € 5,73 miljoen.
2.11. Weerstandsparagraaf
De gemeente beschikt over voldoende weerstandsvermogen als de uitkomst van de ratio tussen beschikbare
weerstandcapaciteit en de benodigde capaciteit minimaal 1 is. In de rekening bedraagt de ratio 1.
Vergeleken met de begroting 2015 die in november 2014 is vastgesteld zijn de risico’s met € 3.5 miljoen
gedaald. Dit wordt veroorzaakt door een lager risicoprofiel voor de grondexploitaties na het opnemen van
hogere verliesvoorzieningen voor de grondexploitaties. Het weerstandvermogen is ook gedaald door het
dekken van verliesvoorzieningen uit de algemene reserve grondexploitatie.
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3

Programmaverantwoording
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1

Burger en bestuur

Omschrijving





Legenda

prestaties is
volledig
gerealiseerd

prestaties is voor
minimaal 75%
gerealiseerd

prestaties is voor
minder dan 75%
gerealiseerd

prestaties is
volledig niet
gerealiseerd

Besturen van de gemeente door de gemeenteraad, de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders. Ondersteuning door de
gemeentesecretaris en zijn staf.
De gemeenteraad als volksvertegenwoordigers met een kaderstellende en controlerende taak, ondersteund door de griffie.
Het uitzetten van de strategische koers op alle mogelijke gemeentelijke beleidsterreinen voor de langere termijn. Dit gebeurt met bestuur, samenleving en
organisatie.
Optimaal aansluiten van de publieke dienstverlening op de vraag van inwoners en ondernemers. Dit betekent producten en diensten die nodig en toegankelijk
zijn, transparante procedures, korte doorlooptijden en heldere antwoorden door kundige en vriendelijke medewerkers.

De gemeentelijke rol in het programma varieert van: reguleren (vergunningen verlenen en handhaven), uitvoeren, regisseren in netwerkverbanden of
stimuleren/faciliteren (subsidies, evenementen) tot loslaten wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben.
Doelstellingen

€ Realisatie

Toelichting

Dienstverlening wordt door
inwoners minimaal gewaardeerd
met een 8,0.

Realisatie

Informatievoorziening en
levering producten en
diensten aan inwoners en
bedrijven.

€ 3,5 mln.

€ 3,8 mln.

Door een technische wijziging is de
begroting van € 3,5 miljoen aangepast
naar 3,8. De realisatie blijft binnen het
budget.

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

Informatievoorziening, advies
en organisatie bijeenkomsten
op het gebied van wonen,
welzijn en zorg door de
Wijkwinkel.

€ 0,2 mln.

€ 0,2 mln.

20% meer digitaal aangevraagde
producten in 2014 (totaal wordt dan
9.000 digitale producten) t.o.v.
2012.

Verdere uitbreiding digitale
dienstverlening (aanvragen,
betalen en leveren).

€ 0,2 mln.

€ 0,2 mln.

Verbetering dienstverlening
belastingen voor inwoners,
bedrijven en instellingen.

110.000 inwoners uit de drie
DOWR-gemeenten
aangesloten op het
belastingen internetportaal.
Inwoners kunnen voor een

€ 0,02 mln.

€ 0,02 mln
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Prestatie

€ Budget

Realisatie
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Doelstellingen

Realisatie

Prestatie

€ Budget

Realisatie

€ Realisatie

Toelichting

periode van 6 weken na de
aanslag gedigitaliseerd
bezwaar maken op de
beschikking / aanslag.
Van de ongeveer 300 geschikte
zaken (naar aanleiding van een
bezwaarschrift) wordt voor 50% een
andere oplossing gezocht.

In goed overleg met
bezwaarmakers met gebruik
van mediatonvaardigheden
(De Andere Aanpak) 150 zaken
opgelost zonder verdere
juridische procedures.

Het aantal vrijwilligersorganisaties,
maatschappelijke instellingen en
bedrijven dat internationaal actief is
blijft gelijk (30 instellingen).

30 projecten of uitwisselingen
van vrijwilligersorganisaties in
Bathmen, Diepenveen en
Deventer in uitvoering, met
ondersteuning vanuit de
subsidieregeling “activiteiten
op internationaal gebied”.

Inwoners ervaren het bestuur en de
gemeentelijke organisatie als open,
transparant, doelmatig,
aanspreekbaar, rechtvaardig en
slagvaardig.

Wekelijkse persconferentie
waarin college het beleid
toelicht.
Organisatie bijeenkomsten
voor nieuwe inwoners

Wat heeft het gekost?
Exploitatie (Bedragen x €
1.000)
Lasten
Baten
Saldo

Primitieve
begroting
16.643
2.022
-14.621
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Begroting na
wijziging
17.025
1.773
-15.252

Rekening
18.006
2.081
-15.925

Verschil
981
308
-673

Toelichting
Lasten:
041: Hogere personeelslasten € 25.000
104: Hogere lasten ICT in de Samenleving m.n. uitvoering breedband
buitengebied € 75.000. Voordeel op Plattelandsontwikkeling € 57.000
304: Voordeel DOWR Belastingen € -80.000.
305: Extra afdracht rijksleges € 277.000. Voordelen op rijbewijzen
eigen verklaringen, Burgerzaken algemeen en Mijn loket € -136.000.
Hogere lasten Burgerlijke Stand € 22.000.
355: Extra storting in de voorziening wethouderspensioenen €
784.000 en kosten loopbaanbegeleiding oud-wethouders € 37.000.
34

331: Extra kosten lijkbezorging € 20.000.
Baten:
104: Voordeel budget Strategische Ontwikkeling € 43.000 en
inkomsten Regio Stedendriehoek € 10.000.
226: Hogere VNG bijdrage Oeganda € 17.000
305: Extra inkomsten uit rijks-en gemeenteleges € 263.000. Nadeel
op stelpost reisdocumenten en vervanging GBA € -85.000.
331: Hogere doorrekening lijkbezorging € 11.000
Diverse overige inkomsten € 50.000.

Voorzieningen
(Bedragen x € 1.000)
Uitgaven
Inkomsten
Saldo

Primitieve
begroting
249
213
-36

Begroting na
wijziging
249
289
40
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Rekening
365
1.073
-708

Verschil
116
784
-668

Toelichting
Extra uitgaven door afkoop van een pensioen oud-wethouder (€
107.000) en hogere pensioenuitkeringen (€ 9.000).
Extra storting om de voorziening toereikend te maken voor
toekomstige pensioenverplichtingen (€ 784.000).
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2

Openbare orde en veiligheid

Omschrijving

Legenda

prestaties is
volledig
gerealiseerd

prestaties is voor
minimaal 75%
gerealiseerd

prestaties is voor
minder dan 75%
gerealiseerd

prestaties is
volledig niet
gerealiseerd

Het programma veiligheid omvat een breed en complex terrein, met thema’s als:







huiselijk geweld
veelplegers
bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit
aanpak woninginbraken en jeugdcriminaliteit
geweld op straat
voetbalvandalisme

Voor een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken is de samenwerking met en inzet van tal van partijen essentieel. Toezicht en handhaving ondersteunen de
uitvoering van het beleid. Waar mogelijk vindt de inzet van toezichthouders plaats in overleg met bewoners en instellingen.
Vanuit het programma leveren we een actieve bijdrage aan de veiligheidsregio IJsselland en daarmee aan een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en
crisisbeheersing.
De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma bestaat veelal uit reguleren (vergunningverlening en handhaving). Daarnaast is er sprake van
regisseren in netwerkverbanden en faciliteren (bijvoorbeeld evenementen).
Doelstellingen

Realisatie

Prestatie

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

Nog niet
bekend

Burgernet is 2 kwartaal ingevoerd
en operationeel.

€ 0,04 mln.

€ 0,04 mln.

Het aantal geregistreerde misdrijven
is over 2014 gelijk of lager dan in
2012 (te weten 7045 of minder).

Nog niet
bekend

Alle jeugdgroepen zijn volgens de
shortlistmethodiek geclassificeerd
en voor alle groepen is een plan
van aanpak opgesteld en in
uitvoering.

€ 0,01 mln.

€ 0,01 mln.
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€ Budget
e
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Realisatie

€
Realisatie

Toelichting

Doelstellingen

Realisatie

Prestatie

€ Budget

Het aantal veelplegers is in 2014
lager dan 59.

Nog niet
bekend

Voor iedere veelpleger is een plan
van aanpak in uitvoering gericht op
het voorkomen van terugval
naar oud gedrag.

€ 0,05 mln.

€ 0,05 mln.

Voor alle doorgezette meldingen
vanuit het Steunpunt Huiselijk
Geweld (SHG) is een plan van
aanpak
opgesteld en uitgevoerd.
Vergunningverlening, toezicht en
handhaving op bouw- en
brandveiligheidseisen
kamerverhuurpanden.

€ 0,18 mln.

€ 0,18 mln.

€ 0,16 mln.

€ 0,16 mln.

Voor ieder winkelgebied en alle
bedrijventerreinen hebben en
behouden wij het keurmerk veilig
ondernemen.

€ 0,05 mln.

€ 0,05 mln.

Onze handhavingsarrangementen,
waaronder horeca, zijn in 2014
geactualiseerd en in uitvoering.

€ 0,01 mln.

€ 0,01 mln.

Prestatie hangt samen met de
actualisatie van het horecabeleid
en zal in 2015 worden
gerealiseerd.

Prostitutie- en mensenhandelbeleid
is geactualiseerd en in uitvoering.

€ 0,02 mln.

€ 0,01 mln.

Inwerkingtreding van de Wet
regulering prostitutie wederom
uitgesteld.

Bibob-beleidslijn is geëvalueerd en
geactualiseerd . Het toetsen van
aanvragen om vergunningen
subsidies en aanbestedingen die
binnen het werkingsgebied van de
Bibob vallen ter beoordeling van
toepassing van het Bibobinstrumentarium noodzakelijk is.

€ 0,05 mln.

€ 0,06 mln.

Maximaal 7,5% kamerverhuurpanden per postcodegebied

Veilige winkelcentra en
bedrijventerreinen.
Het aantal winkeldiefstallen is lager
dan 2012, te weten 324. Het aantal
inbraken/diefstal bedrijven is lager
dan 2012, te weten 90.

Nog niet
bekend

Alle vergunningplichtige bedrijven
en organisaties voldoen aan alle
wettelijke eisen.
Tegengaan mensenhandel. (2 of
lager).

Nog niet
bekend

Bestrijden van georganiseerde
criminaliteit en integriteitsbewaking
openbaar bestuur.
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Realisatie

€
Realisatie

Toelichting

Doelstellingen

Realisatie

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

Wat heeft het gekost?
Exploitatie (Bedragen x €
1.000)
Lasten
Baten
Saldo

Investeringen (Bedragen
x € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo

Prestatie

€ Budget

We voldoen in minimaal 80% van de
incidenten aan de opkomsttijden en
de bezetting van de voertuigen in
het Besluit Veiligheidsregio's.
Plannen van aanpak criminele
jeugdgroepen (2) in uitvoering.

€ 6,68 mln.

€ 6,68 mln.

€ 0,05 mln.

€ 0,05 mln.

Primitieve
begroting
10.468
604
-9.864

Begroting na
wijziging
10.642
1.244
-9.398

Rekening

Primitieve
begroting

Begroting na
wijziging

Rekening
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0
0
0

0
1.899
1.899

10.526
1.307
-9.219

0
1.898
1.898

Verschil
-116
63
179

Realisatie

€
Realisatie

Toelichting

Toelichting
Lasten
Lagere kosten fietsdepot en onderbesteding budget werkkleding
(totaal - € 70.000).
Baten
Hogere baten door de teruggaaf van compensabele BTW
Veiligheidsregio (€ 116.000). Daarnaast is sprake van lagere
legesinkomsten (- € 35.000).

Verschil
0
-1
-1
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3

Leefomgeving

Omschrijving




Legenda

prestaties is
volledig
gerealiseerd

prestaties is voor
minimaal 75%
gerealiseerd

prestaties is voor
minder dan 75%
gerealiseerd

prestaties is
volledig niet
gerealiseerd

Zorg voor de openbare ruimte
Uitvoeren van maatregelen rondom mobiliteit en parkeren
Aanleggen van nieuwe infrastructuur

De belangrijkste taken van dit programma zijn:







Uitvoer beheertaken
Veiligheidsonderhoud
Dagelijks en regulier onderhoud
Groot onderhoud
Herinrichtingen
Exploiteren van het parkeerbedrijf

De gemeente heeft bij de uitvoering van deze kerntaken hoofdzakelijk de rol van regisserende overheid. Op onderdelen neemt de gemeente andere rollen aan, zoals: stimuleren,
faciliteren en loslaten.
Voor onderdelen die met de openbare ruimte te maken hebben, valt dienstverlening aan gebruikers of inwoners ook onder dit programma. De gemeente heeft hier nog een
regulerende rol.
Doelstellingen
De kwaliteit van de openbare ruimte
blijft gelijk.
Kengetal verloedering fysieke ruimte is
een 3,6 of lager (op een schaal van 10).

Realisatie

Prestatie

3,6
(leefbaar
heids
monitor
2013)

Het uitvoeren van diverse (wettelijke)
beheertaken, waaronder inspecties,
storingsdienst, inning van gelden, advisering,
programmeren, toezicht en het dragen van de
exploitatiekosten van installaties en gronden
zoals energiekosten, huur en belastingen in de
leefomgeving.
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€
Budget
€ 3,96
mln.
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Realisatie

€
Realisatie
€ 4,0 mln

Toelichting

Doelstellingen
De beleving van de sociale kwaliteit van
de woonomgeving, de sociale
samenhang bedraagt in 2014 6,1 of
hoger.

Het aandeel inwoners van 18 jaar en
ouder dat geluidsoverlast (door
verkeer) ervaart, bedraagt in 2014
38,5% of lager.

Realisatie

6,1
(leefbaar
heids
monitor
2013)

15%
(leefbaar
heids
monitor
2013)

Prestatie

€
Budget
€ 0,96
mln.

Het uitvoeren van calamiteiten- en
veiligheidsmaatregelen in de
leefomgeving, inclusief verkeersmaatregelen.

Het uitvoeren van reguliere onderhoudstaken en
het uitvoeren van
klein onderhoud in de leefomgeving en het
uitvoeren van technisch onderhoud aan
installaties en objecten op sober
onderhoudskwaliteitsniveau voor zowel
technische staat als reiniging.

Realisatie

€
Realisatie
€ 0,91 mln

€ 15,42
mln.

€ 15,36

Het uitvoeren van groot onderhoud in de
openbare ruimte, reconstructies van wegen en
vervangingsinvesteringen bij rioleringen.
In 2014 werd de reconstructie Ceintuurbaan
uitgevoerd.

€ 5,88
mln.

€ 5,91

Het ondersteunen en faciliteren van inwoners bij
initiatieven in de leefomgeving en bij het in eigen
beheer nemen van delen van de leefomgeving.

€ 0,68
mln.

€ 0,70

De uitvoering van het groenonderhoud en
handmatige reiniging vindt plaats met zoveel
mogelijk inzet van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.
Het aantal geregistreerde ongevallen
met slachtoffers op gemeentelijke
wegen daalt structureel van 132 in 2010
naar maximaal 120 in 2014.

Het aantal inwoners dat (zeer) tevreden
is over de bereikbaarheid van de eigen
buurt is groter dan 66%.
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????

60% (zeer)
tevreden
8% ontevreden
(bewoners
onderzoek
2013)
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Toelichting

Doelstellingen
Het gebruik van de fiets als
vervoermiddel binnen Deventer stijgt
naar 53% in 2014.

Realisatie

52%
dagelijks
31%
wekelijks
(bewoners
onderzoek
2013)

Prestatie

€
Budget

Stationsomgeving
Start uitbreiding ondergrondse fietsenstalling
(voorzijde).

€ 4,42
mln.

€
Realisatie

€ 0,09

Start realisatiefase Groene Wal.

€ 0,26 mln

Stadsassen
• Het uitvoeren van een voorontwerpfase
inclusief aankoop benodigde gronden voor
verdubbeling van het Hanzetracé tussen de
kruising met de Zutphenseweg en de
Industrieweg.
• Start voorbereiding herinrichting Mr. H.F. de
Boerlaan.
• Eindoplevering van de verdubbeling
Amstellaan inclusief kruising Snipperlingsdijk
Hanzeweg.
Fietsenstalling Hema
Start uitvoer nieuwe fietsenstalling achter de
Hema.
Realisatie eerste jaarschijf KvK-2013 ter grootte
van € 55.000, door in te teren op het regulier
onderhoud. Realisatie van de jaarschijven 2015,
2016 en 2017 is gekoppeld aan de uitvoering van
het project Samen Ruimte Geven, gelet op het
hieromtrent aangenomen amendement.
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€ 0,06
mln.

Bij de najaarsrapportage is
hierover besloten.

€ 0,05 mln

€ 0,28 mln

€ 0,80
mln.
€ 0,14
mln.

Toelichting

€ 1,99 mln

Start aanbestedingsfase aanpassing busplein en
herinrichting stationsplein.

Schilparkeren
Invoeren van vergunningparkeren in combinatie
met betaald parkeren in Voorstad-Centrum.
Het voorbereiden van vergunningparkeren in
combinatie met betaald parkeren in Knutteldorp
en Zandweerd.
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Realisatie

€ 0,49 mln
€ 3,29 mln

Voor de verdubbeling van het
Hanzetracé is bij de
najaarsrapportage een
voorbereidingskrediet
aangevraagd. Gesprekken met
eigenaren lopen.
Bij jaarrekening 2013 en marap
wijzigingen is primaire
begroting aangepast naar € 4,5
mln.
Bij de najaarsrapportage is
hierover besloten.

Wat heeft het gekost?
Exploitatie (Bedragen x €
1.000)
Lasten
Baten
Saldo

Toelichting
Primitieve
begroting
38.061
15.411
-22.650

Begroting na
wijziging
40.598
17.916
-22.682

Rekening

Voorzieningen
(Bedragen x € 1.000)
Uitgaven
Inkomsten
Saldo

Primitieve
begroting

Begroting na
wijziging

Rekening

Investeringen (Bedragen
x € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo

Primitieve
begroting
5.362
4.552
-810

38.792
16.478
-22.314

Verschil
-1.806
-1.438
368

Lasten en baten onderschrijding door Venenplantsoen (budget te hoog in
de begroting € 0,5 mln) en budgetoverhevelingen herstructurering
Rivierenwijk (€ 0,4 mln) en overige baten/lasten combinatie (€ 0,3 mln)
Daarnaast lagere kapitaalslasten (€ 0,4 mln) en Mr HF de Boerlaan € (0,1
mln).

Toelichting

120
120

543
543

Verschil

423
423
Toelichting
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Begroting na
wijziging
17.830
8.503
-9.327

Rekening
10.471
5.376
-5.095

Verschil
-7.359
-3.127
4.232

De grootste afwijking zit in de Stationsomgeving (1,3 mln) en de
Amstellaan (1,1 mln), Ceintuurbaan (0,7 mln), tunnel Rivierenwijk (0,7 mln)
en Siemelinksweg (0,8 mln), Riolering (0,8 mln) en sportpark Diepenveen
(0,7 mln).
De baten zijn ook minder (subsidieprojecten).
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4

Milieu en duurzaamheid

Omschrijving

Legenda

prestaties is
volledig
gerealiseerd

prestaties is voor
minimaal 75%
gerealiseerd

prestaties is voor
minder dan 75%
gerealiseerd

prestaties is
volledig niet
gerealiseerd

Het programma omvat de zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid.






geluid
luchtkwaliteit
geur
ecologie
bodem

Vanuit het programma wordt ook een bijdrage geleverd aan de gevolgen van mondiale en lokale klimaatproblematiek.
Als er wettelijke kaders zijn, heeft de gemeente een regulerende rol (vergunningen verlenen en handhaven). Vooral op het gebied van duurzaamheid verandert onze rol
van regisseren in netwerkverbanden, stimuleren en faciliteren, naar loslaten wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. Daardoor kunnen we
prestaties slechts ten dele afdwingen.
Doelstellingen

Realisatie

Het restafval per inwoner daalt van 240 kg
naar 150 kg tussen 2011 en 2014 en 25 kg
in 2030.

Prestatie
Gescheiden inzameling en
verwerking van huishoudelijk afval
uitgevoerd volgens de
resultatenovereenkomst met
Circulus.

€ Budget

Realisatie

€ Realisatie

€ 8 mln.

€ 6,87 mln.

De realisatie van de definitieve
milieustraat aan de Westfalenstraat
is onderzocht.

€ 0,24 mln

€ 0,24 mln

Sanering bodemverontreiniging
voormalig gasfabrieksterrein is
aanbesteed.

€ 0,1 mln.

€ 0,1 mln.

Plan voor aanpak van verspreiding-

€ 0,3 mln.

€ 0,3 mln.

Het in 2013 ingevoerde systeem van
Diftar is geoptimaliseerd.

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

Doelstellingen

Realisatie

Prestatie

€ Budget

Realisatie

€ Realisatie

en ecologische risico’s is opgesteld.
Vermindering van geluidsoverlast in 300
woningen langs wegen en circa 1000
woningen langs het spoor.

€ 0,3 mln.

.€ 0,3 mln.

Plaatsing Nanov-schermen is
afgerond.

€ 0,03 mln.

€ 0,03 mln.

Deventer is klimaat- en energie neutraal in
2030. Daartoe moet de CO2-productie in
2014 2% zijn gedaald ten opzichte van
2013.

De gemeente heeft maatregelen
uitgevoerd die bijdragen aan
bereiken van de klimaatdoelstelling.

€ 0,12 mln.

€ 0,12 mln.

Er zijn geen structurele overtredingen van
wetgeving op gebied van externe
veiligheid, luchtkwaliteit, geur, ecologie,
zwerfdieren, geluid, bodem, straling,
trillingen.

Door middel van
vergunningverlening, toezicht,
handhaving en advisering worden
overtredingen van milieuwetgeving
voorkomen en aangepakt.

€ 1,4 mln.

€ 1,4 mln.
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Geluidsaneringsprojecten binnenstad
e.o, Holterweg, Dunantlaan e.o., Brinkgreverweg, Laan van
Borgele, Margijnenenk, IJsselkade,
Zwolseweg zijn voorbereid.
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Toelichting

Doelstellingen
Wat heeft het gekost?
Exploitatie (Bedragen x €
1.000)
Lasten
Baten
Saldo

Realisatie

Primitieve
begroting
18.117
14.527
-3.590

Begroting na
wijziging
17.796
13.696
-4.100

Prestatie

€ Budget

Rekening

Verschil

16.844
15.288
-1.556

-952
1.592
2.544

Realisatie

€ Realisatie

Toelichting

Toelichting
Lasten
Lagere lasten dan begroot door overhevelingen (- € 351.000).
Daarnaast zijn als gevolg van de invoering van Diftar de lasten en
baten lager (- € 419.000). In de bodemsaneringsprojecten zit een
faseringsverschil, waardoor in 2014 minder is uitgegeven (- €
182.000)
Baten
De baten zijn lager dan begroot. Deels betreffen dit baten die
betrekking hebben op de budgetoverhevelingen (- € 254.000).
Daarnaast zijn de opbrengsten uit afval lager als gevolg van Diftar (€ 457.000). Het voordeel als gevolg van het opnemen van de aan
Attero verstrekte geldlening van € 2,1 miljoen op de balans, is
gestort in de reserve eenmalige politiek. Voor geluidsaneringen is
een hogere provinciale subsidie ontvangen (€ 96.000).
Toelichting

Voorzieningen
(Bedragen x € 1.000)
Uitgaven
Inkomsten
Saldo

Primitieve
begroting

Begroting na
wijziging
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Rekening

Verschil
5

5

-5

-5
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5

Ruimtelijke ontwikkeling

Omschrijving

Legenda

prestaties is
volledig
gerealiseerd

prestaties is voor
minimaal 75%
gerealiseerd

prestaties is voor
minder dan 75%
gerealiseerd

prestaties is
volledig niet
gerealiseerd

Dit programma heeft zorg en verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente, zowel in de stad als op het platteland inclusief
de dorpen en kernen. Dit gebeurt onder andere door beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Daartoe behoren:






het opstellen van planologische, stedenbouwkundige en landschappelijke kaders zoals een structuurplan, structuurschetsen, bestemmingsplannen,
stedenbouwkundige en landschappelijke visies.
meewerken aan intergemeentelijke beleidsvorming (regio Stedendriehoek) en het beleid van andere overheden.
de coördinatie van de uitvoering van beleid over particuliere inbreidingen en de reconstructie van het landelijk gebied.
het verzorgen van planologische procedures voor het maken van bestemmingsplannen en voor planologische vrijstellingen.
het verzorgen van integrale kaders met als basis de doelstellingen bereikbaarheid, parkeren en wonen.

De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma loopt uiteen van reguleren (vergunningen verlenen/handhaven), regisseren in netwerkverbanden of
stimuleren/faciliteren tot loslaten wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben.
Doelstellingen

Realisatie

Prestatie

€ Budget

Inwoners waarderen het uiterlijk van hun
woonomgeving in 2014 met een 7,3. Dat
is gelijk aan het rapportcijfer van 2011
(Bewonersonderzoek najaar 2013/
voorjaar 2014).

7,3 (meting
2014)

Een goed, integraal en integraal
ruimtelijk kader als basis voor een
toekomstig Deventer. Dit komt tot
stand door via andere
begrotingsprogramma’s of door
partijen in de samenleving.

€ 1.140.000

Realisatie

Vanuit haar publieke rol draagt de
gemeente bij in de ontwikkelingen
door:
•
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het aanbieden van een notitie
aan de raad over dilemma’s en
kwesties. Deze worden als
inhoudsopgave opgenomen in
een gemeentebrede
omgevingsvisie;
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€ Realisatie
€ 1.050.000

Toelichting

Doelstellingen

Realisatie
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Prestatie
•

Het opstellen van een
structuurvisie stadsaszone met
een uitwerking van het te
gebruiken instrumentarium. Dit
krijgt vorm in een nieuwe
werkwijze;

•

Het opstellen van integrale
kaders voor
gebiedsontwikkeling, waarbij de
Grondexploitatiewet optimaal
wordt toegepast;

•

Herijken van de Woonvisie (in
2014 vastgesteld door de raad).
Ook zijn er nieuwe
prestatieafspraken met de
corporaties en is er een
woonagenda met de
volkshuisvestingspartners;

•

Te starten met het actualiseren
van bestemmingsplannen
‘nieuwe stijl’ en daarbij te
anticiperen op de komende
Omgevingswet, en de raad
daarover te rapporteren;

•

Voldoende kaders en afspraken
om te starten met het mogelijk
maken van de realisatie van 150
nieuwe studentenwoningen;

€ Budget

Realisatie

€ Realisatie

Toelichting

De praktijk van
‘uitnodigingsplanologie’ krijgt
steeds meer gestalte. Het blijkt
dat processen bepaald worden
door het tempo van de
initiatiefnemer. Dit maakt het
plannen lastiger (ook
begrotingstechnisch).

De kaders zijn gereed, maar de
behoefte aan
studentenwoningen is fors
teruggelopen, blijkt uit
onderzoek. DUWO heeft 568
woningen van de corporaties
overgenomen voor het
huisvesten van voornamelijk
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Doelstellingen

Realisatie

Prestatie

€ Budget

Realisatie

€ Realisatie

Toelichting
studenten. Het Havenkwartier is
het eerste gebied waar DUWO
nieuwe studentenwoningen gaat
bouwen.

•

Het opstellen van een visie op de
gebiedsontwikkelingen in het
Sluiskwartier, vastgesteld door
B&W en
aangeboden aan de raad.

Sociaaleconomische ontwikkelingen van
het landelijk gebied blijven op gelijk
niveau met die in het stedelijk gebied van
de gemeente.
Dit blijkt uit de tevredenheid onder
bewoners in het buitengebied over de
aanwezige voorzieningen. De
tevredenheid is in 2014 minimaal gelijk
aan de tevredenheid in het stedelijk
gebied (6,3 in 2011) (Bewonersonderzoek
najaar 2013 /voorjaar 2014).

Landelijk
gebied: 7,2
Stedelijk
gebied: 7,1
Totaal
Deventer:
7,1

Deventer is en blijft actief in de
discussie over de routering van het
vervoer over spoor en de MER die
daaromtrent gevoerd wordt, en
rapporteert daarover aan de raad.

€ 5.000

€ 17.000

Het aandeel inwoners dat (zeer) tevreden
is over de bereikbaarheid van de eigen
buurt is groter dan 66%
(Bewonersonderzoek najaar
2013/Voorjaar 2014).

Niet
gemeten.

Op basis van het fietsparkeerplan
wordt een uitvoeringsagenda
opgesteld die in 2015 in het college
wordt vastgesteld en
aan de raad ter informatie wordt
aangeboden.

€ 10.000

€ 18.000

We voldoen aan de bouwopgave uit de
herijkte Woonvisie 2008+. Doel is te
komen tot een evenwichtige
woningvoorraad in Deventer. Daarbij is
voldoende aanbod in het sociale
segment, maar ook in het middeldure en
dure segment (verdeelsleutel in
Woonvisie 2008: 45% sociaal, 55%
middelduur en duur ).

Vanwege de
crisis
afgelopen
jaren zijn
specifieke
accenten
ontstaan.
Wel binnen
de
bandbreedte

Het Bereikbaarheidsconclaaf is in
uitvoering:

€ 25.000

€ 40.000
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•

Het concept van de
uitvoeringsagenda wordt intern
afgestemd.

Grote samenhang met discussie
Sluiskwartier. Moet nog worden
opgestart.

Nadere invulling gegeven aan de
knip in de Bokkingshang;
Een uitwerking van een
(overbruggende)
parkeeroplossing in het
Sluiskwartier, vastgesteld
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Doelstellingen

Realisatie

Prestatie

van de
Woonvisie.

€ Budget

•

Primitieve
begroting
6.512
4.117
-2.395

Begroting na
wijziging
6.900
2.772
-4.128

Rekening

Primitieve
begroting

Begroting na
wijziging
189
90
-99

Rekening

6.985
2.980
-4.005

Verschil
85
208
123

€ 40.000

0
0
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Toelichting

€ 45.000

Traject ingezet en loopt redelijk.
Het feitelijk effectueren van de
verkoop vraagt de nodige tijd. Er
is een redelijke respons vanuit de
huidige bewoners.

Toelichting
Lasten
Budgetoverheveling leader platteland, diverse
intentieovereenkomsten, LOP, gebiedsontwikkeling sluiskwartier.
Uitvoeren van het project Stedelijke Distributie in onze regio.
Baten
Budgetoverheveling leader platteland, diverse
intentieovereenkomsten, LOP, gebiedsontwikkeling sluiskwartier.
Uitvoeren van het project Stedelijke Distributie in onze regio.
Definitieve afrekening diverse PMJP ( meerjarenprogramma
landelijk gebied)

Toelichting
Investeringen (Bedragen
x € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo

€ Realisatie

Ontwikkelen van een ‘park &
walk’ met een
uitvoeringsagenda die aan het
college ter vaststelling wordt
voorgelegd.

Het overdragen van 20 woonwagens
en standplaatsen om invulling te
geven aan geformuleerd beleid en
uitvoering te geven aan de
bezuinigingstaakstelling;

Wat heeft het gekost?
Exploitatie (Bedragen x €
1.000)
Lasten
Baten
Saldo

Realisatie

door B&W en aangeboden aan
de raad;

222
123
-99

Verschil
33
33
0
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Herstructurering en vastgoed

Omschrijving

Legenda

prestaties is
volledig
gerealiseerd

prestaties is voor
minimaal 75%
gerealiseerd

prestaties is voor
minder dan 75%
gerealiseerd

prestaties is
volledig niet
gerealiseerd

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

Doelstellingen
Het samengestelde kengetal voor
verloedering, sociale cohesie en evaluatie
buurt kent in de
herstructureringsgebieden in 2014 een
sterkere stijging dan gemiddeld in
Deventer.

Realisatie
N.n.b.

Prestatie
•
•

•

•

•
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€ Budget

Realisatie

Omgevingsmanagement:
Regie over het programma van
Voorstad Oost.
Met Rentree gedeelde regie over
het programma van de
Rivierenwijk.
Het ondersteunen en stimuleren
van de regierol van Woonbedrijf
ieder1 in Keizerslanden.
Het reguleren van de
herinrichting van de openbare
ruimte, de infrastructuur en de
voorzieningen in de drie wijken.
Het ondersteunen en stimuleren
van de corporaties in de
uitvoering van het sociale
programma en de invulling van
de woonvlekken in Rivierenwijk.
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€ Realisatie

Toelichting

Doelstellingen

Realisatie

Het ontwikkelen, in voorraad hebben en
vermarkten van voldoende bouwrijpe
grond in een kwalitatief goede openbare
ruimte voor:
•

de verkoop van gronden ten
behoeve van het bouwen van 82
woningen als onderdeel van de
gehele woningbouwproductie in
de gemeente Deventer in 2014;

•

de uitgifte van 7,21 ha
bedrijventerreinen per jaar;

•

de uitgifte van 0,25 ha
terreinen voor overige
voorzieningen.

Prestatie

€ Budget

Realisatie

€ Realisatie

In voorraad uitgeefbare grond,
totaal:
•
•
•
•

588.374 m² voor de bouw van
1.985 woningen.
376.091 m² voor de bouw van
bedrijven.
40.500 m² voor de bouw van
diverse voorzieningen.
2
27.870 m voor de
herontwikkeling van vastgoed.

Daarvan daadwerkelijk bouwrijp
gemaakt per 1-1-2014:
•
•
•
•

98.326 m² voor de bouw van 340
woningen.
32.100 m² voor de bouw van
bedrijven.
22.500 m² voor de bouw van
diverse voorzieningen.
2
22.600 m voor de
herontwikkeling van vastgoed.

In 2014 zijn plannen ontwikkeld voor
de uitbreiding van de voorraad:
• Het inrichten van een
woonomgeving en de bouw van
4 woningen.
In 2014 wordt de voorraad bouwrijpe
gronden uitgebreid met:
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€ 21,08 mln.
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€ 7,79 mln.

Toelichting

Doelstellingen

Realisatie

Prestatie
•
•
•

€ Budget

In 2014 wordt de openbare ruimte
ingericht (woonrijp maken):
•
•

Realisatie

€ Realisatie

71.250 m² voor de bouw van 181
woningen.
18.150 m² voor de uitgifte van
bedrijventerrein.
18.000 m² voor de uitgifte van
15.000 m² terreinen voor de
vestiging van diverse
voorzieningen.

Gesprekken over de
Holterwegzone zijn nog gaande.

€ 1,98 mln.

€ 1,60 mln.

45.000 m² in woonwijken,
4.000 m² in bedrijventerrein

In 2014 zijn contracten gesloten voor
de planontwikkeling, planrealisatie
en verkoop van gronden voor:
•
•

•

de bouw van 492
woningen.
de verkoop 43.100 m²
uitgeefbare grond voor
bedrijven.
20.500 m² uitgeefbare
grond voor diverse
voorzieningen.

Toelichting

De bedrijfskavels in de
Westfalenstraat zijn nog niet
verkocht
€ - 22,573
mln.

€ - 8,76 mln

Bijgestelde raming A1
gerealiseerd, geen verkopen bij
Westfalenstraat, bedrijventerrein
Lettele en Bathmen Looweg.
€ 2,667 mln.

€ 0 mln.
Holterwegzone en Centrumplan
Bathmen niet gerealiseerd.

Het afstoten van panden waarvan
gemeentelijk bezit niet langer
noodzakelijk is (2014: 5 panden)

Wat heeft het gekost?
Exploitatie (Bedragen x €
1.000)
Lasten
Baten
Saldo

Primitieve
begroting
32.221
30.677
-1.544
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Begroting na
wijziging
33.836
32.201
-1.635

Rekening
29.962
23.359
-6.603

Verschil
-3.874
-8.842
-4.968

Toelichting
Lasten
Uitvoering projecten in Voorstad Oost verschoven naar 2015.
Voor grondexploitaties zoals Bedrijvenpark A1, Wijtenhorst,
Spijkvoorderenk en terrein Zutphenseweg zijn kosten bouw- en
woonrijpmaken, onvoorzien en planontwikkeling niet gerealiseerd.
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Energielasten diverse voormalige schoolgebouwen en panden.
Getroffen verliesvoorzieningen voor grondexploitaties.
Verrekening met investeringen afwaardering nog te verkopen
gronden en verliesvoorziening panden.
Baten
Minder verkoopkoopopbrengsten Bedrijvenpark A1,
winkelcentrum Keizerslanden, en bedrijventerrein Bathmen,
meeropbrengsten grondexploitaties De Wijtenhorst en
Spijkvoorderenk.
Minder huuropbrengsten door oninbare posten.

Voorzieningen
(Bedragen x € 1.000)
Uitgaven
Inkomsten
Saldo

Primitieve
begroting

Begroting na
wijziging
203
220
17

0
25
25

Investeringen (Bedragen
x € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo

Primitieve
begroting
-2.526
0
2.526

Begroting na
wijziging
11.297
582
-10.715

Rekening
400
25
-375

Rekening
15974
3.368
-12.606

Verschil
400
0
-400

Verschil
4.677
2.786
-1.891

Toelichting
Uitgaven voor afgesloten grondexploitaties in het bijzonder voor
geluidwerende voorzieningen Rielerkolk (plaatsen scherm langs
spoorlijn).

Toelichting
Lasten
Huis van de wijk (Rivierenwijk) opgeleverd eind 2014. Afronding
inrichting buitenruimte en Deltaplein in 2015.
Administratieve afwikkeling volgt in 2015
Uitvoeringskosten aanleg onderdoorgang bedrijvenpark A1
(Prorail) en toevoegen aan voorraad gronden (balans) saldo van
baten en lasten grondexploitaties.
Niet gerealiseerde grondverkopen Bergweide 3.
Baten
Subsidie Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de ondergang
bedrijvenpark A1 (spoorse doorsnijdingen).
Afwaardering nog te verkopen gronden.
Boekwaarde informatiecentrum Steenbrugge ingebracht in
grondexploitatie Steenbrugge
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Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Omschrijving

Legenda

prestaties is
volledig
gerealiseerd

prestaties is voor
minimaal 75%
gerealiseerd

prestaties is voor
minder dan 75%
gerealiseerd

prestaties is
volledig niet
gerealiseerd

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

Doelstellingen

Realisatie

Prestatie

In 2014 worden 450 inwoners vanuit de
Wwb-uitkering bemiddeld naar werk.

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

In 2014 zijn 50% van alle
uitkeringsgerechtigden tot 45 jaar
maatschappelijk actief.

Alle Wwb’ers worden door
Deventer Werktalent klaargemaakt
voor de reguliere arbeidsmarkt door
recente werkervaring/stages te
koppelen aan mogelijkheden in de
stad. Daardoor wordt de
arbeidsparticipatie verhoogd, de
arbeidsmarktpositie versterkt en de
vraaggerichtheid van de
arbeidsmarkt verhoogd.

In 2014 bieden we mensen een
alternatief in werk of studie, waardoor
30% van de nieuwe aanvragen WWB niet
tot uitkering komt.
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Vooral in de
eerste helft

€ Budget

Realisatie

€ 3,9 mln.

Deventer Werktalent ondersteunt
bij de begeleiding
(650 WWB-cliënten) naar
beschikbare plekken in de stad.
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€ Realisatie

€ 3,8 mln

Toelichting

Doelstellingen

Realisatie

Prestatie

€ Budget

Realisatie

€ Realisatie

van 2014 was
het lastig
mensen
direct een
passende plek
te bieden op
de
arbeidsmarkt.
In de tweede
helft is werk
nadrukkelijker
op kop
geplaatst.
Alleen inwoners van de gemeente
Deventer die recht hebben op een
uitkering vanuit de Wet werk en bijstand,
krijgen deze.
We zorgen voor een inkomst van 1,4%
van de rijksbijdrage I-deel door
terugvordering en verhaal (€440.000),
boetes (€ 25.000) en maatregelen €
20.000) op het huidige klantenbestand.

Bijstelling njm
100%

Via de Gemeenschappelijke Regeling van
Sallcon, bieden we 950 personen met een
indicatie een
gesubsidieerd dienstverband. Dit gebeurt
in het kader van de Wet Sociale
Werkvoorziening. 120 mensen uit deze
groep hebben in 2014 een gesubsidieerd
dienstverband bij een werkgever of
bedrijf (het zogenoemde begeleid
werken).

Alle cliënten > 27 jaar worden in 4
weken actief bemiddeld naar werk
en actief begeleid naar het zoeken
van werk.

Alle ‘leerbare’ jongeren tot 27 jaar
worden naar een passende studie
begeleid.

€ 0,06 mln.

Strak monitoren op nakomen van de
arbeidsverplichting (2000 Wwb
cliënten). Bij verwijtbaar niet
nakomen wordt lik op stuk beleid
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€ 0.06 mln.

Toelichting

Doelstellingen

Realisatie

Prestatie

€ Budget

Realisatie

€ Realisatie

Toelichting

toegepast.

Wat heeft het gekost?
Exploitatie (Bedragen x €
1.000)
Lasten
Baten
Saldo

Primitieve
begroting
70.120
63.403
-6.717

Begroting na
wijziging
73.422
66.352
-7.070

Bij alle aanvragen met een
fraudesignaal wordt een huisbezoek
gebracht.

€ 0,2 mln.

€ 0,2 mln.

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

€ 20,7 mln.

€ 21,3 mln

Rekening
72.505
67.100
-5.405

Verschil
-917
748
1.665

Toelichting afwijking € o,6 mln.
Betreft 0,3 mln. verhoging
rijksbijdrage per toegekend
arbeidsjaar in verband met
stijging sociale werkgeverslasten
en bonus begeleid werk 2012 €
0,3 mln.

Toelichting
Lasten:
Product Inkomen:
Lagere lasten op de BUIG, te weten € 100.000 op de Wwb en €
60.000 op de Ioaw/Ioaz. De geprognotiseerde eindstand per 31-122014 wijkt niet veel af van de werkelijkheid alleen de stijging is pas in
de maand december hard gegaan terwijl er rekening was gehouden
met een gelijkmatige stijging.
Lagere lasten € 390.000. Bij de Bbz worden leningen verstrekt aan
cliënten, als blijkt dat de lening niet terugbetaald hoeft te worden,
wordt de lening omgezet naar een uitkering, op dat moment wordt
de uitkering geboekt en ook weer tegen geboekt om de sociale
lasten te bepalen. Aan het eind van het jaar bleek dat de
tegenboeking niet correct was. Dit is inmiddels hersteld.
Product Re-integratie:
Overheveling:
Project Center of Excellence € 195.815, project loopt tot 2016.
Hogere besteding ad € 277.000 in verband met bonus WSW 2012
(zie ook baten, per saldo geen resultaat)
Onderbesteding participatiebudget € 260.000 in verband met
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onderbesteding cliëntkosten en lagere instroming wajongers in
verband met niet meer toelating door het UWV. Binnen het product
is een voordeel ontstaat doordat er meer apparaatslasten zijn
toegerekend aan het participatiebudget € 200.000.
Baten:
Product Inkomen: Vrijval gelden voorziening dubieuze debiteuren ad
€ 95.000, op basis van stand openstaande vorderingen en kans dat
de vordering daadwerkelijk binnenkomt of niet wordt deze
voorziening jaarlijks berekend.

Product re-integratie :
Overheveling:
Project Center of Excellence € 195.815, project loopt door tot 2016.
Hogere rijksbijdrage € 277.000 bonus WSW 2012 ( zie ook lasten per
saldo geen resultaat)
Hogere afrekening 2013 contract Sallcon en ID/WIW 2013
€ 63.000.
Niet bestede participatiemiddelen worden normaliter overgeheveld
conform de regels van de meeneemregeling. Vanaf 2014 is deze
regeling komen te vervallen. Deze middelen € 510.000 vallen nu vrij
omdat er geen bestedingsverplichting meer is. Voor deze vrijval
komt een resultaatvoorstel zodat het geld in de toekomst
beschikbaar blijft voor Re-integratie
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Meedoen

Omschrijving

Legenda

prestaties is
volledig
gerealiseerd

prestaties is voor
minimaal 75%
gerealiseerd

prestaties is voor
minder dan 75%
gerealiseerd

prestaties is
volledig niet
gerealiseerd

Deventer wil een gemeente zijn met een stevige sociale structuur, die het mogelijk maakt dat iedereen zo goed mogelijk aan de samenleving kan meedoen. De
uitgangspunten daarbij zijn:






eigen kracht
centraal stellen van de ondersteuningsvraag van mensen
preventie
wijk-, buurt- en kerngerichtheid
integraliteit

Deze uitgangspunten komen terug in vier beleidsdoelen:





Meedoen mogelijk maken: inwoners worden gestimuleerd, verleid en uitgedaagd deel te nemen aan de Deventer samenleving.
Versterken zelf organiserend vermogen: meer inwoners voelen zich medeverantwoordelijk en zetten zich actief in voor de leefbaarheid en de sociale
samenhang in de leefomgeving, gestimuleerd door professionals, vrijwilligersorganisaties en verenigingen.
Eigen kracht mogelijk maken: meer inwoners zijn in staat hun ondersteuning te organiseren. De omgeving en de dienstverlening sluiten hier op aan.
Niemand tussen wal en schip: alle kwetsbare inwoners die niet zelf in staat zijn hun ondersteuning te organiseren, worden ondersteund en gestimuleerd
om hun zelfredzaamheid en hun deelname aan het maatschappelijk leven te vergroten.

De gemeente vervult een faciliterende rol.
Doelstellingen
Het percentage Deventenaren
boven de 18 jaar dat voldoet aan de
Nederlandse norm gezond bewegen
blijft stabiel op 55% (Meedoen
monitor).

Realisatie

Prestatie

€ 5,4 mln.

€ 5,44 mln.

55% in 2011,
56% in 2013

Behouden van huidig
voorzieningenniveau (zwembaden
De Scheg, Borgelerbad, IJsbaan De
Scheg, sporthallen en gymzalen)

Financieren van de inzet
buurtsportcoaches.

€ 0,1 mln.
(prog 9)

€ 0,1 mln.

Participatie mogelijk maken door het
opheffen van financiële
belemmeringen (minimabeleid)
(Meedoen monitor)
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€ Budget

Realisatie
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€ Realisatie

Toelichting

Het gaat om het inzetten van 5,6
fte buurtsportcoaches. De
benodigde € 280.000 wordt voor
€ 100.000 gedekt uit de
rijksmiddelen. De overige 60%

Doelstellingen

Realisatie

Prestatie

€ Budget

Realisatie

€ Realisatie

Toelichting
wordt gedekt uit de reguliere
subsidiemiddelen voor de
organisaties Raster en het
Sportbedrijf.

Voor minimaal 75% van de
huishoudens die een beroep doen op
schuldhulpverlening worden de
schulden structureel opgelost of
wordt een situatie gecreëerd waarin
de schulden beheersbaar zijn.
(Gegevens Budget Advies Bureau).

Laten uitvoeren
samenwerkingsproject Deventer
Gaat Voor Gezond

€ 3,4 mln.

€ 4,0 mln.

Het percentage inwoners dat zich
actief inzet voor de buurt blijft
stabiel op 27% (Meedoen monitor).

Actief benaderen van minima en
uitvoeren van de gemeentelijke
minimaregelingen ( door
persoonlijke mailings, Rechtop! ,
stichting Leergeld, pilot
keukentafelgesprekken)

€ 2,9 mln.

€ 3,0 mln.

Uitvoeren van schuldhulpverlening
(Minnelijke schuldregeling,
wettelijke schuldregeling, budgetbeheer, beschermingsbewind).

€ 0,75 mln.

€ 0,75 mln.

Het percentage inwoners dat zich
vrijwillig inzet blijft stabiel op 41%
(Meedoen monitor).

27% in 2011,
31% in 2013

41% in 2011,
40% in 2013

Uitvoeren van het plan van aanpak
eigen kracht inwoners.

Subsidiëren van onder meer de
vrijwilligerscentrale (VCD) voor het
ondersteunen van vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties.

Het gebruik van individuele
voorzieningen Wmo neemt af met
2,5% door sturing op eigen kracht en
zelfredzaamheid (Meedoen
monitor).

Samenvoegen van
wijkvoorzieningen: in alle 15 wijken
worden processen met
verenigingen, organisaties en
bewoners opgestart. Per wijk een
uitwerking op maat.

Aantal
voorzieningen
31-12-2013:
11.207
Aantal
voorzieningen
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Doelstellingen

Realisatie

Prestatie

€ Budget

Realisatie

€ Realisatie

Toelichting

31-12-2014:
10.329
Ontwikkeling
013-2014: -7,8%
Aantal
gebruikers 3112-2013: 5.729
Aantal
gebruikers 3112-2014: 5.267
Ontwikkeling: 8,1%
In 2014 maken 1.500 kwetsbare
inwoners met meervoudige
problematiek gebruik van een
ondersteuningstraject. Ze worden
geholpen bij wonen, zorg, werk en
inkomen (Meedoen monitor).

1 Meedoen budget: regisseren
breed proces met organisaties, en
bewoners wat eind 2014 resulteert
in één definitief budget.

In 2014 volgt 80% van alle dak- en
thuislozen uit de regio Midden-IJssel
(waaronder zwerfjongeren) een
traject dat gericht is op wonen, zorg,
werk en inkomen (Meedoen
monitor).

Samenvoegen functies
wijkenbeheerder/wijkmanager:
implementatie is gestart.

4.000 beschikkingen op aanvragen
en mutaties individuele
voorzieningen, minimaal 80%
daarvan is voorzien van een
gemeentelijk indicatiebesluit.

€ 14,0 mln.

€ 12,6 mln.

90% van de 4090 aanvragen en
mutaties Wmo individueel is
voorzien van een gemeentelijk
indicatiebesluit.

380 beschikkingen op aanvragen
gehandicapten parkeerkaart (GPK).

€ 0,05 mln.

€ 0,05 mln.

420

€ 0,8 mln.

€ 0,7 mln.

30 van de 80 aanvragen
zorgwoningen zijn toegewezen.
Aantal aanvragen lag beduidend

150 aanvragen verdeling
zorgwoningen (plaatsen op de
wachtlijst), in samenwerking met
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Doelstellingen

Realisatie

Prestatie

€ Budget

Realisatie

€ Realisatie

partners 80 zorgwoningen
toegewezen.

lager en het aantal aangeleverde
zorgwoningen is beduidend
minder door de
ontwikkeling/visie stimulering
zelfstandig wonen.

Ondersteunen van het bijzonder
zorgteam voor trajecten met
kwetsbare inwoners met
meervoudige problematiek.

Wat heeft het gekost?
Exploitatie (Bedragen x €
1.000)
Lasten
Baten
Saldo

Toelichting

€ 1,4 mln.
(div.
programma’s)

€ 1,3 mln.

Toelichting
Primitieve
begroting
44.517
5.774
-38.743

Begroting na
wijziging
47.649
5.903
-41.746

Rekening
45.478
6.505
-38.973

Verschil
-2.171
602
2.773

Lasten
€ 2.171.000 V
203: Er is een eenmalig voordeel van 245.000 uit de eindafrekening 2013.
Daarnaast is er een structureel voordeel van 269.000 als gevolg van een
vraag afname. Het structurele voordeel is voor 2015 en verder verwerkt in
de begroting (zie najaarsrapportage).
Onderbesteding hulpmiddelen (individuele verstrekkingen) € 271.000 door
lager tarief aankoop hulpmiddelen als gevolg van nieuwe aanbesteding. Op
de hulpmiddelen zit een taakstelling van het rijk: met ingang van 2015: 88.000, 2016 -152.000 en 2017: -310.000.
Door afwikkeling complexere aanvragen door eigen medewerkers is er
minder inhuur van externe expertise nodig geweest. Er is een
onderbesteding op de indicatiestellingen WMO € 116.000.
De kosten van het CVV-vervoer zijn met € 282.000 overschreden.
Voorgaande jaren werden de kosten CVV van het vierde kwartaal geboekt in
het eerste kwartaal van het jaar erop. Dit is in strijd met het stelsel van
baten en lasten en is nu gecorrigeerd. Gevolg: eenmalige verantwoording
van 5 kwartalen in 2014.
204: WMO overig
Budgetoverheveling implementatiebudget 3D € 658.000; idem sociale teams
in de wijken € 103.000; idem wonen, zorg en welzijn € 117.000; idem
regionaal overleg transitie HLZ € 46.000.
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222: Wijkaanpak
Onderbesteding wijkaanpak € 171.000. Het budget van wijkaanpak wordt 2jaarlijks afgerekend ( eerstvolgend in 2015). Bedrag is gestort in de reserve
wijkaanpak.
225: Vrijwilligers-/mantelzorgbeleid
Budgetoverheveling mantelzorg € 36.000.
227: Wet inburgering uitvoering
10% van de contractkosten, € 107.000, is niet uitbetaald vanwege niet
gehaalde prestaties inburgeraars.
242: Armoedebeleid participatie
Budgetoverheveling eenmalige koopkrachttegemoetkoming
€ 140.000.
Baten
€ 602.000 V
203: Het CAK int de eigen bijdragen en maakt deze eigen bijdragen over aan
de gemeente. De ontvangen eigen bijdragen HH van het CAK is € 323.000
hoger dan begroot. Hiervan had € 120.000 betrekking op voorgaande jaren.
Meeropbrengsten eigen bijdragen CVV-vervoer € 84.000. Voorgaande jaren
werden de eigen bijdragen CVV van het vierde kwartaal geboekt in het
eerste kwartaal van het jaar erop. Dit is in strijd met het stelsel van baten en
lasten en is nu gecorrigeerd. Gevolg: eenmalige verantwoording van 5
kwartalen in 2014.
204: Wmo overig
Budgetoverheveling wonen, zorg en welzijn € 117.000; idem regionaal
overleg transitie HLZ € 46.000.
220: Inburgering (beleidsgedeelte) en educatie
Terug ontvangen educatiegelden van ROC-Aventus over de periode
2009/2010 € 113.000.
242: Armoedebeleid participatie
€ 120.000 meer inkomsten door terugvordering en verhaal met betrekking
tot de bijzondere bijstand.
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9

Jeugd en onderwijs

Omschrijving

Legenda

prestaties is
volledig
gerealiseerd

prestaties is voor
minimaal 75%
gerealiseerd

prestaties is voor
minder dan 75%
gerealiseerd

prestaties is
volledig niet
gerealiseerd

Kinderen en jongeren in Deventer groeien op met perspectief. In een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Jongeren kunnen genieten van een plezierige
jeugd. Daarnaast helpen we ze op weg naar economische en sociale zelfstandigheid.
We onderscheiden drie soorten voorzieningen:
•
•
•

Fundamentele voorzieningen richten zich op het bereiken van alle jongeren (onderwijs, consultatiebureaus).
Aanvullende voorzieningen (onder andere kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderopvang, schakelklassen, brede scholen en combinatiefuncties,
jeugd en jongerenwerk, jeugd en jongeren activiteiten, Centrum voor Jeugd en Gezin) die voor alle jongeren toegankelijk zijn.
Voorzieningen waarin specialistische aandacht, hulp en zorg wordt geboden.

Als gemeente vervullen we wisselende rollen gericht op het versterken van de keten en de goede toegankelijkheid en bereikbaarheid van de benodigde voorzieningen.
Organisaties in de stad werken samen binnen het netwerk Centrum Jeugd en Gezin.
Doelstellingen

Realisatie

Prestatie

Alle scholen in het primair en voortgezet
onderwijs zijn goed gehuisvest.

Uitvoeren van de jaarschijf 2014 van
het Masterplan IHP 2012-2017.

Alle verzuimmeldingen teruggeleiden naar
school.

450 meldingen vroegtijdig
schoolverlaters en 350
verzuimmeldingen in het schooljaar
2013/2014 (regionale meld- en
coördinatiefunctie/RMC) onderwijs.

55% van de voortijdige schoolverlaters
gaan weer terug naar school.

250 jongeren zijn begeleid naar het
halen van een startkwalificatie.

75% van het aantal jongeren van 22 jaar
heeft een startkwalificatie behaald.

4 keer per jaar een bestuurlijk
overleg Lokale Educatie Agenda (LEA)
organiseren met alle
onderwijsbestuurders in Deventer
van het primair, voortgezet en
speciaal onderwijs.
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€ Budget

Realisatie

€ 10,1 mln.

€ Realisatie

Toelichting

€ 10,1 mln.

Renovaties Sleutel en Okkenbroek
staan in 2014 op “on hold”.
650 vroegtijdig schoolverlaters
680 verzuimmeldingen

€ 0,9 mln.

220 begeleidingstrajecten

€ 0,9 mln.
Conform doelstelling 4 keer
georganiseerd.
Tijdelijke uitbreiding in verband
met wettelijke OOGO ’s in kader
van implementatie jeugdzorg en
passend onderwijs.
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Doelstellingen

Realisatie

Prestatie

€ Budget

Realisatie

€ Realisatie

Toelichting

Het uitvoeren van de vijf doelstellingen uit
het LEA beleidskader 2011-2015 die door
gemeente en onderwijspartners
gezamenlijk zijn geformuleerd.

Iedere brede school voert de
primaire functies opvang, onderwijs
en zorg uit volgens een vastgestelde
visie en een plan van aanpak.

€ 0,7 mln.

€ 0,67 mln.

Er zijn 11 brede scholen binnen het
primair onderwijs en 5 binnen het
voortgezet onderwijs.

Uitvoeren inrichtingsplan Centrum
voor Jeugd en Gezin door onder
andere 2 keer per jaar
netwerkbijeenkomst te organiseren
voor professionals,
uitvoering van de verwijsindex,
website voor jongeren,
Triple P op alle niveaus en
organiseren Week van de Opvoeding.

€1,1 mln.

€ 0,89 mln.

Alle ouders krijgen laagdrempelige
opvoedondersteuning aangeboden via de
netwerkorganisatie Centrum voor Jeugd
en Gezin.

Op basis van de vraag circa 200 – 300
reguliere kindplekken instellen voor
2- tot 3-jarigen waarvan de ouders
geen recht hebben op
kinderopvangtoeslag.

€0,8 mln.

€ 0,4 mln.

Vraaggerichte financiering: alleen
aangevraagde kindplekken
worden gefinancierd. Voorlopig
resultaat 2014: 133 kindplekken
toegekend (2013: 150). De daling
zet door en is volgens
verwachting, door de verschuiving
naar de doelgroep Voorschoolse
en Vroegschoolse Educatie (VVE).
Aanpassing doelstelling.

Bevorderen van de brede ontwikkeling
van 2- en 3-jarigen voor een voorspoedige
start op de basisschool (voorkomen van
ontwikkelingsachterstanden).

In 2014 wordt 90% (circa 390 2- tot
3- jarigen) van de VVE doelgroep
bereikt, oplopend naar 100% (435) in
2015.

€2,15 mln.

€ 1,2 mln.

100% bereik behaald.
Voorlopige cijfers 2014 op basis
van inkoop:
VVE-kindercentra: 542 (heel
2014)
3+ groepen: 133 (eerste helft
2014).

Opheffen van het non-bereik onder 2- tot
3 jarigen en het terugdringen van hun
taalachterstanden (VVE = Voorschoolse en
Vroegschoolse Educatie).

Beheer en coördinatie van de
mobiele ontmoetingsplek.

€ 0,03 mln.

€ 0,03 mln.
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Doelstellingen

Realisatie

Prestatie

€ Budget

Realisatie

€ Realisatie

Alle jongeren kunnen gebruik maken van
ambulant en locatie gebonden
jongerenwerk.

Faciliteren van minimaal 5
accommodaties voor jongeren.

€ 0,8 mln.

€ 0,8 mln.

Alle kinderen in het ZMLK onderwijs
krijgen zwemles aangeboden.

In iedere wijk/dorp is er ambulant
jongerenwerk.

€ 0,6 mln

€ 0,6 mln.

Er is een samenhangende
voorzieningenstructuur tussen de
organisaties op het terrein van onderwijs,
jeugdzorg en jeugdbeleid voor jongeren
die aanvullende aandacht, hulp en zorg
nodig hebben.

Faciliteren van 6 goed
functionerende jeugdnetwerken
in 6 wijken en dorpen.

Er is een sluitende en integrale aanpak
voor probleemjongeren.

Aanbieden van zwemles en
zwemlesvervoer aan 100 kinderen
met leerproblemen (per schooljaar
40 weken).

€ 0,05 mln.

€ 0,05 mln.

Ondersteunen met voorzieningen
voor jongeren die aanvullende
aandacht, hulp en zorg nodig
hebben, zoals kinder- en
jongerenwerk.

€ 0,28 mln.

€ 0,27 mln.

Aanbieden huisvesting en ambulante
begeleiding voor 6 zwerfjongeren.

€ 0,28 mln.

€ 0,25 mln.

Wat heeft het gekost?
Exploitatie (Bedragen x €
1.000)
Lasten
Baten
Saldo

Primitieve
begroting
21.324
3.889
-17.435

Begroting na
wijziging
24.825
8.693
-16.132
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Rekening
22.177
6.565
-15.612

Verschil
-2.648
-2.128
520

Toelichting

Toelichting
Lasten
€ 2.648.000 V
211: Huisvesting onderwijs
Meer cameratoezicht in 2014 leidt tot € 44.000 minder
vandalismeschade. Voordeel € 64.000 op verzekeringen, omdat de
verzekeringspremie mede afhankelijk is van het schadeverloop in
de 3 voorafgaande jaren en als gevolg van de aanbesteding.
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Voordeel onderhoud gebouwen € 63.000 doordat zich geen
calamiteiten ten aanzien van onderhoud gebouwen hebben
voorgedaan (naast de asbestsanering).
213: Leerlingenzaken
Voordeel leerlingenvervoer € 35.000. Er zijn minder
combinatieritten met de gemeente Olst-Wijhe uitgevoerd.
216: Kinder- en Jeugdbeleid
Budgetoverheveling VVE extra € 1.430.000; Idem VVS € 394.000;
idem Van wieg naar werk € 69.000 (exclusief reserves);
Onderbesteding project Beleidsinformatie Jeugd Overijssel
€ 261.000 als gevolg van aanvraag en toekenning laat in 2014. Er
zijn uiteindelijk minder projectleiders aangetrokken. Overleg met
de provincie is gaande om het restantbudget voor 2015
beschikbaar te houden.
Baten
€ 2.128.000 N
213: Leerlingenzaken
Nadeel bijdrage leerlingenvervoer € 38.000, doordat minder lasten
doorberekend zijn doorberekend aan de gemeente Olst-Wijhe als
gevolg van lager aantal combinatieritten.
216: Kinder- en Jeugdbeleid
Budgetoverheveling VVE extra € 1.430.000; Idem VVS
€ 394.000; idem Van wieg naar werk € 69.000 (exclusief reserves);
idem Beleidsinformatie Jeugd Overijssel.
€ 261.000 voor toelichting zie lastenkant.
€ 64.000 meer baten Centrum Jeugd en Gezin (CJG) door vrijval
CJG-gelden als gevolg van definitieve vaststelling Brede
Doeluitkering CJG 2008-2011.

Gemeente Deventer – Jaarverslag 2014

66

Investeringen (Bedragen
x € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo

Primitieve
begroting
4.963
0
-4.963

Begroting na
wijziging
5.554
0
-5.554

Rekening
4.208
0
-4.208

Verschil
-1.346
0
1.346

Toelichting
Lasten
€ 1.346.000 V
211: Huisvesting onderwijs
Kindcentrum Borgele bouwkundig € 25.000 N:
Overschrijding is het gevolg van fasering en bouwrente
voorbereidingskrediet.
Renovatie schoolgebouw Bakkerskamp 4 € 803.000 V:
Deze renovatie heeft de status “on hold” en wordt
vooralsnog doorgeschoven naar 2015.
Renovatie schoolgebouw Oerdijk 149 Dolfijn € 318.000
Deze renovatie heeft de status “on hold” en wordt vooralsnog
doorgeschoven naar 2015.
Tijdelijke uitbreiding Hovenschool € 230.000 V:
Op verzoek van het schoolbestuur wordt de uitbreiding pas
in 2015 gerealiseerd vanwege vertraging in de
procedure omgevingsvergunning.
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10

Economie, kunst en cultuur

Omschrijving

Legenda

prestaties is
volledig
gerealiseerd

prestaties is voor
minimaal 75%
gerealiseerd

prestaties is voor
minder dan 75%
gerealiseerd

prestaties is
volledig niet
gerealiseerd

De uitvoeringsagenda van de economische visie DEVisie 2020 is het kader voor de gemeentelijke inzet binnen programma Economie, Kunst en Cultuur. De focus is gericht
op de drie kansrijke speerpunten:




de boeiende beleefstad
duurzame maakstad
open informatiestad

Kunst, cultuur en erfgoed hebben primair een intrinsieke en educatieve betekenis. Een hoogwaardig en uitdagend cultureel klimaat hoort bij de cultuurstad Deventer en
een sterk cultureel voorzieningenniveau is noodzakelijk voor een levendige samenleving en een zich vernieuwende economie.
Cultuur versterkt sociale verbanden, draagt bij aan en inspireert tot ruimtelijke kwaliteit en economische vitaliteit.
De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma loopt uiteen van reguleren(vergunningen/handhaven), regisseren in netwerkverbanden of
stimuleren/faciliteren (subsidies, evenementen) tot loslaten wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben.
Doelstellingen

Realisatie

Prestatie

Het aantal toeristische bezoeken blijft
in 2014 gehandhaafd op ten minste 1,5
miljoen en het aantal toeristische
overnachtingen is tenminste 100.000.

Gegevens 2014 zijn
in voorjaar 2015
bekend.

Het nieuwe winkelen in een deel
van de binnenstad kan gebruik
maken van een gratis WiFi wolk.

Het bestedingsniveau per toeristisch
bezoek stijgt van € 32 naar € 35.

Gegevens 2014 zijn
in voorjaar 2015
bekend.

Het aantal bezoekers aan culturele
instellingen blijft gelijk aan 2013.
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€ Budget

Realisatie

€ Realisatie

€ 5.000

€ 5.000

De Visie detailhandel is opgesteld;
actualisatie horecabeleid is gestart.

€ 0.35 mln.

€ 0.35 mln.

Opstellen van een plan van aanpak
en een hoofdlijnennotitie
uitvoeringsstrategie en bedrijfsplan
Deventer 2.18 (gemeentebrede
programmering, stadsmarketing en
serviceverlening).

€ 0.55 mln.
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€ 0.55 mln.

Toelichting

Het plan van aanpak is
opgesteld en in uitvoering; de
hoofdlijnennotitie wordt het 2e
kwartaal 2015 voorgelegd voor
besluitvorming.

Doelstellingen

Realisatie

Prestatie

Behouden breed aanbod van culturele
voorzieningen van lokale en (boven-)
regionale betekenis.

Het voorstel voor de nieuwe
organisatievorm voor het beheer
van de roerende collecties (musea,
SAB) en voor de presentatie van het
Deventer erfgoed is vastgesteld.

Positie Deventer op ranglijst
Podiumkunsten van 34 naar 30.

De nieuwe organisatievorm
presentatie cultureel erfgoed is
operationeel, er is tenminste 1
activiteit georganiseerd.

De aansluiting tussen
techniekonderwijs en arbeidsmarkt is
verbeterd.
Het aantal arbeidsplaatsen in de
maakindustrie is gestegen met 1% naar
7.250.

Nulsituatie DeVisie
2020: 6.450
Deventer 2013:
6.452
Ontwikkeling: 0,0%.

De positie van Deventer als stad van
kennis- en informatie-intensieve
dienstverlening en als stad van het
nieuwe werken is sterker.
Het aantal arbeidsplaatsen open
informatiestad is gestegen met 2 %
naar 9.690.

De ontwikkeling van het aantal
arbeidsplaatsen in Deventer is gelijk
aan de landelijke ontwikkeling
(bedrijven- en instellingen register
Overijssel).

Nulsituatie
DeVisie2020: 9.500
(na corr. 8.557)
Deventer 2013:
8.131
Ontwikkeling:
-5%
Deventer:
2012 46.392
2013 45.680
Daling 2012-2013: 1,5%
Nederland
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€ Budget

Realisatie

€ Realisatie

€ 0.1 mln.

€ 0.1 mln.

€ 0.24 mln.

€ 0.24 mln.

Er is een definitief besluit genomen
voor de nieuwbouw bibliotheek.

€ 0.1 mln

€ 0.1 mln

Het definitieve plan van aanpak is
vastgesteld en de aanbesteding
voor de bouw van het filmtheater is
gestart.

€ 6,4 mln.

€ 6,2 mln.

Publiek – private samenwerking
aan doorontwikkeling van de
Technicampus/de Nieuwe
ambachtsschool.

€ 5.000

€ 5.000

Actieve bijdrage geleverd aan de
regionale inspanningen
ter versterking van het innovatief
vermogen in de
maakindustrie/cleantech.

€ 5.000

€ 5.000

Het nieuwe werken in een deel van
de binnenstad kan gebruik maken
van een gratis WiFi wolk.

€ 5.000

€ 5.000
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Toelichting

Doelstellingen

Realisatie

Prestatie

€ Budget

Realisatie

€ Realisatie

Toelichting

2012 8.084.739
2013 8.017.144
Daling 2012-2013: 0,8%.
Gegevens over 2014
verschijnen voorjaar
2015.
Het aantal bedrijven blijft in 2014
staan op circa 5.900.

Gegevens over 2014
verschijnen voorjaar
2015.

Overleg gevoerd met partners over
publiek – private samenwerking bij
de realisatie van tenminste 1
kenniscluster.

€ 0.1 mln.

€ 0.1 mln.

De waardering door het bedrijfsleven
van dienstverlening door de gemeente
stijgt van 6.4 in 2010 naar 6,7 in 2014.

Ondernemerspeiling
is voorzien in
voorjaar 2015.

Het plan voor de voortzetting van
het ondernemershuis XL is
samen met partners vastgesteld.

€ 0.15 mln.

€ 0.15 mln.

Een voorstel voor publiek – private
samenwerkingsafspraken over de
toegankelijkheid van het gehele
grondgebied van de gemeente voor
snel internet is voorgelegd.

€ 5.000

€ 5.000

Publiek - private samenwerking
aan de realisatie van de
Digitale Stedenagenda (DSA 2013).

€ 5.000

€ 5.000

Voorstel voor de invulling van
accountmanagement 2.0 is
opgesteld.

€ 0.1 mln.

Strategische partnerschappen en
projecten op lokaal, regionaal,
provinciaal, landelijk en Europees
niveau uitgevoerd.

€ 0.1 mln.

De structuurvisie leegstand is
vastgesteld en geïmplementeerd.
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.

€ 0.05 mln.

€ 0.1 mln.

Het voorstel wordt in het
eerste kwartaal 2015
voorgelegd voor
besluitvorming.

Doelstellingen

Realisatie

Prestatie

€ Budget

Realisatie

€ Realisatie

Toelichting

De verkenning ‘’hoe courant is uw
pand’’ is in het kader van de
structuurvisie leegstand in 2014
gestart en wordt in 2015 afgerond.
Voor dit project is provinciale
subsidie ontvangen.
Deelname aan provinciale pilot Edepot samen met Historisch
Centrum Overijssel.
Er is een onderzoek gestart naar
mogelijke positionering van de
huidige taken van StadsArchief en
Athenaeumbibliotheek.

Wat heeft het gekost?
Exploitatie (Bedragen x €
1.000)
Lasten
Baten
Saldo

Primitieve
begroting
22.300
3.597
-18.703

Begroting na
wijziging
19.572
3.297
-16.275

Rekening
19.218
8.382
-10.836

Verschil
-354
5.085
5.439

Toelichting
Lasten
Overheveling
Monumentenzorg
Markten
Diverse kleine verschillen
Totaal lasten
Baten
Overheveling
Provinciale subsidie filmtheater

1% kunstregeling
Inkomsten reclame uitingen
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Bedrag
-478
37
50

Toelichting
Meer apparaatslasten
monumentenzorg.
Hogere lasten beheer en
onderhoud markten.

37
-354
Bedrag
-55
5.000

-100
62

Toelichting
Vanwege het ‘matchen’ van de
provinciale bijdrage met de
besteding voor het filmtheater
wordt in 2014 (ipv 2015) de
provinciale bijdrage in de
reserve gestort
Lagere bijdrage kunstregeling
door minder bouwprojecten.

Conserveringsplan

33

Toeristenbelasting
Inkomsten kermis
Diverse kleine verschillen
Totaal baten

Voorzieningen
(Bedragen x € 1.000)
Uitgaven
Inkomsten
Saldo

Investeringen (Bedragen
x € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo

Primitieve
begroting
51
142
91

Primitieve
begroting
484
0
-484
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Begroting na
wijziging
51
142
91

Begroting na
wijziging
1.112
0
-1.112

Rekening
66
142
76

Rekening
193
0
-193

Verschil

35
26
88
5.085

Externe inkomsten
conserveringsplan.
Inkomsten voorgaande jaren.
Dekking voor hogere lasten.

Toelichting
Uitgaven

15
0
-15

Verschil
-919
0
919

Toelichting
Lasten
Viking Filmtheater

-502

Verbouwing de Waag

-400

Voorbereidingskredie
t nieuwbouw
Leeuwenkuil

-17
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Dit krediet wordt
overgeheveld naar 2015.
Dit krediet wordt
overgeheveld naar 2015.
correctie op activering
voorgaande jaren

11

Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:






De algemene uitkering uit het Gemeentefonds;
De opbrengsten uit lokale heffingen;
De opbrengst uit deelnemingen (dividend);
Saldo financieringsfunctie;
Uitgaven exploitatie.

Inkomsten exploitatie
Omschrijving (Bedragen x € 1.000)

Rekening 2013

Algemene uitkering
Lokale heffingen
Dividend
Saldo financieringsfunctie

Begroting 2014 na
wijziging
107.089
21.457
1.129
1.351

Rekening 2014

Rekening 2014

20.834
302
175

Begroting 2014 na
wijziging
20.987
285
185

Rekening 2014

0
6.788
495

Begroting 2014 na
wijziging
112
1.812
-1.329

104.675
21.311
1.283
1.364

107.582
21.472
1.133
1.346

Lokale heffingen
Omschrijving (Bedragen x € 1.000)

Rekening 2013

Onroerend zaakbelastingen
Hondenbelastingen
Overige belastingen

20.980
298
194

Uitgaven exploitatie
Omschrijving (Bedragen x € 1.000)

Rekening 2013

Onvoorzien
Stelposten
Calculatieverschil kostenplaatsen

0
1.990
-842

Stelposten
In verband met verschillende verwachte faillissementen is de stelpost ‘voorziening dubieuze debiteuren’
verhoogd met € 278.000.
Calculatieverschil kostenplaatsen
In 2014 is er een positief calculatieverschil op kostenplaatsen voor teams (afdelingen) van de gemeente. Het
gaat om € 674.000. Dit voordeel wordt onder meer verklaard door lagere verzekeringskosten door nieuwe
contractafspraken.
Verschillende teams die tegen die hun uurtarieven doorberekenen in de producten die zij leveren, hebben
meer uren gemaakt, dan rekening mee was gehouden. Van het voordelig saldo wordt € 150.000 overgeheveld
naar 2015 om eenmalige knelpunten in de teamkostenplaatsen te kunnen opvangen, waaronder personele
frictiekosten en taakstellingen.
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Omschrijving
Het programma algemene dekkingsmiddelen bestaat uit producten die bijdragen aan dekking van de lasten,
zoals opgenomen in de programma’s 1 tot en met 10 (producten 900 tot en met 906). In het programma zijn
ook budgetten opgenomen die om technische of beleidsmatige redenen zijn “gestald” in afwachting van
nadere voorstellen (product 908). Tenslotte bevat het programma budgetten die niet zijn toe te rekenen aan
één product (producten 993, 994 en 997).
Wat heeft het gekost?
Exploitatie (Bedragen x €
1.000)
Lasten
Baten
Saldo

Primitieve
begroting
7.091
133.814
126.723

Voorzieningen (Bedragen x €
1.000)
Uitgaven
Inkomsten
Saldo

Primitieve
begroting

Investeringen (Bedragen x €
1.000)
Lasten
Baten
Saldo

Primitieve
begroting
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Begroting na
wijziging
1.518
137.934
136.416

Rekening

Begroting na
wijziging

Rekening

750
0
-750

900
0
900

22.281

Begroting na
wijziging
35.434
0
-35.434

-22.281

1.763
140.777
139.014

896
164
-732

Rekening
17.433
10
-17.423

Verschil
245
2.843
2.598

Verschil
-4
164
160

Verschil
-18.001
10
18.011
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Resultaatbestemming
De resultaatbestemming omvat alle stortingen in en onttrekkingen uit de reserves. Ook is hier de rente die
wordt toegevoegd aan de reserves opgenomen.
Wat heeft het gekost?
Exploitatie (Bedragen x € 1.000)
Toevoegingen rente aan reserves
Stortingen in reserves
Onttrekkingen uit reserves
Saldo

Primitieve
begroting
Lasten
Baten

1.293
6.597
18.154
10.264

Begroting na
wijziging
1.293
33.515
37.429
2.621

Rekening
1.027
45.952
42.712
-4.267

Verschil
266
-12.437
-5.283
6.888

Een specificatie van de stortingen en onttrekkingen staat in de bijlage Resultaatbestemming via reserves.

4

Paragrafen
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4.1

Lokale heffingen

4.1.1

Algemeen

De lokale heffingen zijn onder te verdelen in twee categorieën:



belastingen
rechten

Bij de belastingen en rechten zijn de beleidsuitgangspunten verschillend.
Beleidsuitgangspunt belastingen
Belastingen dragen bij aan het financieren van gemeentelijke uitgaven. De tarieven van de onroerende- en
roerendezaakbelastingen zijn in 2014 verhoogd met 3% en de tarieven voor de overige belastingen met 0,3% .
Dat geldt niet voor de parkeertarieven.
Beleidsuitgangspunt rechten
Om de prestaties van de gemeente kostendekkend te laten zijn, worden de tarieven voor inwoners hierop
afgestemd. De tarieven van de rechten zijn in 2014 met 0,3% gestegen ten opzichte van 2013. Uitzondering
hierop zijn de tarieven van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en bouwleges.
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 criteria zijn afgeleid van de Rijksregelgeving.
In 2014 zijn 3.180 kwijtscheldingsverzoeken voor gemeentelijke belastingen toegewezen. De kwijtscheldingen
zijn nagenoeg gelijk aan 2013.
Belasting/heffing (bedragen in €)

Kwijtschelding

Kwijtschelding

2013

2014

Verschil

Verschil in %

Belastingen OZB

8.585

10.324

1.739

+ 20,3 %

Hondenbelasting

11.823

11.780

- 43

- 0,0 %

937.620

899.209

- 38.411

- 4,1 %

572.231

614.185

41.954

+ 7,3 %

1.530.259

1.535.498

5.239

+ 0,3 %

Afvalstoffenheffing
Rioolrecht
Totaal

Woonlasten 2014
De tariefstijgingen in 2014 leiden voor de belangrijkste tarieven tot het volgende beeld (uitgangspunt:
woningwaarde van € 200.000).
Belasting/heffing
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing huishoudens
Woonlasten gebruiker
OZB/RZB eigenaar
Woonlasten gebruiker/eigenaar
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Tarief/bedrag 2014 in €
281,16
175,80
456,96
267,80
724,76
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Tarieven en legesverordening
De tarieven worden bepaald aan de hand van de opbouw van legesverordening. Het gaat erom dat de tarieven
de kosten dekken. Bij het vaststellen van de legesverordening over 2015 is hierover aan de raad gerapporteerd.
Het onderzoek heeft het volgende opgeleverd:




Algemene dienstverlening: 97%
Vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning (Wabo): 92%
Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn: 31%

4.1.2 Toelichting belastingen
Overzicht geraamde en werkelijke opbrengsten
Belasting (bedragen in €)

Tarief

Geraamde
opbrengst

Onroerendezaakbelastingen

Woningen
Eigenaren: 0,1339 %
Niet-woningen
Gebruikers: 0,2411 % Eigenaren:
0,2978 %

Roerendezaakbelastingen

Tarieven conform onroerende
zaakbelasting

Hondenbelasting

€ 45,12 per hond

Parkeerbelastingen inclusief
naheffingen en mulderfeiten
Precario inclusief marktgelden
Toeristenbelasting

Werkelijke
opbrengst

Verschil
in %

20.987.248

20.980.301

- 0,0 %

4.500

4.906

+ 9,0 %

285.000

297.644

+ 4,4 %

Diverse tarieven

3.713.325

3.603.108

- 3,0 %

Diverse tarieven

471.426

484.201

+ 2,7 %

Diverse tarieven

110.000

122.258

+ 11,1 %

Onroerende en roerende zaakbelastingen (OZB/RZB)
Voor het belastingjaar 2014 zijn de waarden en de tarieven voor de heffing van de OZB opnieuw vastgesteld.

De belangrijkste OZB- en RZB-tarieven in 2014 hebben de volgende percentages
van de WOZ waarde:
Woningen
Niet-woningen
Gebruikerstarief :
Eigenarentarief :

€ nihil
0,1339 %

0,2411 %
0,2978 %

Onroerendezaakbelastingen (OZB)
Belasting (bedragen in €)

Geraamde
opbrengst

Werkelijke
opbrengst

Verschil

Verschil in %

OZB-opbrengst

20.987.248

20.980.301

- 6.946

- 0,0 %
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Na de bijstelling op basis van de toenemende leegstand en de correctie op de verzorgingstehuizen uit de
voorjaarsnota sluiten de opbrengsten OZB nagenoeg aan op de raming (-/- 6.946).
Inwoners stuurden ruim 1000 bezwaarschriften tegen de WOZ-beschikking, waaronder ook meerdere
woningbouwverenigingen. Een bezwaarschrift kan meerdere WOZ-objecten bevatten. Door de komende
wetswijziging nieuwe woningwaarderingsstelsel heeft een woningbouwvereniging meer belang bij de WOZwaarde. Deze wetswijziging heeft zich vertaald in meer objecten onder bezwaar.
Inwoners schakelen bij het indienen van een bezwaar of beroep steeds vaker de hulp in van een WOZ-adviseur.
Deze adviseur vraagt geen vergoeding aan de inwoner, maar aan de gemeente - op basis van de in de AWB
vastgestelde uitgangspunten. Deze kostenvergoeding komt ten laste van het product van JZI (product 310) en
was in 2014.
Roerendezaakbelastingen (RZB)
Belasting (bedragen in €)
RZB-opbrengst

Geraamde
opbrengst

Werkelijke
opbrengst

Verschil

Verschil in %

4.500

4.906

+ 406

+ 9,0 %

De roerendezaakbelasting wordt vooral geheven op woonboten. Het tarief is gelijk aan het tarief van de OZB.
De opbrengst van deze heffing is al enkele jaren stabiel. De waardering van de roerende zaken verloopt via de
landelijke taxatiewijzer. Zo is de waardering uniform.
Hondenbelasting
Belasting (bedragen in €)
Hondenbelasting

Geraamde
opbrengst
285.000

Werkelijke
opbrengst

Verschil

Verschil in %

297.644

+ 12.644

+ 4,4 %

Ook in 2014 levert de huis-aan-huis hondencontrole extra inkomsten op. Er is in totaal aan hondenbelasting €
297.644 binnengekomen, terwijl er € 285.000 was begroot. Intensievere controle leidt sinds enkele jaren tot
een lichte stijging van het aantal geregistreerde hondenbezitters in Deventer. De kwijtscheldingen
hondenbelasting waren begroot op € 9.000. Aan het eind van 2014 kwam dit bedrag uit op € 11.823. Ook dit is
in lijn met eerdere jaren.
Parkeerbelasting
Belasting (bedragen in €)

Geraamde
opbrengst

Werkelijke
opbrengst

Verschil

Verschil in %

Parkeerbelastingen
(parkeerinkomsten kort
parkeren waaronder
abonnementen en
vergunningen)

3.713.325

3.603.108

- 110.217

- 3,0 %

De inkomsten parkeerbelasting zijn in 2014 fors lager dan het begrote bedrag. In de najaarsrapportage is al €
300.000 minder begroot voor de inkomsten kort parkeren en daarnaast € 150.000 minder uit abonnementen.
Het huidige verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de inkomsten uit parkeren op straat. Het product
parkeren is 100% kostendekkend.
Bouwleges

Gemeente Deventer – Concept Jaarverslag 2014

79

Belasting (bedragen in €)

Geraamde
opbrengst

Werkelijke
opbrengst

Verschil

Verschil in %

Leges omgevingsvergunning
bouw

1.682.429

1.526.540

- 155.889

- 9,27%

De opbrengst uit bouwleges is lager dan begroot. Dit heeft een aantal oorzaken:
-

als gevolg van de crisis trekken de reguliere bouwstromen nog niet aan in 2014;
grote bouwprojecten blijven uit;
en er is een veranderde heffingssystematiek (bij beslissen op aanvragen, in plaats van bij het
aanvragen van een vergunning).

Overige leges

Belasting (bedragen in €)

Geraamde
opbrengst

Werkelijke
opbrengst

Verschil

Verschil in %

Overige leges

1.445.500

1.707.900

262.400

+ 18,2%

Er is in 2014 een hogere opbrengst uit overige leges. De opbrengst is onder te verdelen in gemeentelijke leges
(€ 44.000) en rijksleges (€ 221.000). Er zijn meer reisdocumenten, rijbewijzen en leges burgerlijke stand
uitgegeven dan waar aanvankelijk vanuit was gegaan.
Aantallen

Begroting 2014

Realisatie 2014

Rijbewijzen

6.000

6.732

Paspoorten

10.000

10.655

Identiteitskaarten

6.000

7.314

Digitaal aangevraagde producten

9.000

11.500

Aantal klantcontacten balies Publiekszaken

80.000

95.250

Aantal klantcontacten telefoon

180.000

192.000

Aantal klantcontacten digitaal loket

276.000

214.500

Precariobelastingen
Belasting (bedragen in €)

Geraamde
opbrengst

Werkelijke
opbrengst

Verschil

Verschil in %

Precariobelastingen
incl. marktgelden

471.426

484.201

+ 12.775

+ 2,7 %

w.v. marktgelden

316.426

319.913

+ 3.487

+ 1,1 %

De precariobelastingen bestaan uit de heffingen voor de ingebruikname openbare gronden (VIOG) en de
opbrengsten voor de terrasvergunningen. Naast deze precario kent de gemeente de marktprecario en een
aflopende precario, bijvoorbeeld voor het aanleggen van toegangswegen bij agrariërs.
Het resultaat voor de terrasprecario bedraagt € 131.752, het resultaat van de individuele VIOG is
€ 26.577. Door minder wisselingen met terrasvergunningen in de horeca vallen de opbrengsten uit
terrasvergunningen voordeliger uit. De precario-opbrengsten incl. de oude precarioheffingen is €137.709.
De marktexploitatie is na jaren van teleurstellende resultaten in 2014 weer sluitend.
Toeristenbelasting
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Belasting (bedragen in €)
Toeristenbelasting

Geraamde
opbrengst

Werkelijke
opbrengst

Verschil

Verschil in %

110.000

122.258

+ 12.258

+ 11,1 %

De opbrengsten uit toeristenbelasting is in 2014 ongeveer gelijk aan 2013. Het gaat om € 109.000 euro. Het
positieve verschil van € 12.258 is een afrekening uit 2013. Naar verwachting neemt het aantal toeristische
overnachtingen in de gemeente toe op termijn.
4.1.3

Toelichting rechten

Afvalstoffenheffing
Recht (bedragen in €)

Geraamde
opbrengst

Werkelijke
opbrengst

Verschil

Verschil in %

Afvalstoffenheffing

11.264.862

10.360.864

- 903.998

- 8,0 %

De afvalstoffenheffing 2014 is 8% lager uitgevallen dan begroot. Het inregelen van Diftar-systeem is hier de
voornaamste oorzaak van. De kosten zijn in 2014 ook lager, waardoor het financiële effect per saldo bijna
neutraal is. Volgens de doelstelling in het afvalplan 2009-2014 heeft iedere inwoner in 2014 een gemiddelde
hoeveelheid restafval van 150 kilogram (inclusief grofvuil). Deze doelstelling is in 2013 al ruimschoots gehaald.
De gemiddelde hoeveelheid was toen 130 kilogram restafval per inwoner.
Rioolrecht
Recht (bedragen in €)

Geraamde
opbrengst

Werkelijke
opbrengst

Verschil

Verschil in
%

Rioolrecht
Rioolaansluitingen
Kwijtschelding

8.008.084
190.000
- 624.300

8.051.558
39.161
- 614.185

43.484
- 150.839
10.115

0,5%
- 79%
1,6%

De inkomsten uit de rioolheffing zijn ongeveer gelijk aan het begrote bedrag. Als gevolg van de economische
crisis werden er minder nieuwe rioolaansluitingen aangelegd. Dit effect is meegenomen in de
meerjarenbegroting. Tegenover de verminderde inkomsten staan ook lagere lasten.
Haven- en opslaggelden
Recht (bedragen in €)

Haven- en opslaggelden

Geraamde
opbrengst

Werkelijke
opbrengst

Verschil

Verschil in
%

213.205

246.249

33.044

15,5%

De opbrengsten van de sluispassages waren in 2014 hoger dan de geraamd. Ook de lasten lagen iets hoger.
De totale opbrengsten zijn niet voldoende om de totale uitgaven te dekken, vanwege grote investeringen in de
haveninfrastructuur en de daaruit voortvloeiende hoge kapitaallasten. Deze uitgaven zijn verantwoord onder
product 38, Civieltechnische kunstwerken.
De liggelden voor woonboten zijn in de opbrengsten opgenomen. De tarieven dekken de kosten voor circa
63%.
Tarieven begraafplaatsen
Recht (bedragen in €)

Geraamde
opbrengst
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Werkelijke
opbrengst

Verschil

Verschil in
%
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Begraafrechten

131.341

94.979

- 36.362

- 27,7%

De inkomsten zijn lager dan de begrote bedrag, net zoals voorgaande jaren. Het lijkt er op dat er steeds meer
crematies plaatsvinden en minder begrafenissen. De kosten voor de exploitatie van begraafplaatsen zijn hoger
dan begroot. Het dekkingspercentage bedraagt circa 48%, wat gelijk is aan percentages in steden van
vergelijkbare grootte. De totale lasten liggen veel lager dan die van vergelijkbare steden.
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4.2

Bedrijfsvoering

4.2.1. Organisatieontwikkelingen
Met het traject Organisatie van de Toekomst zijn we een belangrijke organisatieontwikkeling ingegaan. We
werken aan een organisatie die klaar is voor de toekomst. Die in staat is snel en passend in te spelen op vragen
uit de omgeving en op ontwikkelingen en veranderingen in de maatschappij. Dat vraagt om beweging en
flexibiliteit in onze organisatie. En een ruime blik.
Kracht in verbinding
Daarom zoekt de gemeente steeds meer de samenwerking. Een samenwerking met medeoverheden,
instellingen, bedrijven, belangenorganisaties en inwoners. Dat doen we vanuit verschillende rollen, maar
steeds minder vanuit een ‘alles wetende en bepalende rol’. Onze kracht ligt in de verbinding.
Flexibel, vernieuwend en wendbaar
Voor de ons betekent dit dat we doorgroeien naar een organisatie die flexibel, vernieuwend en wendbaar is.
We kiezen een vorm en samenwerking op basis van de opgave die voor ons ligt. Want de ene opgave is de
andere niet. De koers naar dit type organisatie hebben we in november 2014 vastgesteld.
De professional
Hoe ziet de professional bij de gemeente eruit? Die kan schakelen, verbinden, samenwerken en weet een
netwerk te organiseren. Dat vraagt om competenties die per opgave kunnen verschillen.
In de eerste helft van 2015 werken we verder aan de Organisatie van de Toekomst. Het traject kent veel
opgaven. Omdat de ene opgave groter is dan de andere, zijn de tempi ook verschillend.
4.2.2. Het nieuwe werken
‘Deventer Werkt Door’ is het Nieuwe Werken in onze organisatie. Dit concept wordt vanuit het Team Personeel
& Organisatie en kent verschillende sporen.





andere manieren van het werk
sturing op resultaat
nieuwe technische mogelijkheden
werken op andere plekken en andere momenten

Het Nieuwe Werken gaat over loslaten, coachen, vertrouwen geven en verbinding zoeken, maar ook over het
nemen van verantwoordelijkheid en het maken van duidelijke resultaatafspraken.
Opleiden voor Het Nieuwe Werken
Het Nieuwe Werken heeft een prominente plek in het strategische opleidingsplan van de gemeente. In 2014
zijn verschillende workshops georganiseerd op individueel niveau om medewerkers te helpen met de
veranderingen die op hun af komen.
Steeds meer faciliteiten
Tijdens de aanloop naar de nieuwe werkplek in het Stadshuiskwartier en met de invoering verschillende
faciliteiten (zoals vdi-omgeving, deelstoel en de stad als je werkplek), wordt plaats- en tijdonafhankelijk werken
steeds eenvoudiger en aantrekkelijker.
Plaats- en tijdonafhankelijk werken
Er zijn afspraken over plaats- en tijdonafhankelijk werken. Werken op een andere plek dan de vaste werkplek is
ondertussen nog geen gemeengoed. In 2014 is een aantal teams gestart met het uitdagen van medewerkers
om hun dagindeling anders in te delen of te experimenteren met plaats- en tijdonafhankelijk werken. De rest
van de organisatie gaat in 2015 aan de slag met dit traject.
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Introductieprogramma Stadhuiskwartier
In 2014 is een introductieprogramma opgesteld In aanloop naar de oplevering van het Stadshuiskwartier eind
2015. Elementen van Het Nieuwe Werken komen onder de aandacht bij medewerkers. Het gaat dan vooral om
het vergroten van flexibiliteit in de plek, het moment en de manier waarop je werkt. Het
introductieprogramma wordt in 2015 uitgerold.
4.2.3. DOWR
De samenwerking tussen de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte op het gebied van bedrijfsvoering
(DOWR) is de afgelopen jaren uitgegroeid naar verschillende werkorganisaties voor informatisering, ICT,
belastingen, facilitaire zaken, personeels- en salarisadministratie en inkoop. Met de realisatie in dit verslagjaar
van de werkorganisatie DOWR Financiële Administratie is het DOWR project afgerond en zijn er bij de
gastheren organisatieonderdelen die de gemeenten vanuit dienstverleningsovereenkomsten met raad en daad
ondersteunen.
4.2.4. Business Besturing en Financiën
In 2014 zijn er flinke stappen gezet op het gebied van sturing en beheersing van de gemeentelijke organisatie.
Gezien de grote bezuinigingen van de afgelopen jaren, zijn dit opmerkelijke resultaten.
Wat heeft het opgeleverd?







jaarrekening App
begrotingApp 2015
een goedkeurende verklaring van de accountant over het verslagjaar 2013
doorontwikkeling van het risicomanagement
professionalisering van project control
verklaring van repressief toezicht op de begroting 2015 door de provincie

Wat hebben we gedaan?






verwerken van meer dan 30.000 facturen;
inning van belastingaanslagen;
ondersteunen van budgethouders bij hun dagelijkse financiële verantwoordelijkheid;
uitvoeren audits en onderzoeken;
begeleiden van en adviseren over complexe opgaven vanuit programma’s en ambtelijk
opdrachtgevers.

2014 was een jaar van doorontwikkeling. In 2015 worden de app’s nog gebruikersvriendelijker gemaakt. Ook
wordt het straks mogelijk via de app’s te sturen op de prestaties, geld en risico’s te beheersen en rapportages
in app vorm te presenteren.
Geldleningen en garanties
In 2014 is het beleid voor geldleningen en garanties uitgewerkt. Het gaat om een model voor overeenkomsten
en er is een toetsingsmodel in ontwikkeling. In 2015 wordt dit toetsingsmodel verder ontwikkeld en ter
vaststelling aan het bestuur voorgelegd.
4.2.5. Tegengaan concurrentievervalsing
De Wet Markt en Overheid bevat gedragsregels voor centrale overheden, decentrale overheden en
publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen, als zij ervoor kiezen goederen en diensten zelf of via
overheidsbedrijven op de markt aan te bieden. Omdat overheden bij deze economische activiteiten oneigenlijk
gebruik kunnen maken van publiek geld, kan dit leiden tot concurrentievervalsing met bedrijven. De Wet Markt
en Overheid moet deze concurrentievervalsing tegengaan.
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In 2014 heeft de gemeenteraad besloten dat een aantal activiteiten plaatsvinden in het algemeen belang. Dit
zijn:





verhuur gemeentelijk vastgoed
verkoop of andere vervreemding van vastgoed of grond
verhuur van sportvelden en –accommodaties
exploitatie van parkeergarages, fietsenstallingen en begraafplaatsen

De voordeelpositie die de gemeente toekent aan de NV Sportbedrijf Deventer, NV Deventer Schouwburg en NV
Maatschappelijk Vastgoed Deventer vallen ook onder het algemeen belang.
Met het besluit door de raad zijn de gedragsregels van de Wet Markt en Overheid voor deze activiteiten en die
van de verbonden partijen niet van toepassing.
4.2.6. Stadhuiskwartier
De bouw van het Deventer Stadhuiskwartier is in 2014 flink opgeschoten. Het komende jaar staat voor een
groot deel in het teken van de afbouw.
Deventer Raamwerk
Het kunstproject ‘Deventer Raamwerk’ kreeg het afgelopen jaar veel aandacht. 2300 Deventenaren lieten hun
vingerafdruk achter. Kunstenaar Loes ten Anscher zet de vingerafdrukken om naar aluminium raamwerken die
in het Stadhuiskwartier worden geplaatst.
Interieur en inrichting
In het historische Stadhuis en Landhuis is het afgelopen jaar asbest gesaneerd. Er zijn plannen gemaakt voor de
inrichting van de raadzaal en het interieurontwerp voor het Stadhuiskwartier is uitgewerkt. In 2015 worden de
aanbestedingen voor interieur en inrichting gedaan.
Duurzame energievoorziening
Ook zijn er voorbereidingen getroffen voor de warmte-koude-voorziening van het Stadhuiskwartier. Deze
duurzame energievoorziening maakt gebruik van IJsselwater, waarin de uitwisseling van warmte en koude
plaatsvindt. De werkzaamheden zijn inmiddels aanbesteed. Halverwege 2015 starten de werkzaamheden.
Het Stadhuiskwartier kende in 2014 ook een tegenvaller in geld en tijd. Deze tegenvaller is opgevangen binnen
het projectbudget. De nieuwe opleverdatum is 1 oktober 2015. Daarmee blijft het mogelijk om het
Stadhuiskwartier eind 2015 in gebruik te nemen.
4.2.7. Loonsom
De loonkosten van € 1.630.957 zijn in 2014 lager uitgevallen dan begroot. Dit komt doordat in 2014 een aantal
vacatures niet is ingevuld (de gemiddelde vacatureruimte bedroeg 26,99 fte).
Enkele teams hadden een lichte overbezetting door frictiekosten voor boventalligheid of tijdelijke bezetting,
die kan worden doorgerekend aan specifieke opdrachten.
ICT werkt sinds 2013 in een werkorganisatie met de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR).
Deventer is gastheergemeente. De loonkosten voor ICT-medewerkers van Olst-Wijhe en Raalte zijn in 2014
geboekt bij de eigen gemeenten en worden als externe kosten verrekend met het loonsombudget bij ons als
gastheergemeente begroot.
Voor medewerkers van de salarisadministratie gebeurt dat andersom. De loonkosten voor Deventer zijn circa €
800.000 lager dan begroot, maar daar staat een verrekening met Olst-Wijhe en Raalte tegenover.

Loonsom, gemiddelde bezetting en opleidingskosten
Gemeente Deventer – Concept Jaarverslag 2014

85

Team
Directie
Directie Frictiekosten

loonsom
werkelijk
2014
(x1.000)

Gem.
Werkelijk
bezetting opleidings2014
budget 2014

1.266

10,0

6

0

0,0

Griffie

408

5,1

0

Wijkaanpak

544

7,2

4

1.048

15,5

11

Bestuursondersteuning

667

8,2

2

Kennis en Verkenning

496

7,8

0

Programmering en Strategie

761

8,1

3

Maatschappelijke Ontwikkeling en
Milieu

1.663

19,9

5

Ruimte en Economie

1.677

18,7

4

Ontwikkeling, Realisatie en Beheer

3.061

37,0

24

Ruimtelijk Ontwerp en Beheer

1.522

23,1

13

755

10,5

8

Voorbereiding

1.368

20,7

8

Stads-en Atheneumbibliotheek

1.366

23,9

2

Communicatie

Milieu, Gegevensbeheer en
Archeologie

Musea

526

3

FZ DOWR

1.116

23,2

20

ICT beheer

1.235

26,7

14

IM

775

11,0

30

FB

1.817

31,9

23

580

8,8

0

Vastgoed
Juridische Zaken en Inkoop

764

10,0

1

Ondersteuning

2.375

48,2

7

Personeel en Organisatie

1.147

15,4

519

628

6,9

2

1.540

16,2

8

803

9,3

2

Planning, Control en Audit

2.256

32,3

19

Financiele Administratie

1.574

29,4

10

Welzijn en Zorg

1.095

19,3

14

Werk en Inkomen administratie

1.012

19,6

15

Werk en inkomen Team 1

1.022

16,8

8

Werk en inkomen Team 2

1.567

22,9

12

803

10,0

9

1.550

25,6

6

Veiligheid

266

2,9

0

Telefonie en Post

906

19,5

8

Projectmanagement en Advies
DOWR BEL
Advies en Beleid

Kwaliteit Zorg
BAD

Gemeente Deventer – Jaarverslag 2014

86

Toezicht

2.272

42,6

14

Publiekszaken

1.864

35,1

9

Ondernemen en Vergunningen

3.165

45,6

7

49.255

744,7

850

Opleidingen:
In 2014 is het strategisch leer- en ontwikkelplan 2014-2017 vastgesteld. Dit legt een stevige basis voor leren en
ontwikkelen voor de organisatie. Er speelt veel. Het plan focust zich op voor leren 3 belangrijke pijlers, namelijk
de ontwikkeling van de organisatie van de toekomst, de mobiliteit en het nieuwe werken. Voor deze drie pijlers
is een uitvoeringsplan gemaakt. In 2014 is het aanbod van de Deventer School erg gegroeid. Er zijn veel
opleidingen, workshops en trainingen uitgevoerd met zeker zo'n 600 deelnemers opgeteld.
Onze ambitie is voor 2014 erg hoog geweest. Doordat een aantal ontwikkelingen wat verplaatst zijn in de tijd,
is een aantal interventies niet uitgevoerd.Daardoor hebben we het budget niet volledig besteed. Een andere
reden voor onderbesteding is dat we op verschillende fronten voordeliger ingekocht hebben dan begroot. Ten
derde hebben we in 2014 een groot aantal leer- en ontwikkelactiviteiten aangeboden hebben we ook te maken
gehad met versnippering van aanmeldingen. Zeker in de opstart van de uitvoering van het leer- en
ontwikkelprogramma. Daardoor hebben we ook net voor de zomer even pas op de plaats gemaakt en is een
aantal opleidingen niet doorgegaan. In het najaar, mede door de ontwikkelmarkt liep het beter en sinds die
weten medewerker de Deventer School goed te vinden. Nu al druppelen de aanmeldingen voor 2015 binnen
zonder al te veel publiciteit. De Deventer School is weer een begrip geworden.
4.2.8. Inhuur
De uitgaven voor inhuurkrachten zijn sinds 2009 gedaald. In 2014 zijn de inhuuruitgaven ten opzichte van 2013
met € 0,2 miljoen gedaald naar circa € 7,5 miljoen.
Inhuur (x1000)
Inhuur vaste
formatie
Inhuur extra
capaciteit
Inhuur
specifieke
deskundigheid
Totaal

Realisatie
2009
5.100

Realisatie
2010
3.799

Realisatie
2011
2.838

Realisatie
2012
1.878

Realisatie
2013
1.170

Realisatie
2014
1.115

7.600

5.516

4.190

3.549

4.537

4.683

4.400

2.924

3.342

2.945

1.981

1.656

17.100

11.879

10.370

8.372

7.688

7.454

Er is circa € 1 miljoen uitgegeven aan uitzendkrachten voor piekperiodes en uitval van vaste medewerkers. De
inhuur van specifieke deskundigheid vindt vooral plaats voor ICT-projecten.
Inhuur
De inhuur is circa € 0,4 miljoen hoger dan de prognose bij de najaarsrapportage. De stijging komt vooral door
de inhuur bij de voorbereiding op de decentralisaties in het sociale domein en voor de aanpassingen van de
organisatie van de musea en presentatie van het cultureel erfgoed. De uitgaven vallen binnen de begroting,
maar zijn niet altijd specifiek voor inhuur begroot.
Extern advies
Voor extern advies is in 2014 € 1.582.000 besteed. In 2013 was dit nog € 874.000. Het gaat vooral om adviezen
voor:





ruimtelijke ordening
planologie
duurzaamheid en landschappelijke projecten
procesregie bijzonder zorg team
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bodem- en geluidsanering,
welstand
loopbaanbeleid en personeelszorg
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
het koersdocument ruimtelijk erfgoed en woningpacht

De kosten vallen binnen de begroting en zijn voornamelijk betaald door eenmalige middelen.
4.2.9. Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim over 2014 is 5,02% en de meldingsfrequentie is 1,04. Het ziekteverzuim is daarmee lager dan
onder gemeenten van gelijke grootte.
Minder verzuim
De doelstelling was evengoed 4,7%. Die is niet gehaald, maar de afgelopen twee jaar verzuimpercentage wel
gedaald. Dat geldt ook voor de meldingsfrequentie. Daarmee is de verzuimdrempel (de ruimte die een
medewerker heeft om te verzuimen) hoger komen te liggen.
Verzuimbegeleiding
Er zijn het afgelopen jaar verschillende acties uitgevoerd ter verbetering van de verzuimbegeleiding. Daarnaast
wordt actief ingezet op preventief beleid.
Jaar
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Ziekteverzuim
(%)
5.67
4.53
5.73
5.97
5.47
5.02

Meldingsfrequentie
1.59
1.44
1.37
1.37
1.22
1.04

4.2.10. Integriteit
Jaarlijks komt de integriteitrapportage uit. De Integriteitrapportage is bedoeld om medewerkers, de
ondernemingsraad, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad te informeren over de
uitvoering en effectiviteit van het integriteitbeleid binnen de gemeente. De rapportage gaat in op beleid en
instrumenten op het gebied van integriteit, klachten en meldingen. Zij geeft op hoofdlijnen weer welke
kwesties er in het afgelopen jaar ambtelijk en bestuurlijk besproken zijn en welke trends er worden
gesignaleerd. Ook worden er adviezen gegeven richting het college en directie.
In 2014 hebben nieuwe medewerkers de integriteitsessies gevolgd en de ambtseed afgelegd. De rest van de
medewerkers deed dit al in de voorgaande jaren. In 2013 en 2014 hebben ook enkele collega’s van het
samenwerkingsverband DOWR deelgenomen aan de integriteitsessies. Zij legden (nog) geen eed af.
Voor de hele organisatie geldt dat integriteit tijdens werkoverleggen aan de orde komt. Ook voor de
gemeenteraad, het college en de directie is het een gespreksonderwerp. Bij vragen of problemen gaat een
medewerker in eerste instantie in gesprek met de leidinggevende. Daarnaast kan de medewerker terecht bij de
vertrouwenspersonen. Zij werken nauw samen met de bedrijfsmaatschappelijk werker, de bedrijfsarts en de
bedrijfspsycholoog om de medewerkers en de organisatie optimaal te ondersteunen.
De belangrijkste signaleringen:
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Dit jaar zijn er iets minder medewerkers bij de vertrouwenspersoon integriteit langs geweest dan in het
vorige jaar (11 in 2014; 14 in 2013). Het gaat om dilemmagesprekken en vermoedens van schendingen. Er
zijn in 2014 meer casussen met de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen besproken, dan de
jaren ervoor (5 in 2014; 3 in 2013);



In de gesprekken met de vertrouwenspersonen, bedrijfsmaatschappelijk werker, bedrijfspsycholoog en
bedrijfsarts komen vooral ongewenste omgangsvormen aan de orde, die zijn gelieerd aan
arbeidsconflicten. Dit was in 2013 ook het geval;



In onze organisatie is een cultuur van aanspreken op gedrag aan het ontstaan. Het is soms nog zoeken naar
het goede gesprek bij het evalueren en beoordelen. Vooral als het gaat om boventalligheid en
disfunctioneren, spelen er emoties mee. Eind 2014 is bij het voltallige management nadrukkelijk aandacht
gevraagd om zorgvuldig te zijn in gespreksvoering en zo nodig daar nadere training in te vragen.
Door het toepassen van de juiste gesprekstechnieken zijn gesprekken effectiever verlopen. Soms was er
sprake van ondersteuning bij de gespreksvoering en op de inhoud;



In 2014 is er geen formele integriteitmelding gedaan. Dit past in het patroon dat er weinig tot niet formeel
gemeld wordt. Er zijn ook geen klachten over ongewenste omgangsvormen ingediend;



Er waren enkele casussen rond disfunctioneren en boventalligheid, waarbij ongewenste omgangsvormen
werden ervaren door management en/of medewerkers.
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Doelstellingen
Financiën
Facturen worden binnen 30 dagen betaalbaar gesteld.

Realisatie

Prestaties

Realisatie

Toelichting

Handreikingen om de het proces
van te vereenvoudigen, waardoor
30 dagen haalbaar is. Per kwartaal
wordt hier over gerapporteerd.
Tijdens de
managementgesprekken worden
de resultaten van het
betaalbedrag besproken en waar
nodig gezocht naar een oplossing.

Binnen 14 dagen na besluitvorming zijn de
begrotingswijzigingen
verwerkt in het financiële systeem.

Tijdig meedraaien in het opstellen
nota’s,
inclusief
begrotingswijzigingen. Periodieke
afstemming met de betreffende
adviseur over de onderhanden
nota’s.

Alle nota’s aan B&W zijn voorzien van de benodigde
stukken.

Periodiek maakt de financieel
adviseur een afspraak met de
directeur/ adjunct directeur/
programmamanager omtrent de
onderhanden nota’s.

Personeel & organisatie
De juiste medewerker op de juiste plaats om de
gestelde doelen en taken van de organisatie te kunnen
uitvoeren, nu en in de toekomst. We bevorderen en
vergroten de door- en uitstroom
van medewerkers door te zorgen voor multi- en
duurzaam inzetbare medewerkers die in staat zijn mee
te bewegen met de veranderingen in de maatschappij,
in de omgeving en in de
organisatie.

Het
uitvoeren
van
het
mobiliteitsbeleid met daarin
onder meer de strategische
personeelsplanning.

De prestatie is nog niet volledig
gerealiseerd; ten opzichte van 2013 is er
een duidelijke verbetering te zien.
Binnen 14 dagen na besluitvorming zijn
de begrotingswijzigingen verwerkt in
het financiële systeem. In 2014 is dit
nog niet gelukt voor de
begrotingswijzigingen die samenhangen
met de bestuursrapportages. Deze
doelstelling blijft ook in 2015 een
aandachtspunt.

In de huidige situatie geven wij invulling
aan personeelsplanning op verschillende
manieren:
teams
stellen
teamontwikkelplannen op met daarin
een doorkijk voor een jaar en verder; op
inhoud maar ook op formatie. We
monitoren en kijken vooruit op
natuurlijk verloop, opbouw van ons
personeelsbestand en we monitoren
taakstellingen.

Doelstellingen

Realisatie

Prestaties

Realisatie

Toelichting
Op teamverzamelingsniveau zijn we
afgelopen jaar gestart met het maken
van een strategie voor de langere
termijn. Met de visie en koers voor
Organisatie van de Toekomst die in
november 2014 is vastgesteld geven we
richting aan onze organisatie richting
2020. We gaan ons organiseren passend
bij de inhoudelijke opgave en
ontwikkelopgave die voor ons liggen.
Daar hoort ook een strategische
doorkijk op personeelsgebied bij. In
2015 wordt de strategische doorkijk op
personeelsgebied gedaan aan de hand
van een methode die passend is bij het
traject Organisatie van de Toekomst.

Ziekteverzuim is niet hoger dan
4,7%.

Ondersteuning
Het leveren van doelmatige secretarieel-administratieve
ondersteuning bij projecten en lijnondersteuning.

Behalen van een klantbeoordeling
van minimaal 7,0.

Projectmanagement en Advies
PMA is het alternatief voor externe inhuur.

PMA verdient zichzelf terug.
Klanttevredenheid van minimaal
7,0.

ICT
Beschikbaarheid van 99% van de geautomatiseerde
informatievoorzieningen.
De verschillende ICT-programma’s volgens
projectenplanning uitvoeren.

Het stabiel en goed in de lucht
houden van alle ICT-systemen.
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Verzuim is 5,02%. Dat ligt maar net
boven de doelstelling van 4,7%. De
dalende trend is wel vastgehouden en
we blijven onder het landelijke
gemiddelde van gemeenten van
dezelfde grootte.

Doelstellingen

Realisatie

Prestaties
het applicatielandschap,
opgenomen in plan.

Facilitair
 De werkplek van alle gebruikers faciliteren volgens
de dienstverleningsovereenkomst.
 Voorbereiding op het in beheer nemen van het
Stadhuiskwartier.




Realisatie

De
dienstverleningsovereenkom
st wordt uitgevoerd.
Er worden voorbereidingen
getroffen voor het leveren
van facilitaire producten en
diensten, die passen bij de
nieuwbouw, het nieuwe
werken en aansluiten
bij de wensen van de
gebruikers en de
mogelijkheden van de
organisatie.
De aanschaf van deze
producten en diensten
gebeurt op een manier die
aansluit bij ons inkoopbeleid
en levert aan de
organisatiedoelstellingen
voor social return,
duurzaamheid en lokaal
ondernemerschap.
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De aanbesteding schoonmaak heeft
vertraging opgelopen doordat juridische
bezwaren zijn aangevoerd om in te
besteden via Sallcon. Er is alsnog
besloten tot aanbesteden.

4.3

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Samenvatting
Algemeen
 De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is opgesteld volgens het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV) en de beleidsnota Risicomanagement en weerstandsvermogen (2007).
Weerstandsvermogen - beschikbare weerstandscapaciteit
 De totale omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit (weerstandsvermogen) is circa € 18 miljoen.
Dit is € 3,5 miljoen minder dan in de begroting 2015 is opgenomen. Dit bedrag is opgenomen uit de
algemene reserve grondexploitatie.
Risico’s – benodigde weerstandscapaciteit
 De totale omvang van de benodigde weerstandscapaciteit is circa € 18 miljoen.
Dit is circa € 2,5 miljoen minder dan geraamd in de begroting 2015.
Waar wordt de lagere benodigde weerstandscapaciteit door veroorzaakt?
o
o

een iets lagere omvang van de grondexploitatie risico’s (circa € 1,7 miljoen);
een afname in de kans op optreden van bepaalde risico’s.

Deze factoren hebben een gunstig effect op de uitkomst van het simulatiemodel.
 Er zijn 25 financiële risico’s die in aanmerking komen voor het reserveren van weerstandsvermogen.
 12 van deze risico’s hebben een risicoscore > of gelijk aan 8. Ze komen in deze paragraaf aan bod.
 Er zijn geen risico’s (negatief gevolg) waarop gerelateerde kansen (positief gevolg) in mindering zijn
gebracht.

Belangrijke conclusies
Algemeen
 De ratio weerstandsvermogen is 1,00. Ten opzichte van de begroting 2015 is de ratio nagenoeg gelijk.
 De gemeente beschikt over voldoende weerstandsvermogen om risico’s op te vangen.
 De ratio weerstandsvermogen, de onzekerheid over economische ontwikkelingen en de gevolgen van
rijksbeleid maken het noodzakelijk om de financiële risico’s continue en nauwlettend te volgen.
Risico’s – benodigde weerstandscapaciteit
 De risico’s komen voort uit kapitaalintensieve projecten. Deze projecten vereisen continu monitoring.
Beheersmaatregelen
 Op basis van onderzoek naar de 3 decentralisaties in Deventer heeft de rekenkamercommissie een aantal
aandachtspunten geformuleerd. Het college heeft toegelicht op welke wijze zij omgaat met de
aanbevelingen uit het rapport.
 Deventer voert een actief en gedegen treasurybeleid. De rente-, krediet- en liquiditeitsrisico’s zijn in beeld.

4.3.1. Inleiding
Langzaam herstel economie
Uit de eerste berekeningen van de economische groei (CBS – Macro economie – februari 2015) in 2015, blijkt
dat de Nederlandse economie in het vierde kwartaal van 2014 met 0,5% is gegroeid ten opzichte van een
kwartaal eerder.
In 2014 zijn drie kwartalen van groei achter elkaar gemeten. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2013 is
de omvang van de economie 1,0 procent groter.
Deze cijfers bevestigen dat het economische herstel doorzet. Het aantal banen neemt weliswaar nog steeds af,
maar de krimp wordt kleiner. Samen met de stijging van het aantal uitzenduren, duidt dit op een langzaam
herstel van de arbeidsmarkt. Vooral deze laatste ontwikkeling is belangrijk is voor gemeenten.
Weerstandsvermogen: hoe goed kan de gemeente tegen een stootje?
In 2015 en opvolgende jaren blijft de crisis effecten houden op het weerstandsvermogen.
In deze paragraaf laten we zien hoe het weerstandsvermogen is samengesteld en hoe het tot stand komt. Het
geeft antwoord op de vraag: Hoe goed kan de gemeente tegen een stootje?
De methodiek en definities worden toegelicht in de beleidsnota Risicomanagement en weerstandsvermogen
(2007).
Specifiek weerstandsvermogen en algemeen weerstandsvermogen
We maken onderscheid tussen specifiek weerstandsvermogen en algemeen weerstandsvermogen.
Registreren, monitoren en rapporteren risico’s
In 2011 is het risicomanagement informatiesysteem (RIS) geïntroduceerd. Deze database biedt de mogelijkheid
om vanuit de verschillende programma’s risico’s te registreren, te monitoren en daarover te rapporteren. Op
basis van de uitkomsten wordt bepaald weerstandsvermogen moet worden gereserveerd voor een bepaald
risico.
Risico’s en kansen
Bij het vaststellen van risico’s kunnen ook positieve gevolgen worden geconstateerd. Onder bepaalde
voorwaarden is het toegestaan deze positieve financiële gevolgen (kansen) te verrekenen met de negatieve
(risico’s).
Deze handelswijze wordt door de accountant beoordeeld als aanvaardbaar en consistent. In 2013 is de
handelswijze toegelicht in de auditcommissie.
4.3.2. Beschikbare weerstandscapaciteit
De gemeente heeft geld nodig om niet-begrote kosten op te kunnen vangen. Dit heet de beschikbare
weerstandscapaciteit.
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt
om niet-begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken. Hierbij kan onderscheid worden
gemaakt tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met het eerste wordt het vermogen bedoeld
om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit substantiële invloed
heeft op de normale dienstverlening. Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld
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die permanent kunnen worden ingezet om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit
ten koste gaat van de normale dienstverlening.
De onderdelen van de beschikbare weerstandscapaciteit zijn:


Reserves;
 algemene reserve*



Onbenutte (flexibele) begrotingsruimte;
 post onvoorzien
 stelpost op zichzelf staande ontwikkelingen





Onbenutte investeringsruimte;
Onbenutte belastingcapaciteit;
Stille reserves*, dat zijn activa die tegen een lagere waarde of nul zijn gewaardeerd en direct
verkoopbaar zijn.

*) deze onderdelen betreffen de incidentele weerstandscapaciteit.
Weerstandscapaciteit op basis van cijfers
Reserves

Totaalbedrag 31-12-2014

Algemene reserve
Totaal

Samenstelling algemene reserves
Saldireserve
Algemene reserve
Egalisatiereserve rente
2
Reserve grondexploitatie
Reserve uitkeringen

€ 17.357.000
€ 17.357.000

Saldo 31-12-2014
€ 4.530.000
€ 806.000
€ 3.593.000
€ 5.291.000
€ 3.137.000

Toelichting
Ten opzichte van de vorige weerstandsparagraaf (begroting 2015) is het saldo van de reserves aanzienlijk
afgenomen; van € 20,9 miljoen naar € 17,4 miljoen. De afname van € 3,5 miljoen komt hoofdzakelijk door
onttrekking uit de algemene reserve grondexploitatie (ARG).
De reserves zijn onderling aanwendbaar. Wanneer de reserve grondexploitatie bijvoorbeeld onvoldoende is bij
een risico op de grondexploitatie, dan kan voor de dekking ook een beroep worden gedaan op bijvoorbeeld de
reserve uitkeringen.
Onbenutte (flexibele) begrotingsruimte
Post onvoorzien
In de meerjarenbegroting is voor elk jaar een buffer opgenomen voor onvoorziene eenmalige uitgaven. Dit
bedrag is gebaseerd op € 2,50 per inwoner (aantal 98.500). Op dit moment is voor de post onvoorzien een
bedrag van € 246.000 beschikbaar.
Stelpost autonome ontwikkelingen
2

De reserve conjunctuur en de reserve risico grondexploitatie zijn opgenomen als saldo onder de reserve grondexploitatie
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In de meerjarenbegroting is voor elk jaar een buffer opgenomen. Dit is een dekking voor het opvangen van ,
autonome, ontwikkelingen.
Stelpost structurele
autonome ontwikkelingen
(bedragen x € 1.000)
1. jaarschijf 2015
2. jaarschijf 2016
3. jaarschijf 2017
4. jaarschijf 2018
Saldo

2015

2016

386
€ 386

350
355
€ 705

2017

2018

350
355
360
€ 1.065

350
355
360
365
€ 1.430

Onbenutte investeringscapaciteit
De gemeente betaalt lopende en geprioriteerde investeringen uit de huidige investeringsruimte en houdt
daarmee de bestaande voorraad kapitaalgoederen in stand. Dat is vastgelegd in de investeringsplanning.
Zonder aanpassing van het beleid is er geen onbenutte investeringscapaciteit Dat betekent dat er andere
prioriteiten moeten worden gesteld voor de geplande bedragen, of dat dit geld op een later moment wordt
ingezet.
Onbenutte belastingcapaciteit
Voor de onbenutte belastingcapaciteit wordt gekeken naar de onroerende zaak belasting (OZB), de
afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges. Bepaalde leges zijn nog niet maximaal kostendekkend zijn. De ruimte
is evengoed zeer gering.
OZB
De OZB-tarieven voor 2015 zijn met 3% verhoogd.
De WOZ-waarde van onroerende zaken wordt jaarlijks vastgesteld. De tarieven voor de onroerende- en
roerende zaakbelasting 2015 stelt de raad uiterlijk in december vast.
Iedere gemeente kan zelf de tarieven vaststellen. Om buitensporige OZB verhogingen te voorkomen stelt het
Rijk jaarlijks een zogenaamde macronorm vast. De norm is vastgesteld op 3%.
De macronorm is recentelijk onderzocht. Het onderzoeksrapport Evaluatie systematiek macronorm OZB is
vastgesteld in het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (Bofv) van 10 september 2014 en aan de Tweede
Kamer toegezonden. Het bestuurlijk overleg concludeert dat de macronorm niet effectief is en stelt voor de
norm af te schaffen.
Het kabinet moet nog besluiten over aanpassing of afschaffing van de norm. In 2015 wordt het nog
gehandhaafd. Met het oog op de omvangrijke decentralisaties in 2015 heeft het kabinet besloten om met een
schone lei te beginnen. Overschrijding van de macronorm OZB in 2014 wordt niet in mindering gebracht op de
macronorm 2015.
Riool- en afvalstoffenheffing
De tarieven rioolheffing en afvalstoffenheffing dekken de kosten. Het geld dat wordt toegevoegd of onttrokken
aan de desbetreffende egalisatiereserve is daarbij inbegrepen.
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Leges
Voor 2015 zijn de tarieven vastgesteld en gepubliceerd. Enkele leges brengen minder op dan zou kunnen. Voor
volgende jaren is er ruimte om die onbenutte belastingcapaciteit op te vullen. De omvang is nog niet bekend.
Stille reserves
Voor bepaalde onroerende goederen buiten de exploitatie heeft de gemeente een opbrengstwaarde die hoger
ligt dan de boekwaarde. Op dit moment bedraagt de ‘overwaarde’ bijna € 18 miljoen.

Activa
(bedragen x € 1.000)

Marktwaarde

Stedelijke panden
Benzineverkooppunten
Agrarische gronden
Panden gemeentelijk
apparaat en bestuur
Saldo

23.300
5.800
700
400

Boekwaarde
16.400
0
600
0

Overwaarde
6.900
5.800
100
400

€ 30.200

€ 17.000

€ 13.200

De marktwaarde en boekwaarde voor de stedelijke panden is ten opzichte van 2013 afgenomen door de
verkoop van panden en een daling van de marktwaarde. De overwaarde op stedelijke panden is daardoor in
totaal afgenomen met € 2,2 miljoen.
Deze stille reserve wordt bij realisatie ingezet als dekking voor knelpunten in de bedrijfsvoering van het
gemeentelijk vastgoed en kan niet op andere manieren worden gebruikt.
Daarnaast worden er de komende jaren panden en gronden verkocht in Deventer Noordoost en Landeweert.
De stille reserve voor deze objecten is nodig om de kosten te dekken voor de totale verkoop van deze
onroerende goederen.
Voor een pand waarin de medewerkers van de gemeente zijn gehuisvest geldt ook een stille reserve. Het gaat
om het volgende pand:


Polstraat 12 (€ 438.400)

Het pand heeft geen boekwaarde meer. De marktwaarde van het pand (gebaseerd op 80% van de WOZ
waarden) is ingeschat op circa € 400.000. In die zin heeft de waarde van dit pand het karakter van een stille
reserve.
Het deel van de panden aan de Polstraat is voor in totaal € 1,6 miljoen ingezet als dekking voor het
Stadhuiskwartier en daarmee niet meer in te zetten.
De in de tabel vermelde objecten zijn niet binnen 1 jaar te verkopen zonder negatief effect op het
bedrijfsproces. Dit betekent dat de € 13,2 miljoen, of een deel daarvan, niet wordt meegenomen bij de omvang
van de beschikbare weerstandscapaciteit.
Samenvatting beschikbare weerstandscapaciteit
Samengevat ziet de omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit er als volgt uit:
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Element

Onderdeel

Algemene reserve
Onbenutte
begrotingsruimte

Algemene reserve
Post onvoorzien
Stelpost structurele
autonome ontwikkelingen

Onbenutte
investeringscapaciteit
Onbenutte
belastingcapaciteit
Stille reserves
Saldo

Nader te bepalen
Weerstandscapaciteit 2015

Waarde
(bedragen x € 1.000)
Incidenteel
Structureel
-

246
386

350 – 1.430

3

-

-

-

-

p.m.
€ 632

€350 - € 1.430

4.3.3. Benodigde weerstandscapaciteit
4.3.3.1 Inleiding
Voor benodigde weerstandscapaciteit gebruikt de gemeente een risicodatabase. Daarin worden risico’s
geregistreerd, gemonitord en gerapporteerd.
Voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit en de ratio weerstansvermogen nemen we alleen de
risico’s mee die financiële gevolgen hebben en waarvoor weerstandsvermogen moet worden gereserveerd.
4.3.3.2 Analyse van het risicoprofiel
Er zijn 25 financiële risico’s die in aanmerking komen voor het reserveren van weerstandsvermogen. 12 risico’s
hebben een risicoscore > 8. Die lichten we nader toe.

3

Zie tabel stelpost autonome ontwikkelingen

Gemeente Deventer – Jaarverslag 2014

98

4.3.3.3 Risicokaart
De aard van de risico’s worden weergegeven in een risicokaart. Hoe roder de kleur, hoe hoger de prioriteit voor
de aanpak van het risico. De risico’s in het omcirkelde gebied hebben betrekking op kapitaalintensieve
beleidsterreinen. Deze risico’s vergen direct aandacht.

Verwachte omvang (impact)

> € 2.500.000

€ 1.000.000 < € 2.500.000

3

1

3

2

2

3

€ 500.000 < € 1.000.000

€ 250.000 < € 500.000

4

1

€ 1 < € 250.000

1

4

zeer klein
(10%)

1

niet
klein
klein/niet
groot
(25%)
groot
(70%)
(50%)
Kans (waarschijnlijkheid)
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4.3.3.4 Gekwantificeerde risico’s
De risico’s met een score ≥ 8 worden in de tabel hieronder toegelicht.
Risico’s
Kans
Bramhaar
Lasten: kans op inkomstenderving als gevolg van
opschorten uitvoering

50%

Gevolg

500.000

Score

Prog.

9

6

12

6

15

6

9

6

500.000

Park Zandweerd
Lasten: kans op tekort Park Zandweerd

50%

1.000.000
1.000.000

Steenbrugge
Lasten: kans op afname financieel resultaat Steenbrugge

50%

4.480.000
4.480.000

Eikendal
Lasten: kans op lagere opbrengst grond Eikendal

50%

700.000
700.000

Spijkvoorderenk (Spijkvoorderhout)
Lasten: kans op vertraagde uitgifte kavels Spijkvoorderenk
(Spijkvoorderhout)
Lasten; kans op geen realisatie Spijkvoorderenk - andere
eigenaren
Lasten; kans op omzetten deel Spijkvoorderenk naar
goedkopere categorieën

50%

780.000

9

6

25%

1.000.000

8

6

25%

3.000.000

10

6

12

6

4.780.000
De Scheg
Lasten: kans op onverkoopbaarheid gronden De Scheg
voor beoogde bestemming

50%

1.000.000
1.000.000

Bedrijvenpark A1
Lasten: kans op minder opbrengsten Bedrijvenpark A1
Lasten: kans op tegenvallende bodemgesteldheid
(draagkracht) - Bedrijvenpark A1

50%

4.400.000

15

6

25%

2.000.000

8

6

15

7

8

10

6.400.000

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

50%

6.200.000
6.200.000

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

70%

336.000
336.000

Ruim € 1,7 miljoen daling risico-inventarisatie
De omvang van de risico-inventarisatie is, voornamelijk door het treffen van een verliesvoorziening, met ruim €
1,7 miljoen gedaald, in vergelijking met de begroting 2015. Daarnaast zijn er voor verschillende projecten grote
wijzigingen. Zo zijn de financiële gevolgen voor Eikendal, Winkelcentrum Keizerslanden en Spijkvoorderenk
ieder met circa € 1 miljoen afgenomen.
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Daar staat tegenover dat het financiële gevolg voor Bedrijvenpark A1 met € 1,5 miljoen is toegenomen. Per
saldo is er dus een afname van circa € 1,7 miljoen.
4.3.3.5 Samenvatting benodigde weerstandscapaciteit
Op basis van de complete risico-inventarisatie is er een bruto weerstandscapaciteit van circa € 34 miljoen. Na
het corrigeren van deze risico’s met een zekerheidsfactor ontstaat een reële omvang van de benodigde
weerstandscapaciteit. Die wordt gekoppeld aan de beschikbare weerstandscapaciteit.
Minimumnorm
Er zijn ook risico’s waar moeilijk rekening mee valt te houden, bijvoorbeeld de herijking van het
gemeentefonds, de decentralisaties voor jeugd, werk en ondersteuning of vanwege rijksbezuinigingen. Omdat
die risico’s de afgelopen jaren zijn toegenomen, is het percentage van de minimumnorm in de voorjaarsnota
2014 verhoogd van 2% naar 3%.

Voor 2015 ziet dit er als volgt uit;
Bedragen begroting 2015

Geraamd bedrag

Algemene uitkering (gemeentefonds)*
OZB capaciteit 2015
Totaal

€ 94 miljoen
€ 21 miljoen
€ 115 miljoen

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

*) exclusief decentralisatie uitkeringen

4.3.3.6 Monte Carlo simulatie methode
De kans dat alle geïnventariseerde risico’s zich voordoen is klein en de kans dat ze tegelijk optreden is miniem.
Om de verwachte impact van de risico’s te kunnen weergeven, wordt de uitkomst gecorrigeerd. Daarvoor
wordt gebruik gemaakt van de Monte Carlo simulatie methode.

Bij een zekerheid van 90% is minimaal € 14,56 miljoen weerstandsvermogen nodig om de potentiële risico’s af
te dekken.
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De uitkomst van de simulatie is circa € 3,5 miljoen lager dan in de begroting 2015. Dit is veroorzaakt doordat
met een lagere omvang (ruim € 1,7 miljoen) aan risico’s is gesimuleerd. Daarnaast is de kans dat een aantal
risico’s zich voordoet lager ingeschat dan bij de berekening in de begroting.
4.3.4. Specifiek weerstandsvermogen
De beschikbare weerstandscapaciteit moet minimaal gelijk zijn aan de benodigde weerstandscapaciteit om
voldoende weerstand te kunnen bieden als de risico’s zich voordoen. Dat is vastgesteld in de beleidsnota
Risicomanagement en weerstandsvermogen.
Deze verhouding wordt bepaald door de volgende ratio;
Ratio weerstandsvermogen
Ratio weerstandsvermogen

=

Beschikbare weerstandscapaciteit
Benodigde weerstandscapaciteit

De gemeente beschikt over voldoende weerstandsvermogen als de uitkomst van deze ratio minimaal 1 is.
Beschikbare weerstandscapaciteit
€ 17.357.000 + € 246.000 + € 386.000 = € 17.989.000
Benodigde weerstandscapaciteit
€ 15.560.000 + € 3.400.000 = € 17.960.000
Deze twee uitkomsten geven het volgende resultaat;
Ratio weerstandsvermogen

=

€ 17.989.000
€ 17.960.000

= 1,00

De beschikbare weerstandscapaciteit is een fractie hoger dan de benodigde weerstandscapaciteit. Daarmee
komt de ratio afgerond op 1.
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4.3.5.

Algemene risicogebieden

Naast de ingeschatte risico’s heeft Deventer ook te maken met andere onzekerheden.
4.3.5.1 Algemene uitkering
Net als iedere gemeente heeft Deventer te maken met onzekerheden. Het Rijk heeft daarvoor een verdeling
gemaakt. Het gaat om de volgende risico’s:
o
o

risico’s die voortvloeien uit het verdeelsysteem (herverdeling gemeentefonds);
risico’s/kansen die voortvloeien uit de accressystematiek.

Herverdeeleffecten gemeentefonds
In het bestuursakkoord (2014) is vastgelegd dat de gemeente per jaar per inwoner een negatief
herverdeeleffect van maximaal € 15,00 voor haar rekening kan krijgen. Daarbij worden de herverdeeleffecten
van alle operaties opgeteld. Dit mag maximaal 4 jaar voorkomen.
In het ongunstigste geval kan de gemeente door de decentralisaties en de herverdeling van het gemeentefonds
na 4 jaar € 60 per inwoner structureel minder uit het gemeentefonds ontvangen. Dat is op basis van de
verwachte inwonersaantallen een bedrag van € 6 miljoen, met stapjes van € 1,5 miljoen per jaar.
De afgelopen jaren is het verdeelstelsel van het gemeentefonds aangepast. Dit geeft een nieuw perspectief
voor gemeenten. Niet alle clusters zijn meegenomen. De clusters Werk & inkomen, Infrastructuur &
gebiedsontwikkeling (VHROSV) en Openbare orde & veiligheid worden per 2016 aangepast. Het meerjarige
financiële nadeel van circa € 500.000 dat uit de meicirculaire 2014 naar voren kwam, is nog niet het einde van
de mindering. De hoogte van het extra bedrag wordt op zijn vroegst bekend bij de berekening van de
meicirculaire 2015.
Accressystematiek
In 2012 is de accressystematiek opnieuw ingevoerd. Hierdoor hebben wijzigingen op de rijksbegroting direct
invloed op de omvang van het gemeentefonds. Dit wordt in de circulaires aangegeven via het vaststellen van
de (integrale) accressen.
Om de golfbewegingen te dempen had het Rijk in het verleden een behoedzaamheidsreserve. Dit geld werd uit
het gemeentefonds ingehouden en na verrekening van het accres bij voldoende saldo uitgekeerd aan
gemeenten.
Bij het opnieuw invoeren van de accressystematiek in 2012 is de behoedzaamheidreserve niet meer
teruggekeerd. Het gevolg is dat gemeenten mogelijke nadelen uit de verrekening van het accres zelf moeten
opvangen.
4.3.5.2 Decentralisaties (integratie uitkering Sociaal domein)
Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg, de AWBZ/WMO en
de Participatiewet. Dit leidt tot grote veranderingen in de taken van de gemeenten in het sociale domein.
In 2014 heeft de rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar de voorbereiding en uitvoering van de
decentralisaties. De commissie concludeert dat de gemeente - onder de hoge druk waarmee de transities
moesten worden doorgevoerd - goed op weg is. De rekenkamer heeft een aantal aandachtspunten
geformuleerd. Het college van B&W gaf een toelichting op de wijze waarop zij omgaat met de aanbevelingen.
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Monitor sociaal domein
Voor het gehele sociale domein bestaat een verbindend kader, waarin de visie en doelstellingen staan
verwoord. Met de raad is vervolgens gekozen voor een Deventer Monitor Sociaal Domein. Hierin zijn
opgenomen de afzonderlijke monitoren voor Werk en Inkomen, Jeugd en WMO/AWBZ. De uitwerking is
gebaseerd op landelijke indicatoren.
1 buffer voor AWBZ/Wmo en Jeugdzorg
Er bestaat een risico bij de decentralisatie AWBZ/Wmo en Jeugdzorg dat er onvoldoende middelen zijn om de
nieuwe taken te kunnen uitvoeren. Een buffer voor financiële tegenvallers (in de vorm van een reserve) is
daarom noodzakelijk. In de voorjaarsnota 2014 is besloten één buffer te vormen voor zowel Jeugdzorg als
AWBZ/Wmo en hiervoor in 2015 € 4,2 miljoen eenmalig uit de algemene middelen beschikbaar te stellen.
Onzekere ontwikkelingen
In de decembercirculaire 2014 is een aantal ontwikkelingen geschetst zoals geïndiceerde Wet Langdurige Zorg,
Beschermd Wonen en invoering van de objectieve verdeelmodellen. Deze ontwikkelingen zijn nog onzeker en
daarom niet vertaald naar budgetten. Pas wanneer het financiële effect van deze ontwikkelingen bekend is,
kan worden beoordeeld of de risicobuffer van € 4,2 miljoen toereikend is. Dit is waarschijnlijk bij de
meicirculaire 2015 het geval.
Participatiebudget
In het Participatiebudget 2015 zijn de budgetten voor de huidige doelgroep Wet Sociale Werkvoorziening
(Wsw), het budget voor de nieuwe doelgroep van de Participatiewet en de bestaande re-integratiemiddelen
voor de huidige doelgroep samengevoegd. Voor het onderdeel Wsw is uitgegaan van de taakstelling 2014 als
basis. Dit onderdeel van de budgettoekening wordt volgens de bestuurlijke afspraak van het Ministerie van
SZW en de VNG voor 2015 herzien op basis van het aantal gerealiseerde Wsw-arbeidsplaatsen in
standaardeenheden (SE) in 2014.
4.3.5.3 Korting rijksbijdragen
De financiële spankracht van de gemeente reikt niet zover dat bezuinigingen op specifieke uitkeringen kunnen
worden gecompenseerd met eigen of vrij inzetbare middelen. Daarom kiest Deventer bij de bezuinigingen voor
het model van ‘trap op, trap af’. De bezuinigingen in Deventer volgen naar rato de bezuinigingen van het Rijk.
Bezuinigingen op efficiency en rechtstreekse bezuinigingen worden opgevangen binnen het domein waar ze
betrekking op hebben. Als de negatieve gevolgen scheefgroeien, worden compenserende maatregelen
afgewogen in het kader van nieuw beleid.
4.3.5.4 BTW-compensatiefonds
In het financieel akkoord dat het Rijk en de decentrale overheden op 18 januari 2013 hebben gesloten is
afgesproken dat het BTW-compensatiefonds gehandhaafd blijft. De bezuiniging van € 310 miljoen vanaf 2015
houdt het Rijk wel vast.
Het Rijk stelt een voorwaarde aan het voortbestaan van het compensatiefonds. Er komt een plafond op het
fonds die is gekoppeld aan de accressystematiek van het gemeentefonds. Mochten de declaraties in een
bepaald jaar het plafond overstijgen, dan wordt dit tekort vanuit het gemeentefonds aangevuld. Het
omgekeerde is ook het geval. Dit kan voor een gemeente een onverwacht nadelig resultaat opleveren.
4.3.5.5 Leegstandsrisico onroerende eigendommen
Voor de onroerende eigendommen buiten de exploitatie van de gemeente is sprake van minder inkomsten
door leegstand. Via verkoop van panden zoekt de gemeente naar een beter rendement van de eigendommen.
Hiervoor is een lijst gemaakt met panden die uiteindelijk worden verkocht.
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De verwachting is dat het tekort daalt door het verkopen van deze panden. Vanzelfsprekend hangt de verkoop
af van ontwikkelingen op de vastgoedmarkt. Een positief signaal: de panden die de gemeente recentelijk te
koop aanbood, hebben niet lang te koop gestaan.
4.3.5.6 Restauraties monumentale panden
In 2014 zijn geen restauraties uitgevoerd aan monumentale panden. Er blijft een kans dat acute restauraties
aan monumentale panden in de nabije toekomst moeten worden gedaan. In 2014 heeft de gemeente uit
verschillende (externe) bronnen dekkingsmiddelen gekregen die op korte termijn kunnen worden ingezet.
4.3.5.7 Financieringsrisico’s
De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn:
o
o
o

renterisico’s,
kredietrisico’s,
liquiditeitsrisico’s

Beheer renterisico
Onder renterisico wordt verstaan het risico dat:
o
o
o

renteresultaten negatief worden beïnvloed door wijzigingen in de marktrente;
renteresultaten beter hadden kunnen zijn;
de waarde van activa of passiva nadelig wordt beïnvloed door wijziging van de marktrente.

Voor het beperken van renterisico’s bestaat de Wet Fido. Deze kent twee normen:
o
o

de kasgeldlimiet
de renterisiconorm

Kasgeldlimiet
De Wet Fido schrijft de percentages voor op de kasgeldlimiet voor de begrote gemeentelijke uitgaven. Voor
2014 is de kasgeldlimiet bepaald op € 26 miljoen.
Iedere drie maanden wordt de kasgeldlimiet getoetst. Wanneer er een overschrijding wordt verwacht moet
deze worden aangepast. Daarvoor worden langlopende financieringsmiddelen aangetrokken.
Rente risiconorm
Jaarlijks mogen de renterisico’s door renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan 20% van de totale
lasten op de begroting bij aanvang van het jaar.
De rente risiconorm voor 2014 bedraagt € 59,6 miljoen. Als dit bedrag wordt afgezet tegen onze vaste schuld
van zo’n € 288 miljoen betekent dat de gemiddelde rentetypische looptijd op 4,8 jaar kan worden gezet om nog
binnen de rente risiconorm te blijven. De gemiddelde looptijd van onze vaste schuld ligt op circa 15 jaar. De
gemeente blijft dus ruimschoots binnen de rente risiconorm.
De toets van de renterisico’s aan de hand van de rente risiconorm is opgenomen in de paragraaf financiering.
Beheer kredietrisico
Kredietrisicobeheer is het beheersen van risico’s die voortkomen uit mogelijke waardedalingen van verstrekte
leningen. Dit is het geval als een tegenpartij niet (tijdig) de betalingsverplichtingen kan nakomen door
insolventie of deficit.
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In zowel de Wet fido als de uitvoeringsregeling Ruddo en het treasurystatuut zijn voorwaarden opgenomen
waaraan de uitzettingen zelf, evenals de tegenpartijen moeten voldoen. Op deze manier worden de
kredietrisico’s ingeperkt.
Een uitgebreide toelichting op de financieringsrisico’s is opgenomen in de paragraaf financiering van deze dit
jaarverslag.
4.3.5.8 Schatkistbankieren
In december 2013 is het schatkistbankieren ingevoerd. Dit betekent dat de gemeente tijdelijk overtollige
middelen, met aftrek van een drempel, moet beleggen bij het Rijk.
Ook is het mogelijk om overtollige middelen te beleggen bij andere overheden zoals gemeenten, provincies en
waterschappen. Omdat Deventer in de afgelopen jaren hoofdzakelijk een debetgemeente was (door maximaal
te profiteren van de kasgeldlimiet), is niet te voorzien dat deze situatie zich op afzienbare termijn zal voordoen.
4.3.5.9 Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF)
Het doel van de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF) is te zorgen dat Nederland voldoet aan de EMU
norm van maximaal 3% tekort op de begroting. De tekorten van lagere overheden maken onderdeel uit van het
EMU tekort. Omdat de landelijke overheid beboet kan worden door de Europese Unie (EU) bij een
overschrijding van de 3% grens, wil het Rijk meer grip op de norm hebben. Dit gebeurt met de invoering van de
Wet HOF.
Op grond van de Wet HOF mag de gemeente daardoor niet meer aan kasgelden uitgeven dan zij ontvangt. Voor
de kasstromen uit operationele activiteiten levert dat geen problemen op. De lopende uitgaven worden veelal
betaald uit lopende inkomsten (bijvoorbeeld de salarissen).
Bij investeringen heeft het mogelijk wel grote gevolgen. Hierdoor telt een gemeentelijke investering voor het
volledige bedrag mee in de berekening van het tekort, ook als de gemeente hiervoor heeft gespaard. Dit
betekent dat gemeenten al vrij snel het toegemeten tekort overschrijden, terwijl de gemeentelijke begrotingen
structureel sluiten en er dus geen sprake kan zijn van onbeheersbare schulden bij gemeenten.
De wet is op 10 december 2013 door de Eerste Kamer aangenomen. De gestelde norm geldt voor de
gemeenten als collectief en hoeft voor een individuele gemeente niet direct een negatief gevolg hebben.
4.3.5.10 Garantstellingen
Voor het uitvoeren van haar maatschappelijke doelstellingen kan de gemeente aan een instelling een garantie
of geldlening geven. Hiervoor heeft de gemeente in 2013 een beleidsnota vastgesteld. Het doel waarvoor de
garantstelling wordt verleend moet passen binnen de regelgeving en het gemeentelijke beleid dat zich richt op
de publieke taak. De garantie of geldlening betekent voor de gemeente een financieel risico.
Garantstellingen wonen
Om het wonen in Deventer financieel beter bereikbaar te maken voor inwoners, geeft de gemeente garanties
op leningen voor het kopen van woningen en voor het investeren in woningverbetering en duurzaamheid.
Er zijn drie soorten garantstellingen:
1.

Garanties als borg voor woningcorporaties
De stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) garandeert met haar eigen vermogen bijna
alle leningen die woningcorporaties sluiten voor de bouw van huurwoningen. Als tweede staan de
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gezamenlijke woningcorporaties garant als het eigen vermogen van het WSW tekort schiet. Als derde
staan het Rijk en de gezamenlijke gemeenten garant met renteloze leningen. Het WSW geeft jaarlijks
een financieel verslag en een liquiditeitsprognose voor de volgende 5 jaar. In het jaarverslag 2013 stelt
het bestuur over de risicobeoordeling het volgende:
‘WSW bouwde in 2013 aan een risicoraamwerk rondom de risicobereidheid van de sector (solidariteit)
en van de achtervangers (Rijk en gemeenten). Dit risicoraamwerk steunt op algemeen aanvaarde
professionele standaarden van Standard & Poor’s. WSW staat er als ‘hoeder van de borg’ voor dat zo
min mogelijk beroep wordt gedaan op de financiële steun van alle corporaties in de vorm van
saneringssteun of obligo en dat er geen aanspraak op de achtervang nodig is.’
Het mogelijk optreden van het financiële risico kan hier als zeer klein worden geclassificeerd (zie voor
classificering beleidsnota Risicomanagement en weerstandsvermogen).
2.

Directe garantieleningen woningcorporaties
Tot 1996 gaf de gemeente rechtstreeks garantie op corporatieleningen. Het grootste deel van deze
geborgde leningen is in 1997 en volgende jaren ondergebracht bij de stichting Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (WSW). De laatste twee leningen die nog werden gegarandeerd door de gemeente zijn
in 2014 afgelost waarmee het directe risico is komen te vervallen.

3.

Garantie als borg voor particuliere woning eigenaren
Dit zijn garanties die vallen onder de meer bekende term nationale hypotheekgarantie (NHG). In 1995
zijn de gemeentegaranties aan particuliere eigenaren ondergebracht in de stichting Waarborgfonds
Eigen Woningen (WEW). Deze stichting staat als eerste garant. Mocht het vermogen van de stichting
onvoldoende zijn, dan moeten het Rijk en de gezamenlijke gemeentes als achterborg renteloze
leningen verstrekken.
Het WEW verwacht op basis van een liquiditeitsprognose voor de periode 2014-2019 geen aanspraken
op achtervang. Voor nieuwe leningen met NHG-borg staat het Rijk voor 100% garant.
Het mogelijk optreden van het financiële risico kan hier als zeer klein worden geclassificeerd (zie voor
classificering de beleidsnota Risicomanagement en weerstandsvermogen - 2007).

Overige garanties
De gemeente heeft naast de garanties in het kader van volkshuisvesting nog andere garanties verleend. Het
gaat onder meer om garanties aan sportverenigingen waarbij de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) voor
50% garant staat.
Deventer brengt bij het verstrekken van een garantie een vergoeding in rekening. Een onderdeel van die
vergoeding is de zogenaamde risicopremie. Deze premie wordt in rekening gebracht voor het risico dat de
gemeente Deventer loopt met de verstrekking. Het ontvangen bedrag wordt gestort in een algemene reserve
en is daardoor onderdeel van de beschikbare weerstandscapaciteit (weerstandsvermogen).
4.3.5.11 Subsidies
Binnen verschillende programma’s (o.a. Leefomgeving en Milieu) ontvangt de gemeente Deventer voor het
uitvoeren van bepaalde projecten of activiteiten een subsidie van derden. De verstrekkende instantie stelt
meestal voorwaarden om voor de middelen in aanmerking te komen. Indien niet aan de voorwaarden wordt
voldaan kan (een deel van) de verstrekte subsidie worden teruggevorderd. De voorwaarden van presteren en
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eventueel gevolgen van niet presteren dienen voorafgaand aan de uitvoering tussen de partijen te worden
overeengekomen.
De gemeente Deventer heeft, gezamenlijk met andere gemeenten, een bezwaarschrift ingediend tegen de
vaststelling van de subsidie provinciaal meerjarenprogramma platteland, waarbij de subsidie ca. € 500.000
lager wordt vastgesteld. Deventer verwacht dat de bezwaarschriften gegrond zullen worden verklaard en
houdt voor een eventuele lagere vaststelling van de subsidie geen weerstandsvermogen aan, omdat in dat
geval de niet subsidiabele kosten kunnen worden opgevangen binnen een overeenkomst met de Stichting
Kostbaar Salland.
4.3.5.12 Samenvatting algemene risicogebieden
Op basis van wat we nu weten, kunnen de genoemde risico’s niet worden gekwantificeerd. Voor het opvangen
van deze risico’s zijn algemene weerstandsbudgetten beschikbaar, zoals de stelpost autonome ontwikkelingen
(cumulerend met € 350.000 per jaar), een deel van de egalisatiereserve rente (eenmalig oplopend tot € 14,7
miljoen in 2018) en de reserve eenmalige problematiek (eenmalig € 6,7 miljoen).
Voor de frictiekosten 3D’s is een buffer te gevormd voor zowel Jeugdzorg als AWBZ/Wmo van € 4,2 miljoen.
Het totaal van deze bedragen vormt samen met de beschikbare weerstandscapaciteit het totale
weerstandsvermogen.
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4.3.6. Conclusie
De ratio weerstandsvermogen is 1,00 Dit betekent dat de gemeente op dit moment over voldoende
weerstandscapaciteit beschikt om de belangrijkste financiële tegenvallers als gevolg van risico’s op te vangen.
Ten opzichte van de begroting 2015 is de uitkomst van de ratio nagenoeg gelijk. De omvang van zowel de
beschikbare weerstandscapaciteit als de benodigde weerstandscapaciteit is ruim € 2,5 miljoen lager. Dit is het
gevolg van een opname uit de algemene reserve grondexploitatie voor een bedrag van € 3,5 miljoen. De risico’s
zijn in omvang gedaald (ruim € 1,7 miljoen). Daarnaast is de gemiddelde kans van optreden van een aantal
risico’s lager dan waarmee in de begroting is gerekend.
Ondanks voorzichtig positieve signalen voor economisch herstel en licht positieve ontwikkelingen van het
rijksbeleid, blijft het noodzakelijk de financiële risico’s en het weerstandsvermogen continu en nauwlettend te
blijven volgen.
Waar mogelijk worden extra maatregelen genomen om de beschikbare weerstandscapaciteit verder te
versterken. Tegelijk kijkt de gemeente continu of beheersmaatregelen de omvang van financiële risico’s
kunnen reduceren. In de voorjaarsnota 2015 wordt de ratio weerstandsvermogen opnieuw bepaald.
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4.4

Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf geven we een dwarsdoorsnede van de uitgaven over een langere periode voor het uitvoeren
van onderhoud. Deze uitgaven zijn opgenomen in de verschillende programma’s en producten in dit
jaarverslag. Deze uitgaven zijn gebaseerd op vooraf vastgesteld beleid. De uitgangspunten voor dat beleid
staan in deze paragraaf.
Belangrijkste ontwikkelingen in 2014
Openbare ruimte
 De onderhoudskosten openbare ruimte zijn ten opzichte van 2013 nagenoeg gelijk.
Gebouwen
 De kosten voor het onderhoud van sporthuisvesting/-accommodaties zijn ten opzichte van 2013 gestegen.
Overige kapitaalgoederen
 De onderhoudskosten voor de overige kapitaalgoederen zijn in 2014 licht gedaald.
 De brandweer is in 2014 overgegaan naar de regio IJsselland. Kosten voor onderhoud van het materieel zijn
niet meer van toepassing.
Belangrijke conclusies
Openbare ruimte





Het kwaliteitsniveau waarop de openbare ruimte in 2014 is onderhouden is ‘sober’.
Het kwaliteitsniveau is door bezuinigingen aan het terugzakken.
De kosten voor onderhoud in de openbare ruimte zijn in 2014 grotendeels volgens verwachting.
Goed beheer en onderhoud voorkomt kapitaalvernietiging. Daar is ook in 2014 een bijdrage aan geleverd.

Gebouwen
 In 2014 is het onderhoud voor gebouwen ‘sober en doelmatig’ uitgevoerd. De gebouwen blijven in
acceptabele staat en zijn veilig.
Overige kapitaalgoederen



Het onderhoud is uitgevoerd tegen op kwaliteitsniveau ‘basis’.
Het onderhoud heeft gezorgd voor een veilig en grotendeels storingsvrij gebruik van het materieel, de
apparatuur en de hulpmiddelen.

4.4.1. Algemeen
De gemeente Deventer heeft in 2014 vanuit verschillende programma’s prestaties geleverd waarbij
kapitaalgoederen zijn ingezet.
Om onderwijs te geven zijn schoolgebouwen nodig. Straten, wegen, bruggen en pleinen zijn onmisbaar voor de
economische ontwikkeling van Deventer. Straatverlichting en de inrichting en onderhoud van het openbaar
groen leveren een belangrijke bijdrage aan het gevoel van veiligheid en sfeer in de gemeente. Allemaal
voorbeelden van kapitaalgoederen die van groot belang zijn voor uitvoeren van prestaties en ambities.
Vanuit de zorg voor een structureel goed, veilig, efficiënt, duurzaam en milieubewust leef-, werk-, woon- en
verblijfmilieu voor de burger wordt jaarlijks veel geld geïnvesteerd in het onderhoud van kapitaalgoederen.
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Beheer en onderhoud zorgen ervoor dat de geplande levensduur van de verschillende kapitaalgoederen wordt
gehaald en dat er geen kapitaalsvernietiging plaatsvindt.
4.4.2. Uitvoer van beleid
Openbare ruimte
Inwoners en gemeentebestuur hechten veel waarde aan een goede staat van de openbare ruimte. De
openbare ruimte draagt voor een belangrijk deel bij aan het gevoel van leefbaarheid en veiligheid onder
gebruikers.
In 2014 is het onderhoud van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte uitgevoerd volgens de nota Kwaliteit
Beheer Openbare Ruimte Deventer (KBORD - 2003). Door bezuinigingen is het kwaliteitsniveau aan het
terugzakken. De beschikbare middelen zijn nog net voldoende om de openbare ruimte te onderhouden met
behoud van veiligheid en zonder dat er kapitaalvernietiging plaatsvindt. Dit betekent dat eventuele verdere
bezuinigingen leiden tot hogere kosten in de toekomst.
In 2014 is het nieuwe beleidskader visie Leefomgeving vastgesteld. Hierin biedt de gemeente een nieuw kader
hoe zij de openbare ruimte als kapitaalgoed wil onderhouden en hoe de gemeente de openbare ruimte wil
inzetten om haar doelstellingen te bereiken.
De openbare ruimte in Deventer wordt onderhouden op de aspecten ‘veilig’, ‘heel’ en ‘schoon’. Op het aspect
‘heel’ heeft het onderhoud gemiddeld het kwaliteitsniveau ‘sober’. Dit niveau is voldoende om
kapitaalvernietiging te voorkomen.
Voor het aspect ‘schoon’ bestond in 2014 gemiddeld het kwaliteitsniveau ‘sober-plus’. Er waren evengoed
negatieve afwijkingen.
Deventer volgt de beleving van de inwoners op de leefomgeving iedere 2 jaar. Vanuit de Monitor Openbare
Ruimte (MOR) kan worden afgeleid dat de maatschappelijke effecten in 2014 zijn gehaald. De leefbaarheid, de
objectieve en subjectieve veiligheid en de kwaliteit (‘aanzien’ en ‘aantrekkelijkheid’) van de openbare leef-,
werk-, woon- en verblijfomgeving zijn grotendeels gelijk gebleven met de vorige meting.
Uit de verschillende staten van onderhoud kan per deelgebied in de openbare ruimte het volgende beeld van
uitgevoerd beleid worden gegeven;
Straten, wegen en pleinen
In 2014 is de tweede jaarschijf van het MJOP 2013-2016 uitgevoerd en is een nieuw MJOP-MIND 2015-2018
opgesteld.
Uitgevoerde projecten:






De gebiedsgerichte aanpak is het afgelopen jaar ingezet voor gebieden in de directe omgeving van de
herstructureringswijken Keizerslanden en Rivierenwijk.
Er is een start gemaakt met Groot Douwel.
Voor het eerst is er een soort buurtgericht asfaltonderhoud uitgevoerd in de wijk de Vossebeld in
Diepenveen.
Het deel van de Ceintuurbaan tussen de Hoge Hondstraat en de Brinkgreverweg is gereconstrueerd.
Hierbij is tevens de riolering vervangen.
Tenslotte is een start gemaakt met de reconstructie van de Mr. De Boerlaan tussen de sluis en de
Industrieweg.

Voor grote delen van de werkzaamheden is de kwaliteitsniveau van het onderhoud ‘sober’.
De stratenreiniging vond in 2014 plaats volgens de beheerkwaliteit uit de nota KBORD-2003. De uitvoering had
eind 2014 het kwaliteitsniveau ‘sober-plus’.

Gemeente Deventer – Concept Jaarverslag 2014

111

Openbare verlichting
Het onderhoud van de openbare verlichting wordt uitgevoerd door een onderhoudsaannemer. In de
overeenkomst die de gemeente met deze partij heeft gesloten staat dat minimaal 98% van de verlichting altijd
brandt.
Gemiddeld zijn de lichtmasten in de gemeente relatief oud. Toch hebben we relatief energiezuinige verlichting.
In het afgelopen jaar is het groot onderhoud aan de lichtmasten uitgevoerd zoals vastgelegd in het MJOP 20132016. In een deel van Schalkhaar is de verouderde SOX-verlichting vervangen door moderne LED-verlichting.
Beheer, onderhoud en instandhouding van de openbare verlichting hebben het kwaliteitsniveau ‘sober’.
Inwoners waarderen de openbare verlichting positief, zo blijkt uit de Monitor Openbare Ruimte.
Civieltechnische kunstwerken en havenconstructies
Op basis van onderzoek is een aantal plekken in de haven aangewezen waar de beschoeiing moet worden
vervangen. In 2014 is daarmee gestart.
Daarnaast is in 2014 gangbaar onderhoud uitgevoerd aan kleine bruggen en aan kunstwerken.
Zoals in de visie Leefomgeving is vastgelegd, geldt bij het onderhoud van civieltechnische kunstwerken een
ondergrens die minimaal is (veiligheid en bouwbesluit).
Groen, natuur en recreatie
Het groenonderhoud en de inrichting van het groen in projecten vindt plaats op basis van het groenbeleidsplan
uit 2007 en de recent vastgestelde visie Leefomgeving. Voor het groenonderhoud geldt het kwaliteitsniveau
‘sober’.
Het grootste deel van het groot onderhoud vond in 2014 plaats op plekken naast de herstructureringsgebieden
(Venenplantsoen, Rivierenwijk). Ook werd het Zandweteringpark ingericht.
Op basis van deze keuzes is er in andere gebieden nagenoeg geen groot groenonderhoud uitgevoerd.
Uitzondering daarop is het onderhoud dat vanuit veiligheidsoverwegingen moest worden gedaan.
Op termijn zijn enkele gebieden in Deventer toe aan laanboomverjonging en vervanging van het groen.
Daarnaast is er groot onderhoud nodig in park Brabant. Voor deze projecten ontbreekt op dit moment een
financieel perspectief.
Het groenonderhoud is in 2014 uitgevoerd door Het Groenbedrijf.
Openbare speelgelegenheden
Voor de speelplekken in Deventer gold in 2014 het onderhoudskwaliteitsniveau ‘sober’. Er zijn geen nieuwe
speelplekken bijgekomen. En inwoners werden gestimuleerd zelf een rol te spelen in het beheer van
speelplaatsen. Dit is in lijn met de voorjaarsnota 2013.
Daarnaast heeft de gemeente onderzocht wat de kostenbesparing is als de technisch afgeschreven
speeltoestellen worden vervangen door natuurlijke speelelementen.
Begraafplaatsen
Het Groenbedrijf en de Stichting Oude Begraafplaatsen hebben de gemeentelijke begraafplaatsen in 2014
onderhouden volgens het vastgestelde kwaliteitsniveau ‘sober’. Er is geen groot onderhoudsbudget voor de
gemeentelijke begraafplaatsen.
Met subsidie van het Rijk wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de gesloten begraafplaats aan de
Diepenveenseweg. Deze werkzaamheden worden verdeeld over 4 jaar.
Riolering en water
Het onderhoud aan riolering en waterbeheervoorzieningen heeft over 2014 plaatsgevonden volgens het
gemeentelijke rioleringsplan (GRP) 2010-2015. In het plan zijn doelen opgenomen die moeten waarborgen dat
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het rioolstelsel van Deventer voldoet aan de ‘basisinspanning’ zoals geformuleerd in het rapport CUWVO VI (=
Commissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewater). Het stelsel van Deventer voldoet hieraan.
In 2014 is gestart met de vervanging van de onderdelen van de gemalen. Verder heeft de gemeente samen met
het waterschap de waterkwaliteit van de Somervaart aangepakt. Het riool in de Ceintuurbaan en Mr. De
Boerlaan is vervangen.
Daarnaast ligt er een nieuw GRP voor de periode 2015-2020 dat door de gemeenteraad is vastgesteld.
Gebouwen
Gemeentelijke huisvesting
Het technisch beheer en onderhoud voor de huisvesting van medewerkers van de gemeente en de
cultuurhistorische gebouwen die de gemeente in bezit heeft, wordt uitgevoerd door een externe partner.
Eind 2015 verhuist het personeel naar het nieuwe Stadhuiskwartier. Het onderhoud aan panden die na de
verhuizing worden verkocht, beperkt zich tot het minimaal noodzakelijke. Onderhoud aan tijdelijke panden is
meegenomen in het budget en investeringen van het project tijdelijke huisvesting.
Welzijn en culturele huisvesting en sportaccommodaties
Aan gebouwen voor welzijn, cultuur en sportaccommodaties wordt sober en doelmatig onderhoud gepleegd.
Dat is vastgelegd in de meerjaren onderhoudsplannen (MJOP). Dit betekent dat de gebouwen in acceptabele
staat worden gehouden, veilig zijn en storingsvrij kunnen worden gebruikt.
De uitvoering van het groot onderhoud is niet volgens planning uitgevoerd.
In afwachting van de bundeling Vastgoed heeft de uitvoering van groot onderhoud in 2014 niet conform
planning plaatsgevonden. 2014 is een overgangsjaar voor wat betreft het uitvoeren van planmatig onderhoud.
In 2014 is de totale schouw van alle panden afgerond op basis NEN 2767.
Onderwijshuisvesting
Het onderhoud van schoolgebouwen werd in 2014 voor het laatst betaald door de gemeente. Door wijziging
van de Wet op het primair onderwijs nemen schoolbesturen met ingang van 1 januari 2015 het onderhoud
over. Tot die datum deed de gemeente het onderhoud aan de buitenkant van de gebouwen. De
onderhoudsbudgetten gaan in 2015 rechtstreeks van het Rijk naar de schoolbesturen.
Voor de onderhoud van gymzalen is de gemeente nog wel geheel verantwoordelijk. Dit onderhoud is sober.
Met minimale inzet van middelen de functie en representativiteit van de panden in acceptabele staat
gehouden. Dit betekent dat de gebouwen veilig zijn en storingsvrij kunnen worden gebruikt. Het onderhoud is
opgenomen in de meerjaren onderhoudsplannen (MJOP).
Gebouwen voor derden
De gemeente heeft ongeveer 55 gebouwen in bezit voor andere partijen in de gemeente. Het merendeel van
deze panden is verhuurd. De gemeente is als eigenaar en verhuurder verantwoordelijk voor het onderhoud van
de panden. Het kwaliteitsniveau voor het onderhoud is vastgesteld op ‘minimaal instandhouding’.
4.4.3. Financiële verantwoording
Gerealiseerd
kwaliteitsniveau
%
%
% sober basis hoog
100

Progr.

Prod.

(bedragen x € 1.000)
Straten, wegen en pleinen

3

20

na wijziging
9.006

Straatreiniging

3

21

3.477

Openbare verlichting

3

22

987

948 100

Haven en waterwegen

3

25

400

474 n.v.t.
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Begroting

Realisatie
2014

Categorie

7.870

3.856 50

50
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Groen, natuur en recreatie

3

28

6.963

6.675 100

Riolering en water

3

32

7.112

7.169 n.v.t.

Begraafplaatsen

3

33

276

266 100

Verkeerstechniek

3

34

864

902 n.v.t.

Civieltechnische
kunstwerken
Sportaccommodaties
(velden)
Overige (o.a.
speelgelegenheden)
Totaal

3

38

1.414

1.242 n.v.t.

3

241

2.390

2.152 n.v.t.

3

30 ea.

938

952 n.v.t.

33.827

32.506

Opmerking: de categorieën met de aanduiding ‘n.v.t.’ worden niet in het kwaliteitsniveau ‘sober’, ‘basis’ en
‘hoog’ uitgedrukt. Voor deze categorieën gelden veiligheidseisen (bijvoorbeeld het attractiebesluit spelen) of
wettelijke eisen (bouwbesluit).
De gemaakte kosten voor (regulier) onderhoud in de openbare ruimte vertonen in 2014 geen grote afwijkingen
ten opzichte van de begroting (<10%). De afwijkingen worden vooral veroorzaakt door de verrekening met
investeringsprojecten.
Gebouwen
Categorie
(bedragen x € 1.000)
Sporthuisvesting
Welzijn en culturele
huisvesting
Welzijn en culturele
huisvesting
Onderwijshuisvesting
Monumentale gebouwen
Gemeentelijke huisvesting
Kostenplaats vastgoed
Totaal

Progr.

Producten

8
8

240
201/221

10

230/231/232/23
3
211/216
5
994
-

9
10
11
11

Begrotin Realisatie
Gerealiseerd
g
2014
kwaliteitsniveau
na
%
wijziging
sober % basis % hoog
60
52
100%
45
5
100%
66

51

100%

1.083

994

100%

384
190
1.828

132
125
1.359

100%
100%

De uitgaven voor onderhoud aan gebouwen over 2014 laten geen grote afwijking zien in vergelijk met de
begroting. Een paar uitzonderingen:


Welzijn- en culturele gebouwen
Het ingeschatte onderhoud is nog niet afgestemd op de nieuwe meerjaren onderhoudsplannen
(nieuwe werkwijze bundeling vastgoed).



Reserve groot onderhoud gebouwen
Voor het groot onderhoud aan gebouwen in bezit van derden is een bestemmingsreserve ingesteld.
Voor het groot onderhoud is de volgende mutatie verwerkt:

(bedragen x € 1.000)

Stand
01/01/2014

Vermeerdering

Vermindering

Stand per
31/12/2014

Groot onderhoud
gebouwen voor derden

457

223

0

680

Totaal

457

223

0

680
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Opmerking: De gemeente is als eigenaar en verhuurder verantwoordelijk voor het onderhoud van de panden.
Jaarlijks wordt 20% van de huuropbrengsten gestort in de reserve groot onderhoud (2014: € 223.000). Met
deze reserve kan het onderhoud tegen op het vastgestelde kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.
Overige kapitaalgoederen
In 2014 zijn voor onderhoud aan overige kapitaalgoederen de volgende bedragen uitgegeven;
Overige kapitaalgoederen
Categorie (bedragen x €
1.000)

Wmo hulpmiddelen
Overige (o.a. ICT)

Progr.

Producten

8
11

203
994

Totaal

Begroting
na
wijziging
375
207
582

Realisatie
2014

274
276
550

Gerealiseerd
kwaliteitsniveau
% sober % basis % hoog
100%
100%

De gemaakte kosten voor onderhoud aan overige kapitaalgoederen laten over 2014 geen grote afwijking zien
in vergelijk met de begroting.
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4.5

Financiering

In de begroting van 2014 kwamen de beleidsvoornemens aan bod. Hoe is dat beleid vervolgens uitgevoerd? En
met welke financiële consequenties? Daarop geeft de paragraaf Financiering antwoord. Om een goede
vergelijking te kunnen maken tussen de voornemens en uitvoering van het beleid zijn de opzet en inhoud van
deze paragraaf in de begroting en het jaarverslag identiek.
Belangrijke ontwikkelingen in 2014
•
•
•
•

Invoering Wet Houdbare Overheids Financiën
Invoering schatkistbankieren
Lage rente zowel voor de lange als korte termijn
8 langlopende geldleningen afgesloten, totaal € 64 miljoen.

Belangrijke conclusies
•
•
•
•

Het werkelijk renteresultaat was ongeveer gelijk aan het begrote renteresultaat
De kasgeldlimiet is niet overschreden
We hebben ruimschoots voldaan aan de renterisiconorm
Er was overschrijding van het EMU saldo. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgaven aan
investeringen.

4.5.1. Sturen, beheersen en verantwoorden
Het beheersen van financiële risico’s is een belangrijke opgave voor de gemeente. Daarom is de gemeente
wettelijk verplicht een financieel statuut (treasurystatuut) te hebben. Dit is een regeling voor het sturen en
beheersen van geldstromen, met alle risico’s die hieraan verbonden zijn. De gemeente controleert haar
financiën nauwlettend en legt daarover verantwoording af. Ook dit is een wettelijke verplichting. Die
verantwoording komt onder meer terug in de begroting en de jaarrekening.
Het financieel statuut werd in 2009 door de gemeenteraad vastgesteld. Belangrijke punten uit het statuut:
 Het beleid van de gemeente is erop gericht dat er altijd voldoende financiële middelen beschikbaar zijn;
 Het aangaan en het verstrekken van leningen is alleen toegestaan als het geld wordt ingezet voor de
publieke taak van de gemeente. Aan de leningen liggen verstandige besluiten ten grondslag. De leningen
zijn niet gericht op het genereren van winst door het nemen van overmatige risico’s;
 Uitzettingen (beleggingen) vinden alleen plaats bij Nederlandse overheidsinstellingen of financiële
instellingen met een kredietwaardigheid van een AA-rating, wanneer het gaat om lange termijnuitzettingen
(> 1 jaar) of een A-1 rating bij korte termijn uitzettingen (< 3 maand). De ratings worden afgegeven door
een rating agency.;
 Bij het aantrekken / uitzetten van financiën wordt een offerte gevraagd bij ten minste 2 financiële
instellingen.
4.5.2. Algemene ontwikkelingen
Interne ontwikkelingen
Rentebeleid
De gemeente wil nieuwe leningen aantrekken met een looptijd van 10 jaar. Verder willen we optimaal
gebruiken van de kasgeldlimiet van € 26 miljoen. Dat zijn de hoofdlijnen van het financieringsbeleid van de
gemeente die in 2013 door het college van B&W zijn vastgesteld in de rentenotitie.
Het beleid wordt de komende jaren voortgezet, rekening houdend met de financieringsbehoefte en rentevisie.
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Daarnaast is vastgesteld dat de maximale omvang van de egalisatiereserve rente op 10% van de gecalculeerde
rentelasten per jaar mag uitkomen. Daarbij gaat het om een bedrag van circa € 1,2 miljoen. Alles wat boven de
10% uitkomt, kan worden onttrokken en ingezet als algemeen dekkingsmiddel.
Externe ontwikkelingen
Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF)
Europese eisen en afspraken voor het terugdringen van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de
basis van de wet HOF. Voor de collectieve sector als geheel mag het structurele tekort maximaal 0,5% zijn van
het Bruto Binnenlands Product (BBP). Dit heet het EMU saldo. De overheidsschuld mag niet hoger zijn dan 60%
BBP.
Omdat 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 wet HOF is in december 2013 aangenomen.
Schatkistbankieren
In december 2013 is het zogenoemde schatkistbankieren ingevoerd. Dit betekent dat de gemeente tijdelijk
overtollige middelen moet beleggen bij het Rijk. Ook is het mogelijk om overtollige middelen te beleggen bij
andere overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen.
Deventer heeft de afgelopen jaren geprofiteerd van de kasgeldlimiet. Naar verwachting is er voor de gemeente
op afzienbare termijn geen sprake van schatkistbankieren.
Renteontwikkeling
De geld- en kapitaalmarktrente heeft grote invloed op het financieel beleid van de gemeente. De Macro
Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau en de rentevisie van een aantal gerenommeerde
financiële instellingen vormen de basis voor het te volgen financieringsbeleid.
Rentevisie werkelijk versus begroting 2014
Rentevisie
visie begroting
werkelijk (eind)
2014
2014

Verschil

Korte termijn

0,48%

0,29%

0,19%

Lange termijn

2,25%

2,12%

0,13%

4.5.3. Gemeentefinanciering
Financieringsbeleid gemeente Deventer
Het financieringsbeleid van de gemeente gaat uit van integrale financiering. Voor investeringen wordt een
gemiddelde rente gebruikt. Dit heet omslagrente. In 2014 bedroeg de omslagrente 5%. Dit percentage wordt
zowel in de begroting als de jaarrekening gebruikt. Verschillen tussen de vooraf geraamde rentelasten en de
werkelijke rentelasten worden verrekend met de rente-egalisatiereserve.
Het renteresultaat voor 2014, of het verschil tussen de doorbelaste rente aan activa en de werkelijke
rentekosten, bedraagt € 5,73 miljoen positief. Aanvankelijk was in de begroting rekening gehouden met een
positief renteresultaat van € 4,85 miljoen. In de zomerrapportage is dit bijgesteld naar € 5,74 miljoen en in de
najaarsrapportage naar € 5,73 miljoen.
Het werkelijke renteresultaat is daardoor gelijk aan de bijgestelde begroting.
Opstelling rentelasten
(in € miljoen)
Rentelasten
Rente korte financieringsmiddelen
Rente langlopende geldleningen

Begroting 2014
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Rekening 2014

0,00
9,46

0,00
9,26

Verschil

0,00 V
0,20 V
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Rente eigen financieringsmiddelen
Rente verliesvoorziening
Rentebijdrage exploitatie
Overig
Renteopbrengsten
Doorberekening aan vaste activa
In verband met kapitaalbeslag
Renteresultaat

1,11
1.90
1.06
0,00
13,53

1,13
1,91
1,06
0,00
13,36

0,02 N
0,01 N
0,00 V
0,00 V
0,17 V

19,26

19,09

0,17 N

19,26
5,73

19,09
5,73

2,46 V
0,00

Financieringsstructuur
In de begroting 2014 werd rekening gehouden met totale rentekosten van € 13,5 miljoen. De rentekosten
worden via twee methoden toegerekend aan de vaste activa.



activa waaraan bij aanvang van een investering een overeengekomen rente wordt toegerekend;
activa die samen de resterende rentelast (omslagrente) dragen.

Financieringsbehoefte en -bronnen
per 1 januari 2014 (in € miljoen)
Investeringen in:
Vaste activa
Onderhanden werk grondexploitatie
Totale investeringen
Gefinancierd met:
Reserves
Nog te bestemmen resultaat
Voorzieningen
Langlopende financiering
Totaal financiering
Financieringstekort (-), overschot (+)

Begroting
2013

Werkelijk 2013

Begroting
2014

Werkelijk
2014

212
115
327

241
116
357

252
91
343

246
102
348

79

92

71

77

11
229
319
-8

10
230
332
-25

11
214
296
-47

10
235
322
-26

Door het aantrekken van langlopende leningen bestaat het begrote financieringstekort niet uit € 47 miljoen,
maar werkelijk uit € 26 miljoen.
Leningen
De hoeveelheid geleend geld is in 2014 toegenomen met € 54 miljoen. De langlopende vaste schuld bedroeg
per 1 januari 2014 € 235 miljoen en per 31 december 2014 € 289 miljoen.
De gemeente sloot het afgelopen jaar 8 leningen af voor een totaal van € 64 miljoen. De leningen werden
afgesloten voor herfinanciering van afgeloste leningen, investeringen en het omzetten van kortlopende in
langlopende schuld. De totale aflossingen in 2014 bedroegen € 10 miljoen.
Het gemiddelde rentepercentage voor de leningen lag in 2014 op 3,30%, lager dus dan de 3,73% in 2013.
Het gemiddelde is per 31 december 2014 gedaald door de opname van € 39 miljoen aan geldleningen met
rentepercentages tussen de 1,56 en 3,56% en door de opname van € 25 miljoen met een rentepercentage van
0,45%.
Leningenportefeuille

Stand 01-01-2014
Aflossingen

Begroting 2014
Bedrag
Gewogen
(in € miljoen)
gemiddelde
rente (in %)
214,06
3,73
10,24
3,94
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Werkelijk 2014
Bedrag
Gewogen
(in € miljoen)
gemiddelde
rente (in %)
235,04
3,73
10,33
3,94
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Nieuwe leningen
Stand 31-12-2014

0,00
203,82

0,00
3,81

64,00
288,71

1,72
3,30

4.5.4. Risico’s
Risicobeheer
De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoering van het financieringsbeleid zijn:



renterisico’s
kredietrisico’s

De Wet Fido kent een tweetal wettelijke normen te weten de kasgeldlimiet en de renterisiconorm, die beogen
om de renterisico’s van lagere overheden binnen de perken te houden en te beheersen. Beide normen worden
hierna toegelicht.
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft de toelaatbare omvang van de netto vlottende schuld aan en dient 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 2014 is de kasgeldlimiet bepaald op €
25,1 miljoen.
Iedere drie maanden 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.
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Het verloop van de kasgeldlimiet vertoonde in 2014 het volgende beeld:
Verloop stand kasgeldlimiet 2014
(bedragen x € 1.000)

Kwartaal
1

1. vlottende schuld
2. vlottende middelen
3. saldo
4. kwartaalsaldo
Kasgeldlimiet
Overschrijding (-) / ruimte (+)

-19.054

2
-12.343

19.054
19.054
25.100
+6.046

12.343
12.343
25.100
+12.666

3

4

17.878
-17.878
-17.878
25.100
+42.978

6.876
-6.876
-6.876
25.100
+31.976

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. De begrote rente risiconorm voor 2014 bedraagt € 60,9 miljoen.
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)

Begroting 2014

Werkelijk 2014

0,00
0,00
0,00
10,24
0,00
10,24
10,24
10,24
10,24

0,00
0,00
0,00
64,00
0,00
64,00
10,33
10,33
10,33

Rente risiconorm
8. Stand van de begroting per 1 januari
9. Het bij ministeriele regeling vastgestelde perc.
10. Rente risiconorm

298,00
20%
59,60

298,00
20%
59,60

Toets rente risiconorm
11. Rente risiconorm (zie punt 10)
12. Renterisico op vaste schuld (zie punt 7)
13. Ruimte (+) / Overschrijding (-) (10 – 7)

59,60
10,24
+49,36

59,60
10,33
+45,17

In 2014 is ruimschoots voldaan aan de rente risiconorm.

Gemeente Deventer – Jaarverslag 2014

120

Kredietrisicobeheer
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:
Uitzettingen
(in € miljoen)
Instantie
Cultureel Centrum/Schouwburg
Sportbedrijf Deventer NV (voorheen DOS/De Scheg)
Circulus
Enexis
Vitens
NV Wonen boven Winkels
Leningen energieaanpak woningen
SVN Voorstad Oost
Totaal

Rente
percentage

Bedrag per 31-122014

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

7.905.672
13.950.304
2.187.350
449.158
866.688
579.462
200.000
621.066
30.667.456

4.5.5. EMU saldo
Inleiding
Berekening EMU saldo
In 2004 hebben Rijk en medeoverheden afgesproken dat het EMU tekort van medeoverheden maximaal -0,5%
BBP mag bedragen. Dit is bepaald op de Europese grens van 0,3% BBP die geldt voor de volledige Nederlandse
collectieve sector. De EMU grens voor medeoverheden wordt de macroreferentiewaarde genoemd.
De macroreferentiewaarde bedraagt voor het totaal van de lagere overheden (provincies, gemeenten,
waterschappen) 0,50% en voor gemeenten in totaal 0,38%.
EMU saldo (x € 1000)
Berekening toegestaan EMU-tekort
Bruto Binnenlands Product in miljarden
Macro referentiewaarde
w.v. gemeente
Toegestaan nominaal aandeel gemeenten EMU-tekort
Individuele referentiewaarde gemeente Deventer
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)

Rekening
2013

Begroting
2014

Rekening
2014

623
0,50%
0,38%
2,37
0,57%
13,67

616
0,50%
0,38%
2,34
0,57%
13,52

623
0,50%
0,38%
2,37
0,57%
13,67

-14,70

-10,44

-14,70

+ 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

9,68
1,25
59,21

8,89
0,57
55,66

9,68
1,25
59,21

+ 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), transacties die niet op de exploitatie zijn verantwoord.

19,07

1,32

19,07
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- 6b. De boekwinst op desinvesteringen in vaste activa

0

0

- 7. Uitgaven aan aankoop grond, bouw- en woonrijp maken en
dergelijke, transacties die niet op de exploitatie zijn verantwoord.
+ 8a. Verkoopopbrengsten uitverkoop van grond (tegen verkoopprijs)

0

0

0

5,63

0

11,90

1,25

0
1,11
0

- 8b. De boekwinst op grondverkopen
- 9. Betalingen ten laste van voorzieningen
- 10. Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten
laste van reserves worden gebracht en die niet vallen onder een van de
andere genoemde posten
- 11. Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen
Berekend EMU-saldo gemeente Deventer

0
1,11
0

0
-39,39

-55,86

0
-45,66

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

-25,72

-42,34

-31,99

De gemeente heeft de toegestane EMU norm overschreden. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door hogere
uitgaven aan investeringen.
4.5.6. Kengetallen
Omschrijving
PASSIVA (bedragen x € 1.000)
Voorzieningen
Vaste schuld
Kortlopende schuld
Overlopende passiva
Totaal

2012

2013

2014

10.448
230.265
19.264
35.465
295.442

9.700
235.528
41.765
26.965
313.985

9.915
289.395
21.859
22.850
344.019

ACTIVA
Langlopende uitzettingen

0

0

0

Kortlopende vorderingen
Liquide middelen
Overlopende activa
Totaal

26.830
24.363
6.159
57.352

32.426
1.628
8.316
42.370

20.179
3.686
28.684
52.549

Totaal generaal

238.090

271.588

291.470

Exploitatie (voor bestemming)

287.693

276.738

279.681

Eigen vermogen
Totale vermogen
Aantal inwoners

91.599
387.041
98.526

76.897
390.855
98.364

85.053
429.072
98.535

83
2.417

98
2.761

98
2.958

76
24

80
20

80
20

Schuldkengetal in %
Netto schuld per inwoner
Debtratio VV/TV in %
Solvabiliteit EV/TV in %

In vergelijking met de kengetallen van 2012 en 2013 is een verloop zichtbaar. Hieruit valt te concluderen dat:
•
•
•

De totale schuld is toegenomen;
De schuld per inwoner is toegenomen;
Het vermogen voor nagenoeg hetzelfde deel uit vreemd vermogen bestaat als in 2013.
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Uitleg kengetallen

•

Schuldkengetal
Het schuldkengetal geeft weer het percentage schuld ten opzichte van de exploitatie en geeft een
indicatie van de druk van de rentelasten op de exploitatie.
De schuld als aandeel van de exploitatie is de som van de kortlopende schulden, de langlopende
schulden, de voorzieningen en de crediteurenvorderingen met aftrek van de debiteurenvorderingen
en 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.

•

Netto schuld
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 met aftrek van vlottende
activa (exclusief voorraden).
Hoe hoger de netto schuld, hoe hoger de rentelasten, des te lager de flexibiliteit in de begroting. Dit
kengetal is vergelijkbaar met andere gemeenten van vergelijkbare grootte en positie.

•

•

Debtratio
De debtratio geeft weer de verhouding tussen het vreemd vermogen en het totale vermogen in
procenten. Er is een relatie met solvabiliteit dus als de debtratio hoger is, is de solvabiliteit lager
(samen 100%).
Sovabiliteitsratio
De solvabiliteitratio geeft weer de verhouding tussen het eigen vermogen (algemene en
bestemmingsreserves) en het totaal vermogen in procenten. Er is geen objectieve maatstaf voor
gemeenten voor de gewenste / benodigde hoogte van de solvabiliteit. Hoe lager het percentage, hoe
hoger de financiële afhankelijkheid van derden (financiers).
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4.6

Verbonden partijen

De gemeente werkt samen met 24 zogenoemde verbonden partijen. Welke zijn dit? En waarom zijn partijen
aan de gemeente verbonden? Verbonden partijen nemen risico’s met zich mee. Die worden hier beschreven.
Belangrijkste ontwikkelingen in 2014
De gemeente heeft inzicht in alle vastgestelde jaarrekeningen 2013 van de verbonden partijen, inclusief de
accountantsverklaringen. Wanneer dit aan de orde is, geven de accountantsverklaringen aandacht aan de
continuïteit van de ondernemingen.
Welke verbonden partijen hebben onze aandacht?




NV Luchthaven Teuge, vanwege het wegvallen van de inkomsten van de vliegschool komt de continuïteit in
gevaar.
NV Deventer Schouwburg kan het bestaande voorzieningenniveau niet vasthouden binnen de beschikbare
financiën.
Het toekomstperspectief voor Sallcon: de afbouw van de rijksbijdrage kan voor een beperkt aantal jaren
worden gecompenseerd uit de algemene reserve van Sallcon. Na 2021 ontstaat een structureel tekort.

Wat zijn de gevolgen?
Die zijn voor nu vrij beperkt. Voor de financiële wandel van NV Sportbedrijf Deventer en NV Deventer
Schouwburg is het niet nodig extra weerstandscapaciteit op te bouwen. We zijn scherp op de ontwikkelingen.
Dat geldt ook de meerjaren liquiditeitsprognose van de NV Wonen Boven Winkels Deventer en NV
Maatschappelijk Vastgoed Deventer. En we letten nauwgezet op andere actuele ontwikkelingen die de
financiële huishouding van verbonden partijen in belangrijke mate kunnen wijzigen.
Actuele ontwikkelingen







Eind 2014 zijn Berkel Milieu en Circulus gefuseerd.
De gemeente staat garant voor een twee projecten van Wonen boven Winkels.
De brandweer is begin 2014 onderdeel geworden van de Veiligheidsregio IJsselland.
De voortgang van grote nieuwbouwprojecten als FilmTheater en de Bibliotheek door de NV
Maatschappelijk Vastgoed Deventer.
Het vinden van een structurele oplossing voor de liquiditeitspositie van de NV Sportbedrijf Deventer.
De gemeente staat borg voor de financiering door derden bij investeringen in duurzaamheid door de NV
Sportbedrijf Deventer.

Gemeente gaat vennootschapsbelasting betalen
De gemeente en haar gelieerde verbonden partijen gaan vanaf 2016 vennootschapsbelasting betalen over de
fiscale winst die zijn maken met hun ondernemingsactiviteiten. Dat werd afgelopen jaar bekend. Bij een aantal
verbonden partijen verwachten we dat we hiermee te maken krijgen. Bijvoorbeeld Circulus-Berkel BV, het
Groenbedrijf, NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer en NV Sportbedrijf Deventer. De effecten worden in het
eerste halfjaar van 2015 in beeld gebracht.
Belangrijke conclusies




Er zijn geen aanwijzingen dat de gemeente voor bepaalde financiële risico’s specifiek weerstandsvermogen
moet gaan reserveren.
Enkele verbonden partijen moeten hun eigen weerstandsvermogen op toereikende hoogte brengen.
Enkele verbonden partijen hebben een (meerjarige) liquiditeitspositie die met zorg bekeken moet worden.
Vanuit onze aandeelhoudersrol zien we daarop toe en sturen we actief.

4.6.1 Algemeen
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De gemeente heeft talloze verbonden partijen. In onderstaande tabel staat wat het doel, de aard van de
verbinding en het publieke belang is. Bij de aard van de verbindingen wordt het volgende onderscheid
gemaakt:




GR = Gemeenschappelijke regeling
ST = Deelname in stichting (% belang)
AB = Aandelenbezit (% belang)

Gemeenschappelijke regelingen
Deventer neemt deel in enkele gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten. Het gaat hierbij om
beleidsontwikkeling en -afstemming of uitvoerende taken die beter op regionaal niveau (soms buiten de
provincie) kunnen worden georganiseerd.
Stichtingen
De gemeente kent geen vertegenwoordiging meer in besturen van partijen met wie zij een subsidierelatie
heeft. Die rol is niet te verenigen met een objectieve opstelling richting een partij en een ongebonden
beoordeling van het maatschappelijke nut. De gemeente zit alleen nog in stichtingsbesturen waar het bewust
een actieve rol wil spelen.
Aandelenbezit
De gemeente is onderdeel van een aantal vennootschappen. Soms zijn die opgericht bij het privatiseren van
gemeentelijke taken (zoals Circulus-Berkel BV). Andere vennootschappen beheren onroerend goed voor
bijzondere functies (zoals de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer). De gemeente houdt alleen de
participaties aan om 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.
Beleidskader verbonden partijen
Het beleidskader voor verbonden partijen bestaat sinds 2012. Dit kader geeft de uitgangspunten voor het
besturen van verbonden partijen, voor het afleggen van verantwoording en het toezicht houden.
Er bestaat een strikte scheiding tussen de inhoudelijke rol en de rol van vertegenwoordiger/aandeelhouder
voor alle verbonden partijen. Voor enkele verbonden partijen wordt afgeweken van het geformuleerde beleid.
Voor gemeenschappelijke samenwerkingsverbanden als GGD, Stedendriehoek en Recreatiegemeenschap
Salland wordt hiervoor een uitzondering gemaakt.
Jaarlijks worden jaarrekeningen, begrotingen en beleidsbesluiten aan het college ter besluitvorming
voorgelegd, voorafgaand aan de bestuursvergaderingen van deze partijen.
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Prog
prod

Naam

Doel

Aar
d

Omvang
belang
1-1
31-12
(in %) (in %)

1
104

Regio
Stedendriehoek
Deventer

GR

24

24

2
502

Veiligheidsregio
IJsselland,
inclusief
GHOR
Zwolle

GR

19,59

19,59

3
28

Deventer
Groenbedrijf
BV
Deventer

AB

50

50

3
23

NV
Centrumgarage
Deventer

Samenwerking op het
terrein van ruimtelijke en
sociale ontwikkeling,
wonen, economische
zaken, milieu/platteland,
verkeer/ vervoer,
uitvoeringsagenda en
regionaal grondbeleid.
Iedere
gemeente
is
verplicht lid van een
veiligheidsregio. De taken
van de regio liggen op het
gebied van de mono- en
multidisciplinaire
samenwerking:
hulpverlening
en
bestrijding bij rampen,
Brandweer, GHOR, politie
en gemeente.
Beheer,
onderhoud,
aanleg en vervanging van
openbaar groen en zorgen
voor
een
duurzame
instandhouding.
Exploitatie
van
de
parkeergarage Sijzenbaan

AB

<10

<10

4
45

NV Vastgoed
Milieucentrum
Deventer

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

AB

49,50

49,50

5
3

NV Wonen
boven
winkels

Stimuleren
van
investeringen
ten
behoeve van het wonen

AB

50

50

Verwachte omvang eigen vermogen (EV) en vreemd vermogen
(VV)
1-1 EV
1-1 VV
31-12 EV
31-12 VV
(in €)
(in €)
(in €)
(in €)
294.000

Verwacht
resultaat
(in €)

Aandeel
kapitaal,
balans
Deventer
(in €)

Garanties
en geldleningen
(in €)

Bron.
Jaarrekening,
rapportage,
overige

Openbaar belang

3.298

294.000

3.298

0

0

nvt

Jaarrekening
2013,
begroting
2014

Publiek belang:
uitvoering
gemeentelijke
taken in regionaal
verband.

1.686.630

2.180.592

1.686.630

4.024.500

0

nvt

Jaarrekening
2013,
najaarsrapportage
2014
VR
Ijsselland

Publiek belang:
uitvoering
wettelijke taken.

2.858.000

1.053.000

2.858.000

0

30.000

Garantie
1.333.333

Jaarrekening
2013,
begroting
2014

Publiek belang:
uitvoering
gemeentelijke
groen taak.

693.061

1.311.199

693.061

450.000

39.600

nvt

Jaarrekening
2013

593.224

119.371

593.224

119.371

0

0

nvt

Jaarrekening
2013

1.684.366

2.906.514

1.734.000

4.510.000

-17.000

454.000

579.000

Jaarrekening
2013,
begroting

Publiek belang:
betrokkenheid/
belang bij
kwantiteit/kwaliteit
parkeervoorziening
en.
Publiek belang:
betrokkenheid/
belang bij
instandhouding
voorzieningen voor
uitvoering deel
gemeentelijke
milieutaken
Publiek belang:
betrokkenheid/sch
akel in realisering

1.680.592

1.053.000

1.311.199

Prog
prod

Naam

Doel

Deventer

boven winkels, in het
belang van een veiliger en
leefbaarder binnenstad.
Het
toegankelijk
en
bereikbaar houden van
openluchtrecreatie en het
stimuleren
hiervan.
Activiteiten op het gebied
van aanleg, beheer en
onderhoud
recreatieve
fiets- en voetpaden en
kanosportvoorzieningen
Exploitatie
van
een
luchthaven voor zakelijke
en
recreatieve
burgerluchtvaart.

10
10

Recreatiegemeenschap
Salland
(RGS)
Raalte

10
10

NV
Luchthaven
Teuge
Teuge

9
405

Sallcon
Deventer

8
202

GGD
IJsselland
Zwolle

10
5

NV
Bergkwartier
Deventer

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

Aar
d

Omvang
belang
1-1
31-12
(in %) (in %)

Verwachte omvang eigen vermogen (EV) en vreemd vermogen
(VV)
1-1 EV
1-1 VV
31-12 EV
31-12 VV
(in €)
(in €)
(in €)
(in €)

Verwacht
resultaat
(in €)

Aandeel
kapitaal,
balans
Deventer
(in €)

Garanties
en geldleningen
(in €)

Bron.
Jaarrekening,
rapportage,
overige

Openbaar belang

2015

gemeentelijke
beleidsdoelen.
Publiek belang:
uitvoering
gemeentelijke
taken in regionaal
verband;
versterking van
recreatie- en
toerismebelangen/taken
Publiek belang:
bevordering
mobiliteit en
versterking
regionale
economie.
Actualiteit:onderzo
ek naar participatie
private partners.
Publiek belang:
uitvoering
wettelijke taak
(Wet sociale
werkvoorziening);
bevordering
werkgelegenheid.

GR

65

65

687.732

993.969

687.732

993.969

-24.000

0

nvt

begroting
2014

AB

25

25

1.764.131

1.904.328

1.764.131

1.904.328

0

489.857

nvt

Jaarrekening
2013

GR

85

85

8.653.000

1.896.000

8.548.000

1.896.000

0

0

nvt

Jaarrekening
2013

GR

19,50

19,50

1.356.048

10.751.378

1.291.048

10.751.378

65.000

0

nvt

Najaarsrappo
rtage 2014

Publiek belang:
uitvoering
wettelijke taken.

AB

17,50

17,50

39.613.000

30.104.000

39.613.000

30.104.000

0

1.547.390

nvt

Jaarrekening
2013

Publiek belang:
betrokkenheid/
schakel in
realisering
gemeentelijke
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Prog
prod

Naam

Doel

Aar
d

Omvang
belang
1-1
31-12
(in %) (in %)

10
230

NV Deventer
Schouwburg
Deventer

AB

77,50

77,50

358.552

1.847.193

358.552

1.847.193

0

0

nvt

Jaarrekening
2013

10
230

NV
Maatschappelijk
Vastgoed
Deventer
Deventer
NV
Sportbedrijf
Deventer
(NV DOS)
Deventer

Aanbieden van een breed
en gevarieerd programma
van
(professionele)
podiumkunst voor stad en
regio.
Realisering en beheer van
een accommodatie voor
film,
podiumkunst,
kunsteducatie, muziek en
dans.

AB

100

100

7.063.074

11.079.049

7.023.074

11.079.049

-40.000

3.000.000

Leningen:
7.905.672

Jaarrekening
2013,
begroting
2015

Stichten,
beheren,
exploiteren en in stand
houden
van
binnensportaccommodati
es
(De
Scheg,
Borgelerbad,
sporthallen/gymzalen)
Inname en verwijdering
van huishoudelijk- en
bedrijfsafval
en
stadsreiniging
in
Apeldoorn, Deventer ,
Epe, Zutphen, Brummen,
Lochem, Bronckhorst en
Doesburg

AB

100

100

201.489

19.522.462

201.489

19.522.524

0

Leningen:
15.055.939

Jaarrekening
2013

AB

23

23

4.850.215

14.172.852

8.853.000

21.262.000

1.919.000

15.882

Leningen:
2.187.350

Instandhouding
en
uitbreiding, beheer en
exploitatie,
van
distributieen
transportnetten
met
annexen voor energie.
Distributie en transport
van energie
Effectief
en
efficiënt
structureren voor circa
140
aandeelhouders
Essent NV van de

AB

<5

<5

3.370,1 mln.

2.894,8 mln.

3.370,1 mln.

2.894,8 mln.

PM

387.976

Achtergest
elde
leningen
544.536

Jaarrekening
2013

AB

<5

<5

82.250 mln.

862.176.944

82.250

862.176.944

PM

52

Bruglening
2.203.200

Jaarrekening
2013

8
240

11
901

CirculusBerkel B.V
Apeldoorn

11
901

Enexis
Holding N.V.
’s Hertogenbosch

11
901

Vordering
op Enexis BV
’s Hertogenbosch
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Verwachte omvang eigen vermogen (EV) en vreemd vermogen
(VV)
1-1 EV
1-1 VV
31-12 EV
31-12 VV
(in €)
(in €)
(in €)
(in €)

128

Verwacht
resultaat
(in €)

Aandeel
kapitaal,
balans
Deventer
(in €)

Garanties
en geldleningen
(in €)

Bron.
Jaarrekening,
rapportage,
overige

Begroting
2015

Openbaar belang

beleidsdoelen.
Publiek belang:
aanbod
podiumkunsten

Publiek belang:
huisvesting
cultuurvoorziening
en, waaronder film,
kunsteducatie,
muziek en dans.
Publiek belang:
uitvoering
gemeentelijke taak

Publiek belang:
uitvoering
wettelijke taak
inzameling (en
verwerking)
huishoudelijk afval.
Actualiteit. In 2014
gefuseerd met
Berkel Milieu NV.
Publiek belang:
borging van de
infrastructuur van
energievoorziening
en.

Publiek belang:
borging financiële
belangen
gemeente.

Prog
prod

Naam

11
901

Publiek
Belang
Elektriciteits
-productie
BV
’s Hertogenbosch

11
901

Verkoop
Vennootsch
ap
BV
’s Hertogenbosch

11
901

CBL
Vennootsch
ap
BV
’s Hertogenbosch

11
901

Claim Staat
Vennootschap BV
’s Hertogenbosch

11
901

Bank
Nederlandse
Gemeenten
(BNG NV)
Den Haag

Doel

vordering
op
Enexis
Holding NV
Effectief
en
efficiënt
uitvoeren voor circa 140
aandeelhouders
Essent
NV van beperkte taken uit
SPA-EPZ en het convenant
borging publieke belangen
Borssele (en onderzoek
naar mogelijke opheffing
BV na de op 1 september
2016
aflopende
garantieperiode).
Effectief
en
efficiënt
structureren voor circa
140
aandeelhouders
Essent NV van beheer en
afwikkeling garanties bij
verkoop Essent.
Effectief
en
efficiënt
structureren voor circa
140
aandeelhouders
Essent
NV
van
medebeheer CBL-fonds en
andere
fondsen
en
afwikkeling ervan.
Effectief
en
efficiënt
structureren voor circa
140
aandeelhouders
Essent NV van belangen
maximalisatie
verkoopopbrengst Essent
en
optimalisatie
risicoafdekking
voor
aansprakelijkheid.
Financiële diensten (onder
andere kredietverlening,
betalingsverkeer,
advisering en elektronisch
bankieren).

Aar
d

Omvang
belang
1-1
31-12
(in %) (in %)

Verwachte omvang eigen vermogen (EV) en vreemd vermogen
(VV)
1-1 EV
1-1 VV
31-12 EV
31-12 VV
(in €)
(in €)
(in €)
(in €)

Verwacht
resultaat
(in €)

Aandeel
kapitaal,
balans
Deventer
(in €)

Garanties
en geldleningen
(in €)

Bron.
Jaarrekening,
rapportage,
overige

Openbaar belang

AB

<5

<5

1.616.680

111.272

1.616.680

111.272

PM

3.880

nvt

Jaarrekening
2013

Publiek belang:
borging financiële
belangen
gemeente.

AB

<5

<5

347.336.890

98.127.539

347.336.890

98.127.539

PM

52

nvt

Jaarrekening
2013

Publiek belang:
borging financiële
belangen
gemeente.

AB

<5

<5

9.877.609

103.732

9.877.609

103.732

PM

52

nvt

Jaarrekening
2013

Publiek belang:
borging financiële
belangen
gemeente.

AB

<5

<5

52.387

12.484

52.387

12.484

PM

52

nvt

Jaarrekening
2013

Publiek belang:
borging financiële
belangen
gemeente.

AB

<5

<5

3.430 mln.

127.753
mln.

3.430 mln.

127.753
mln.

PM

24.468

nvt

Jaarrekening
2013

Publiek belang:
borging financiële
belangen
gemeente.
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Prog
prod

Naam

Doel

Aar
d

11
901

Vitens NV

Productie en leverantie
van (drink) water

AB

<5

<5

11
901

Wadinko NV

AB

<5

<5

54,3 mln.

11
901

Dataland BV

Stimulering van gezonde
bedrijvigheid (met name
in de maakindustrie en
zakelijke dienstverlening)
en
daarmee
de
werkgelegenheid
in
werkgebied
van
de
aandeelhouders.
Realisering
van
een
landelijke
voorziening
voor
het
breed
toegankelijk
en
beschikbaar maken van
gebouwgegevens uit het
informatiedomein van de
gemeenten
voor
de
publieke en private markt.

AB

<5

<5

495.250

11
(901)

Dimpact
U.A.

U.A
.

< 5%

< 5%

11
(901)

Stichting
Strategische
Board
Stedendrieh
oek
Parkeerservi
ce U.A.

In deze vereniging werken
ruim dertig gemeenten
samen in het verwerven
en gebruiken van dezelfde
oplossingen voor een deel
van hun automatisering.
Ook wordt door die
gemeenten
samengewerkt in nieuwe
ontwikkelingen.
Het op alle mogelijke
manieren bevorderen van
de
economische
ontwikkeling in de regio
Stedendriehoek.
ParkeerService
ondersteunt gemeenten
bij
het
ontwikkelen,

11
(901)
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€ 526.459
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Deventer
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en geldleningen
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Jaarrekening,
rapportage,
overige

Openbaar belang

Publiek belang:
borging
infrastructuur
drinkwatervoorziening.
Publiek belang:
economie;
stimulering
bedrijvigheid.

1.274 mln.
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0
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1.365.846

Jaarrekening
2013

1.317.230

54,3 mln.

1.317.230
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0
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Jaarrekening
2013

569.477

495.250

569.477
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0

nvt

Jaarrekening
2013

€ 634.321

€ 526.459

€ 634.321
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€0

nvt

Jaarrekening
2013

PM

€0

nvt

Jaarrekening
2013

Publiek belang:
economie;
stimulering
bedrijvigheid.

€ 174.000

€0

nvt

Jaarrekening
2013

Publiek belang:
uitvoeren
parkeerbeleid

Stic
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ng

U.A
.

Verwacht
resultaat
(in €)

€ 2.153.966

€ 1.070.369

€ 1.810.204
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Publiek belang:
economie; belang
verlaging lastendruk gemeenten/
particulieren bij
verzoeken om
gebouwgegevens;
verbetering
kwaliteit eigen
vastgoedgegeven.
Publiek belang:
uitvoering
automatiseringstak
en in gemeentelijk
verband.

Prog
prod

Naam

Doel

Aar
d

Omvang
belang
1-1
31-12
(in %) (in %)

Verwachte omvang eigen vermogen (EV) en vreemd vermogen
(VV)
1-1 EV
1-1 VV
31-12 EV
31-12 VV
(in €)
(in €)
(in €)
(in €)

implementeren
en
uitvoeren
van
parkeerbeleid. Zij helpen
bij het maken van een
vertaalslag
tussen
strategische visies en
tactisch
parkeerbeleid.
Ook geven zij adviezen
over
verordeningen,
tarifering,
parkeerexploitaties en alle
andere
denkbare
onderwerpen. In de stad
zijn ze een praktisch
dienstverlener
en
aanspreekpunt
voor
automobilisten, inwoners
en
bedrijven.
Parkeerservice verstrekt
vergunningen
en
abonnementen,
handhaven
het
parkeerbeleid, beheren
apparatuur en bewaken
parkeergarages.
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Verwacht
resultaat
(in €)

Aandeel
kapitaal,
balans
Deventer
(in €)

Garanties
en geldleningen
(in €)

Bron.
Jaarrekening,
rapportage,
overige

Openbaar belang

Toelichting
In het overzicht zijn de verwachte vermogens- en resultaatgegevens per 1 januari 2014 en 31 december 2014
opgenomen. Bron voor deze gegevens zijn de jaarrekeningen 2013 en, als we daar beschikking over hadden,
tussentijdse rapportages.
Er zijn drie risicogebieden voor de gemeente:
A. Financiële risico’s
De gemeente loopt een financieel risico als de verbonden partij waarin de gemeente deelneemt failliet gaat of
in grote financiële problemen terecht komt. Bij grote financiële problemen is het mogelijk dat een beroep op
aandeelhouders wordt gedaan om kapitaal bij te storten. Bij een eventueel dreigend faillissement kan de
gemeente haar ingebrachte aandelenkapitaal kwijtraken. Voor zover het aandelenkapitaal is geactiveerd loopt
de gemeente het risico dat het middelen beschikbaar moet stellen voor de afboeking van de boekwaarde van
dit kapitaal. Ook staat het begrote dividend op het spel.
B. Bestuurlijk organisatorische risico’s
Er is een bestuurlijk organisatorisch risico als de gemeente een dubbele rol heeft in de verbonden partij: de
eigenaarsrol en opdrachtgeversrol.
Als eigenaar behartigt de gemeente de doelen en belangen van de verbonden partij. Als opdrachtgever is de
gemeente klant en heeft ze belang bij een goede dienstverlening tegen een concurrerende prijs.
Voor een evenwichtig in die belangen zijn beide rollen gescheiden. Als de rollen door elkaar dreigen te lopen
komen deze bestuurlijk aan de orde.
Daarnaast bestaat er een scheiding tussen programmamanagement en advisering vanuit de deelnemersrol.
Concern control houdt hier toezicht op. Dit betekent dat stukken voor aandeelhoudersvergaderingen en
vergaderingen van gemeenschappelijke regelingen voorafgaand door het college worden behandeld. De
collegestandpunten worden vervolgens ingebracht in de vergaderingen van aandeelhouders of
gemeenschappelijke regelingen.
C. Beleidsinhoudelijke risico’s.
De afstand tussen de verbonden partij en de gemeente kan een beleidsinhoudelijk risico met zich
meebrengen. Als de verbonden partij de doelen van de gemeente niet uitvoert, heeft de gemeente een
probleem.
Het belang van een Raad van Commissarissen bij een verbonden partij is zeer belangrijk. Net als de manier
waarop de taak wordt uitgevoerd. Ook geldt dat de gemeente een eventueel risico snel in beeld heeft en met
de verbonden partij kan zoeken naar een oplossing.
Risico’s verbonden partijen
In het algemeen geldt dat een verbonden partij meestal de gebruikelijke bedrijfsvoeringrisico’s heeft. Dat blijkt
uit accountsrapporten waar de gemeente inzicht in heeft. Voor sommige verbonden partijen gelden bijzondere
omstandigheden en risico’s. Voor een paar verbonden partijen maken de accountantsrapporten melding van
de actuele waarde van het bezit. Deze gegevens geven informatie over de continuïteit van een verbonden
partij en hun vermogen financiële risico’s te kunnen opvangen.
Financiële risico’s en weerstandsvermogen
01) GR Regio Stedendriehoek
De gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Brummen, Epe, Lochem en Voorst gaan samen in de Regio
Stedendriehoek. De regio kent enkele beperkte risico’s en beschikt over beperkt weerstandsvermogen. De
regio verdeelt de kosten over de deelnemende gemeenten via de verdeelsleutel “inwonertal”. Hoe meer
inwoners een gemeente heeft, hoe hoger de kosten. Het Deventer aandeel in die kosten is ongeveer 24%.
Wettelijk is geregeld dat de gemeenten bijspringen als de regio niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
02) GR Veiligheidsregio IJsselland

De Veiligheidsregio IJsselland is een samenwerkingsverband van 11 Overijsselse gemeenten, waaronder
Deventer. De brandweer is per 2014 opgegaan in de veiligheidsregio. Dit brengt de daarbij gebruikelijke risico’s
met zich mee.
Ter beperking van de risico’s voert de veiligheidsregio structureel risicomanagement in. De veiligheidsregio
stelt in de najaarsrapportage voor € 500.000 aan het weerstandsvermogen toe te voegen. Dit sluit aan bij de
wens van de raad van de gemeente Deventer.
In 2014 verwacht de veiligheidsregio een positief resultaat van afgerond € 4 miljoen. Wettelijk is geregeld dat
de gemeenten bijspringen als de veiligheidsregio niet aan haar verplichtingen kan voldoen. De kosten worden
verdeeld over de deelnemende gemeenten via de verdeelsleutel “inwonertal”. Het Deventer aandeel in die
kosten is ruim 19%.
03) Het Groenbedrijf BV
De gemeente en Sallcon zijn elk voor 50% aandeelhouder in deze BV. Formeel is het risico van de gemeente
beperkt tot het ingebrachte en geactiveerde aandelenkapitaal van € 30.000 en de verleende garantie op
geldleningen van de BV. Dit is een bedrag van € 1.266.667 per 31 december 2014.
Een risico is dat rijksbezuinigingen op de sociale werkvoorziening niet of onvoldoende kunnen worden
opgevangen. Er lopen al verschillende bezuinigingen. Wat betekent dat Sallcon voor een grote reorganisatie
staat. Hieronder valt ook de plaatsing/detachering van wsw’ers bij Het Groenbedrijf.
Gemeente, Sallcon en Het Groenbedrijf werken aan plannen voor een vernieuwd toekomstperspectief.
Financiële gevolgen en risico’s en het daarbij horende weerstandvermogen, waaronder € 904.000 algemene
reserve van Het Groenbedrijf worden in beeld gebracht.
04) NV Centrumgarage Deventer
De gemeente bezit circa 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 van € 39.600 en op de structurele dividendraming van € 19.000. De vennootschap heeft
vermogen voor het opvangen van risico’s. De vennootschap kent normale bedrijfsvoeringrisico’s. Die zijn
beperkt.
05) NV Vastgoed Milieucentrum Deventer
Ongeveer 49,5% van de aandelen in deze vennootschap is in handen van de gemeente. De overige
aandeelhouders zijn Woningstichting Rentree (ongeveer 49,5%), Sallcon (0,8%) en IVN (0,1%). Deze
vennootschap kent uitsluitend normale bedrijfsvoeringrisico’s.
06) NV Wonen boven winkels Deventer
De gemeente Deventer en Woonbedrijf ieder1 zijn elk voor 50% aandeelhouder in deze vennootschap. De
uitdaging van deze NV is om de doelstelling (een veilige en leefbare binnenstad met het aanbieden van
woningen boven winkels) te halen met een minimaal break-even resultaat. Dat is tot nu toe in beperkte mate
gelukt en mede daarom waren aanvullende kapitaalstortingen nodig.
Omdat die aanvullende kapitaalstortingen niet zijn geactiveerd, is het aandeel van de gemeente in het eigen
vermogen van de NV afgerond € 0,8 miljoen per 31 december 2013 hoger dan het geactiveerde
aandelenkapitaal van € 454.000.
Bij een normale bedrijfsvoering van de NV is het meerjarenperspectief gunstig. Daarnaast kan de NV
beschikken over een lening van € 700.000 via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland. In 2014 zijn
twee projecten afgerond. De gemeente staat hier garant voor € 1,5 miljoen. Voor het bieden van voldoende
zekerheid is een hypotheekrecht gevestigd en gelden er aanvullende voorwaarden.
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07) GR Recreatiegemeenschap Salland
Dit samenwerkingsverband van de gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe, kent gebruikelijke
bedrijfsvoeringrisico’s. Er is beperkt eigen vermogen voor de opvang van incidentele tegenvallers. De
recreatiegemeenschap kent tot nu toe jaarbegrotingen en jaarrekeningen met nagenoeg geen resultaat.
De meeste kosten worden verdeeld via de verdeelsleutel “inwonertal” over de deelnemende gemeenten. Het
Deventer aandeel in die kosten ligt rond de 65%. Wettelijk is geregeld dat de gemeenten bijspringen als de
Recreatiegemeenschap Salland niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
08) NV Luchthaven Teuge
De aandelen van deze NV zijn in handen van de gemeenten Apeldoorn (circa 54,5%), Deventer (circa 25%),
Zutphen (circa 11,5%) en Voorst (circa 8,5%).
Met de verkoop van agrarische gronden en de overdracht van het terrein Alberts aan de gemeente Voorst
heeft luchthaven Teuge in 2012 de geldlening van € 1,4 miljoen afgelost aan de Deutsche Bank.
Per 1 september 2012 heeft de NV Luchthaven Teuge lening afgesloten bij de Rabobank voor de financiering
van een nieuw havendienstgebouw, nieuwe baanverlichting en om te kunnen voorzien in de
liquiditeitsbehoefte.
De inbreng van de vier gemeenten in de NV beperkt zich tot het oorspronkelijke aandelenkapitaal.
Stella Aviation Academy is failliet. De vliegschool was de grootste gebruiker van vliegveld Teuge: ongeveer 30%
van alle vliegbewegingen. Met het wegvallen van deze vliegbewegingen daalt de omzet van havengelden en
brandstof met 20%. Op jaarbasis kan dit leiden tot een nadeel van circa € 100.000 exclusief BTW voor de NV
Luchthaven Teuge.
Een nadeel voor de exploitatie heeft consequenties voor uitvoering van het vastgestelde bedrijfsplan en de
continuïteit van de NV Luchthaven Teuge. In het uiterste geval kan de directie een beroep doen op de
aandeelhouders.
Halverwege 2015 komen de actualisatie van het bedrijfsplan en financiële positie van de NV opnieuw aan de
orde in de aandeelhoudersvergadering.
09) GR Sallcon
Sallcon is een GR van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe. Naast gebruikelijke bedrijfsvoeringrisico’s kent dit
bedrijf een bijzonder financieel risico.
De afbouw van de rijksbijdrage Wet sociale werkvoorziening (Wsw) leidt tot structurele tekorten voor Sallcon.
Volgens een vastgesteld herstructureringsplan kunnen tekorten in de jaren tot en met 2021 nog door een eigen
algemene reserve worden opgevangen. Daarna is het begrote tekort jaarlijks € 2,8 miljoen.
Een nieuwe toekomstvisie met verdienmodellen voor Sallcon wordt halverwege 2015 voorgelegd aan de
gemeenteraad.
10) GGD IJsselland
Deze GR van 11 Overijsselse gemeenten, waaronder Deventer, kent gebruikelijke bedrijfsvoeringsrisico’s. Er is
een beperkt eigen vermogen van rond de € 220.000 (algemene reserve) voor incidentele tegenvallers.
De GGD verdeelt de kosten voor een belangrijk deel via de verdeelsleutel “inwonertal” en voor het resterende
deel (de zogenaamde plustaken) op basis van kostprijs.
Voor de periode 2011 t/m 2014 heeft de gemeente specifieke afspraken gemaakt met de GGD over de te
leveren diensten en inwonersbijdrage die de gemeente betaalt. Daarnaast betaalt de gemeente aan de GGD
een jaarlijks afnemende frictiebijdrage 2011 t/m 2014.
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De financiële gevolgen zijn gedekt. Voor de reguliere taken is het Deventer deel in de GGD-kosten ruim 19%. De
GGD heeft in 2014 haar financiële risico's in beeld te laten brengen om op basis daarvan haar
weerstandsvermogen te bepalen. Daaruit is gebleken dat de weerstandscapaciteit te beperkt is. Een zorg die de
gemeenteraad van Deventer bij de begroting 2015 ook heeft geformuleerd.
Het voorstel is de bestaande afspraak over de omvang van reserves overnieuw te overwegen en hierbij een
nieuwe marge af te spreken van minimaal € 400.000 en maximaal € 600.000. De komende jaren moet de
weerstandscapaciteit groeien naar de gewenste omvang. De GGD doet hiervoor en voorstel.
Wettelijk is geregeld dat de gemeenten bijspringen als de GGD niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
11) NV Bergkwartier
De inbreng van de gemeente in deze NV bestaat uit een geactiveerd aandelenkapitaal van € 1.547.390, circa
17,5 % van het totale aandelenkapitaal. De andere aandeelhouders zijn bank- en verzekeringsinstellingen,
beleggingsfondsen en Deventer stichtingen. Naast het risicodragende aandelenkapitaal loopt de gemeente
risico op het geraamde dividend van € 78.000 per jaar.
Als gevolg van hogere rentekosten op financieringen komen het meerjarig resultaat en de dividenduitkeringen
onder druk komen te staan. Dat staat in de jaarrekening 2013 van de NV. De NV heeft in 2014 in overleg met
de bank de renteswap afgekocht en gewijzigde herfinanciering toegepast. Hiermee is het risico van de
oplopende renteopslag over de renteswap vervallen.
12) NV Deventer Schouwburg
De gemeente heeft een groot deel van het aandelenpakket van de Deventer Schouwburg; € 325.260 van het
totaal € 420.000. De overige aandelen zijn in handen van negen Deventer bedrijven.
Het financiële risico van de gemeente in de NV is in die zin beperkt, dat het aandelenkapitaal niet is
geactiveerd. De gemeente subsidieert de schouwburg met een substantieel jaarbedrag, waarbij rekening is
gehouden met de verplichtingen van de schouwburg richting de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer (pacht
van de huisvesting). Daarmee zorgt de gemeente dat de continuïteit van de NV deels is gewaarborgd. Een groot
deel van de overige huisvestingkosten moeten blijven komen uit de opbrengsten van de schouwburg. Dat blijft
een risico.
De schouwburg heeft over 2012 een negatief exploitatieresultaat geboekt van € 175.000 (afgerond). Over 2013
en 2014 is het resultaat positief, maar miniem. Daardoor is het weerstandvermogen negatief geworden. De
liquiditeitspositie is laag maar nog wel toereikend. Bijstelling van de meerjarenperspectief 2014-2018 is
noodzakelijk. Tevens is het op peil brengen van het weerstandvermogen nodig. Voorstellen daartoe worden
halverwege 2015 aan de gemeenteraad aangeboden.
13) NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer
De gemeente loopt een risico op verlies van het aandelenkapitaal ter hoogte van € 3 miljoen. Een tweede risico
is het niet-tijdig of niet terugontvangen van het geleende geld.
De NV heeft tegenover de exploitatielasten van die leningen huurbaten van de gebruikers staan. De gemeente
houdt bij de vaststelling van de jaarbijdragen / jaarsubsidies voor die gebruikers rekening met die
huurverplichtingen.
Tegenover het aandelenkapitaal en de leningenschuld staat de waarde van het maatschappelijk vastgoed voor
huisvesting van belangrijke cultuurvoorzieningen. Om de risico’s te kunnen beheren en beheersen worden de
betaalde en ontvangen huurbaten voortdurend gecontroleerd.
In 2013 is besloten voor nieuwbouw van de bibliotheek aan de Stromarkt en het filmtheater aan de Welle. De
NV ontwikkelt en exploiteert de ontwikkeling. De financiering wordt door de gemeente geleverd.
In het meerjarenperspectief dat de NV in 2014 maakte, wordt rekening gehouden met een langere levensduur
van het Cultureel Centrum. De gemeente heeft daarop besloten de leningenportefeuille tussen gemeente en
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NV te herzien. Daarmee kon de NV overgaan tot het verlagen van erfpachten voor de gebruikers van het
Cultureel Centrum.
14) NV Sportbedrijf Deventer
Alle aandelen van het sportbedrijf ter waarde van € 91.000 zijn in handen van de gemeente Deventer. Het
aandelenkapitaal is niet geactiveerd.
In de jaren 1990 zijn er tien prioriteitsaandelen uitgegeven aan een stichting die werd bestuurd door
vertegenwoordigers van de gemeente. Sinds begin 2014 is de stichting opgeheven en bestaan de aandelen niet
meer.
De NV heeft gering eigen vermogen voor incidentele tegenvallers. De boekwaarde van de door de gemeente
uitgegeven leningen is € 14,1 miljoen en een kort geldverstrekking van € 1,0 miljoen.
Als opdrachtgever / subsidieverstrekker zorgt de gemeente voor een deel dat de continuïteit van het
sportbedrijf is gewaarborgd. Een groot deel van de inkomsten moet blijven komen uit opbrengsten. Dat blijft
een risico. Het is voor het sportbedrijf een uitdaging om te blijven zorgen voor een aantrekkelijk aanbod tegen
concurrerende prijzen.
Eind 2012 presenteerde de NV een risicoscan. De beheersmaatregelen die daaruit voort komen, moeten leiden
tot afname van de risico’s. Voor doorlopende risico’s moet een weerstandvermogen van € 656.000 beschikbaar
zijn. Het weerstandvermogen van de NV is nog ver van dat niveau. De NV neemt maatregelen om in 5 jaar tijd
naar een toereikend weerstandvermogen te groeien; van € 78.000 naar € 656.000.
Aandachtpunt is de liquiditeitspositie van de NV die al jaren achtereen te beperkt is. In december 2013 besloot
het college van B&W de liquiditeitspositie de komende 9 jaar met een kort geldverstrekking aan te vullen. De
gemeenteraad stemde in januari 2014 in met dit besluit.
In december 2013 stemde de gemeenteraad in met het borg staan voor financiering van een investering van €
2,4 miljoen voor duurzaamheidsmaatregelen bij het sportbedrijf. In 2014 werden daartoe overeenkomsten
gesloten.
In het voorjaar van 2015 stelt de gemeente haar Sportnota vast. Dit is de basis voor het opstellen van een visie
voor het sportbedrijf 2015-2018. Daarin wordt een meerjarenbegroting meegenomen, inclusief een
investering- en financieringsbehoefte. Herziening van de leningenportefeuille wordt overwogen om tot een
structureel betere liquiditeitspositie van het sportbedrijf te komen.
15) Circulus-Berkel BV
De aandelen van Circulus BV waren in handen van de gemeenten Apeldoorn (55%), Deventer (34%) en Epe
(11%). In 2013 hebben het college van B&W en de gemeenteraad van Deventer ingestemd met een fusie
tussen Circulus BV en Berkel Milieu. De aandeelhouders van Berkel Milieu waren de gemeenten Zutphen,
Doesburg, Bronckhorst, Brummen en Lochem. In de gefuseerde organisatie bedraagt het Deventer aandeel
22,6%.
De positie van dochteronderneming CiRec wijkt niet af van de positie die CiRec nu heeft in Circulus-Berkel BV.
Alleen de gemeenten Apeldoorn en Deventer hebben zeggenschap over CiRec en dragen financieel risico. Dat is
onveranderd gebleven. Eind december 2014 is de fusie formeel tot stand gekomen, met terugwerkende kracht
over 2014. Alle formaliteiten hebben plaatsgevonden met instemming van de provincies Overijssel en
Gelderland.
Circulus-Berkel BV kent voornamelijk bedrijfsvoeringsrisico’s. De ingeschatte algemene reserve van de BV ligt
rond de € 6,9 miljoen (31 december 2014). Over het dividendbeleid en de vermogenspositie van Circulus-Berkel
BV zijn afspraken gemaakt. Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat de verhouding eigen en vreemd vermogen
minimaal 25% moet bedragen.

Gemeente Deventer – Jaarverslag 2014

136

De gemeente heeft een lening van afgerond € 2,1 miljoen bij Circulus uitstaan. In het fusiebesluit staat dat
Circulus-Berkel BV zelfstandig voor haar financiering gaat zorgen. De lening van Deventer wordt daarom
vervroegd afgelost.
De gemeente loopt een risico als het geraamde exploitatievoordeel bij de 100% dochter Cirec BV niet wordt
gehaald. De gemeente loopt risico op de dividenduitkering van begroot € 309.000. Cirec BV verzorgt
overslagactiviteiten voor derden. Zouden die derden de overslagactiviteiten in eigen beheer uitvoeren, dan
betekent dat in het slechtste geval een volledig dividendverlies. De inschatting is dat die situatie zich niet snel
voordoet. In opdracht van de aandeelhouders wordt dit risico door de directie van de vennootschap
voortdurend gemonitord.
16) Enexis Holding NV
De gemeente is voor 0,2592% aandeelhouder in Enexis. 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 (€ 285.000 per jaar). Enexis spreekt in het strategisch plan 2014 de verwachting uit dat er een
meerjarige stijging van de dividendopbrengsten komt. De waarde van het aandelenpakket (onderdeel van het
eigen vermogen van Enexis Holding NV, bedraagt ongeveer € 12 miljoen.
17) BV Vordering op Enexis
Binnen deze BV hebben de voormalige aandeelhouders van Essent hun vordering van € 1,8 miljard
ondergebracht bij Enexis BV. Het gaat om vier deelleningen met verschillende looptijden (3, 5, 7 en 10 jaar) en
rentepercentages (gemiddeld ca. 4,65%).
De minister van Economische Zaken heeft € 350 miljoen van deze vordering geoormerkt als geld dat kan
worden omgezet 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 vordering.
Enexis BV heeft begin 2012 een deellening van € 450 miljoen afgelost. Deventer kreeg daarvan € 1.166.400. In
september 2013 werd een tweede deellening van € 500 miljoen afgelost . € 1.295.999 ging naar Deventer.
18) Attero Holding NV
Attero BV valt onder Attero Holding NV. In 2014 is Attero verkocht aan Waterland Private Equity Investment.
Waterland heeft een aantal garanties en vrijwaringen bedongen. Hiervoor is € 13,5 miljoen op een escrow
rekening (soort van derdenrekening) gezet. De aansprakelijkheid van alle verkopende aandeelhouders samen
bedraagt maximaal het bedrag dat op de escrow rekening is gestort. De verkopende aandeelhouders hebben
hiervoor een overeenkomst gesloten. Voor zover het bedrag op de escrow rekening niet wordt gebruikt ter
vergoeding van Waterland, wordt halverwege 2015 € 9,5 miljoen aan de verkopende aandeelhouders betaald.
Het resterende € 4 miljoen volgt halverwege 2019.
De gemeente heeft Attero een niet geactiveerde renteloze lening gegeven. Dit is het Deventer aandeel in de
voorfinanciering van de afvalverbrandingsinstallatie in Wijster. De terugbetaling van de renteloze lening ter
hoogte van € 2.134.381 is buiten de overname gebleven. Deze verplichting wordt in 2016 door Essent
nagekomen.
19) Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV, Verkoop Vennootschap BV, CBL (Cross Border Lease)
Vennootschap BV en Claim Staat Vennootschap BV
Het gaat hier om BV’s die zijn voortgekomen uit de splitsing en verkoop van Essent.
Enkele opmerkingen:
1.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV: in 2011 is het belang in de Elektriciteits-Productiemaatschappij
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.
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2.

Verkoop Vennootschap BV: in 2011 is € 400 miljoen van de oorspronkelijke € 800 miljoen (voor
algemene/fiscale zekerheden) vrijgekomen. Dat bedrag is, na aftrek van gemaakte kosten, aan de
aandeelhouders uitgekeerd. De resterende € 400 miljoen komt op 30 september 2015 vrij, na aftrek van
gehonoreerde claim en kosten. Op het Deventer aandeel van € 1.036.800 is een vordering en een
voorziening dubieuze debiteuren gemaakt, omdat onduidelijk is welk aandeel van de resterende € 400
miljoen nodig is voor claims en kosten.

3.

CBL Vennootschap BV: in 2011 is een groot deel van het restbedrag van het CBL Escrow Fonds vrijgekomen
en uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het Deventer deel bedroeg rond USD 250.000. De BV heeft $ 9,9
miljoen op de balans staan. Dat bedrag is even groot als de kortlopende schuld aan gemeenten. De $ 9,9
miljoen bestaat uit gelden die in een stichting zijn gebracht als borging voor financiële risico’s uit de
verkoop van Essent. Het risico dat Deventer zijn aandeel van 0,2592% in het aandelenkapitaal van € 20.000
per vennootschap kwijtraakt is verwaarloosbaar.
De overige risico’s zijn bedrijfsvoeringsrisico’s. De vordering op de verkoop vennootschap wordt niet als
risico gezien.

20) Bank Nederlandse Gemeenten NV
De gemeente bezit ruim 0,5% van de aandelen in de Bank Nederlandse Gemeenten. De andere aandeelhouders
zijn gemeenten, provincies en de staat. Het eigenaarschap van deze overheden en het beperkte werkterrein
van de bank bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan de Bank Nederlandse
Gemeenten zeer beperkt is. Het risico dat de gemeente het ingebrachte kapitaal verliest is dan ook gering.
Van het aandelenkapitaal is € 64.300 geactiveerd. Bij de voorjaarsnota 2012 is het geraamde dividend (tijdelijk)
verlaagd van € 611.000 naar € 336.000 per jaar. De reden is dat de BNG moet voldoen aan nieuwe eisen (Basel
III) die banken verplichten tot versterking van het eigen vermogen. Met de genoemde halvering van de
dividenduitkering vanaf boekjaar 2011 verwacht de Bank Nederlandse Gemeenten uiterlijk eind 2017 te
kunnen voldoen aan de nieuwe minimumnorm.
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 van € 282.600. Het
risico voor de gemeente ligt bij verlies van de dividendraming € 75.000 per jaar en het risico op niet-tijdige of
niet-aflossing op de achtergestelde lening van € 123.813 per jaar. Deze risico’s worden 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 van € 6.100. Het risico is gering, ook omdat de actuele waarde van de
vennootschapsportefeuille per 31 december 2013 € 16,7 miljoen hoger is dan de boekwaarde (bron:
jaarverslag 2013). In april 2013 heeft Wadinko haar dividendbeleid gewijzigd en wordt in de jaren t/m 2017
dividend uitgekeerd.
23) Dataland BV
Het risico is beperkt tot de nominale waarde van de certificaten van aandelen die de gemeente heeft via de
Stichting Administratiekantoor Dataland. De Stichting heeft de aandelen van Dataland BV in bezit. De
gemeente neemt dus niet rechtstreeks risicodragend deel in de bedrijfsactiviteiten van Dataland BV. Van de
nominale waarde is slechts een fractie geactiveerd.
24) GR Bedrijfsvoeringorganisatie Jeugdzorg IJsselland.
Per 1 januari 2015 is de regionale Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland van
kracht. Daarbij is gekozen voor de variant Bedrijfsvoeringorganisatie, een nieuwe rechtsvorm geïntroduceerd
door de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen. De Bedrijfsvoeringorganisatie voert in opdracht van 11
gemeenten uitvoerende taken uit als onderdeel van de lokale verantwoordelijkheid die gemeenten volgens de
nieuwe Jeugdwet hebben gekregen. De Jeugdwet (artikel 2.8 lid 1) schrijft voor dat gemeenten gaan
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samenwerken. Dit gebeurt met de nieuwe Bedrijfsvoeringsorganisatie waarin de uitvoeringstaken zijn
ondergebracht.
25) Dimpact U.A.
Per 18 februari 2014 is gemeente Deventer lid van Dimpact. Dimpact is een coöperatieve vereniging
U.A.(uitgesloten aansprakelijkheid). In deze vereniging werken ruim dertig gemeenten samen in het verwerven
en gebruiken van dezelfde oplossingen voor een deel van hun automatisering. Ook wordt door die gemeenten
samengewerkt in nieuwe ontwikkelingen. Dimpact koopt in het kader van elektronische dienstverlening aan
burgers voor een deel van het applicatielandschap applicaties en automatiseringsmiddelen in van de markt en
ondersteunt gemeenten bij het gebruik daarvan. Hierbij wordt aangesloten op landelijke standaards, eisen en
ontwikkelingen maar wordt de eigenheid in presentatie en uitvoering van elke gemeente geborgd.
Verder werken gemeenten binnen de vereniging samen aan gemeenschappelijke thema's en ontwikkelingen en
wordt er kennis en ervaring op ICT-gebied uitgewisseld.
26) Stichting Strategische Board Stedendriehoek
Op 16 april 2013 is de stichting Strategische Board Stedendriehoek opgericht. In deze stichting zoeken
ondernemers, overheid en onderwijs & onderzoek de samenwerking ter bevordering van innovatie, een
vraaggerichte arbeidsmarkt en een concurrerend vestigingsklimaat om op die manier een bijdrage te leveren
aan duurzame versterking van economische structuur, de werkgelegenheid en de economische groei van de
regio. De activiteiten van de board zijn gefinancierd via de regiogemeenten (€ 1 per inwoner per jaar), de
kamer van koophandel (€ 50.000) en door bijdragen in natura van de overige samenwerkingspartners. Over
2013 is er geen financieel jaarverslag opgesteld. De Board was in 2013 nog geen rechtspersoon en beschikte
niet zelfstandig over de middelen. Over 2014 zal de Board zicht verantwoorden met een inhoudelijke en
financiële verantwoording.
27) Coöperatie Parkeerservice U.A.
ParkeerService ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid.
Zij helpen bij het maken van een vertaalslag tussen strategische visies en tactisch parkeerbeleid. Ook geven zij
adviezen over verordeningen, tarifering, parkeerexploitaties en alle andere denkbare onderwerpen. In de stad
zijn ze een praktisch dienstverlener en aanspreekpunt voor automobilisten, inwoners en bedrijven.
Parkeerservice verstrekt vergunningen en abonnementen, handhaven het parkeerbeleid, beheren apparatuur
en bewaken parkeergarages.
Wel of geen extra weerstandsvermogen?
De gemeente weegt af of zij financieel risico loopt bij de verbonden partij en of er voor dit risico extra
weerstandsvermogen moet worden gereserveerd.
Wanneer een verbonden partij er financieel niet goed voor staat, neemt de gemeente de volgende stappen:





Eerst wordt het weerstandvermogen van een verbonden partij aangesproken.
Vervolgens worden beheersmaatregelen getroffen om de exploitatie sluitend te krijgen en wordt besloten
tot aanvulling van het weerstandvermogen tot de vastgestelde norm.
Een financieel risico kan worden beperkt als de verbonden partij een toereikende liquiditeitspositie heeft.
Indien beheersmaatregelen niet tot een gezond financieel meerjarenperspectief leiden en het
liquiditeitssaldo niet toereikend is, loopt de gemeente als aandeelhouder (en als GR-partij) financieel risico.
Om de financiële positie van een verbonden partij te verbeteren wordt ook de verkoop van eigendommen
(vastgoed voornamelijk overwogen.

Schieten deze stappen te kort, dan kan het financieel risico van de gemeente leiden tot de volgende
consequenties:




Beroep op aanvullende subsidie
(Aanvullende) financiering
Aanvulling aandelenkapitaal
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Momenteel heeft de gemeente voor alle onvoorziene risico’s binnen haar programma’s (ook die wegens
financieel risico op verbonden partijen) een weerstandvermogen beschikbaar.
De vraag is of de omstandigheden bij de verbonden partijen zodanig zijn gewijzigd dat een specifiek
weerstandvermogen moet worden aangehouden. In de beoordeling zijn vooral de stappen voor verbetering
van de liquiditeitspositie van het Sportbedrijf en de Schouwburg van belang. Zonder besluitvorming hierover
loopt de gemeente financieel risico. Er is geen reden om vooruitlopend daarop extra weerstandvermogen te
vormen.
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4.7

Grondbeleid

De afgelopen jaren is de gemeente behoedzaam omgegaan met de exploitatie van gronden voor woningbouw
en de ontwikkeling van bedrijfsruimten. Daardoor heeft de gemeente risico’s kunnen vermijden en
grondprijzen reëel gewaardeerd.
Met andere partijen werkt de gemeente aan het optimaliseren van het woningaanbod in Deventer. Het
‘bouwakkoord’ dat 3 juli 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld, is hier een voorbeeld van.
Voorzichtige opleving woningbouwproductie
De opleving van de woningbouwproductie in de goedkopere sectoren heeft het afgelopen jaar doorgezet. Dit
geldt voor zowel de gemeentelijke plannen als voor de particuliere ontwikkelingen in uitbreidingen en binnen
de bebouwde kom. Ook hebben we een voorzichtige positieve beweging gezien in de duurdere
woningbouwsectoren, zoals de zelfbouwkavels en duurdere projectbouw. De kosten zijn een belangrijke factor
geworden.
Lichte groei bedrijfskavels
Nog steeds zien we dat de vraag naar voorzieningen nog niet heeft geleid tot grotere verkopen. De vraag naar
bedrijfskavels op het nieuwe bedrijventerrein langs de A1 is in 2014 verder gegroeid. Dat leidt tot voorzichtig
optimisme over de verkoop in 2015.
Aanvullende verliesvoorzieningen
Per 1 januari 2015 zijn alle meerjaren begrotingen doorgerekend. Daaruit komt de noodzaak voor aanvullende
verliesvoorzieningen van in totaal € 4,2 miljoen naar voren. Dit bedrag kan gedekt worden uit de specifieke
weerstandsreserves voor € 2,9 miljoen en door het rekeningsresultaat voor € 1,3 miljoen.
Weerstandsvermogen grondexploitaties
Het totale weerstandvermogen grondexploitaties bedraagt € 5,3 miljoen. Dit totaal wordt onderverdeeld in:




De Algemene Reserve Grondexploitaties (ARG): € 3,3 miljoen;
De Conjunctuurreserve Bedrijventerreinen: € 2,0 miljoen;
De Reserve Risico Grex; € 0,01 miljoen (alle bedrage per 31-12-2014).

Meerjarenperspectief
Gelijktijdig met deze rekening verschijnt ook het Meerjarenperspectief grondzaken. Met deze beschrijving van
lopende zaken en toekomstperspectieven kan de paragraaf grondbeleid compacter blijven. Belangrijke en/of
tussentijdse ontwikkelingen worden hier wel vermeld.
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4.7.1

De rol van het gemeentelijke grondbeleid

Het grondbeleid hangt nauw samen met ruimtelijke ontwikkeling, milieu, economie, kunst en cultuur. De
beschikbaarheid van gronden en gebouwen zijn immers belangrijk voor maatschappelijke activiteiten. Dat
maakt grond- en vastgoedbeleid een van de middelen die de gemeente kan inzetten bij het stimuleren of
faciliteren van de economisch culturele ontwikkeling van Deventer.
Het gemeentelijk grondbeleid beweegt mee met andere verhoudingen in de samenleving. De vraag van
inwoners en ondernemers staat daarbij voorop. Daarbij ondersteunen we werk- en broedplaatsen, proeftuinen
of een Stadslab – een plek om gezamenlijk te experimenteren en leren.
Een evenwichtige ontwikkeling van Deventer blijft een belangrijk thema. Daarbij houden we rekening met de
samenstelling van de bevolking en de veranderende ruimtevraag. Het gemeentelijke grondbeleid bewaakt
eveneens de ontwikkeling van woningbouwlocaties.
In 2014 heeft de gemeenteraad de nieuwe Nota Grondbeleid vastgesteld. Daarin is vastgelegd dat de
gemeente geen actief grondbeleid meer voert. Alleen als de markt belangrijke maatschappelijke
ontwikkelingen niet oppakt, bekijkt de gemeente of zij daarin een rol kan spelen.
Lopende grondexploitaties worden door de gemeente afgemaakt. De gronden worden in principe verkocht.
Daarbij wordt wel bekeken of gronden of panden een strategische waarde en of verkoop een bepaald
maatschappelijk belang dient. Gronden die wel in gemeentelijk bezit blijven maar nog niet worden gebruikt
voor een ontwikkeling, zijn beschikbaar als ‘pauzelandschappen’. Panden op die gronden zijn eveneens
beschikbaar voor tijdelijke functies, passend bij de omgeving.
4.7.2 Uitvoering van het grondbeleid
Het herstel van de woningbouwproductie zet door. In 2013 leek die opleving vooral betrekking te hebben op
woningen in de lagere prijsklasse. In 2014 komt er ook weer beweging in de andere prijsklassen. Dit geldt zowel
voor de gemeentelijke woningbouwplannen als voor de particuliere ontwikkelingen.
We zien nu groeiende belangstelling voor kavels voor vrijstaande woningen in Eikendal en De Vijfde Hoek.
Ontwikkelaars pakken de plannen weer op die bedoeld zijn voor de midden en duurdere segmenten, zoals
bijvoorbeeld de Geertruidenlocatie.
Belangrijk voor de continuïteit van de woningbouwproductie is het in 2013 gesloten bouwakkoord over de start
van de eerste fase van Steenbrugge. Dat heeft in 2014 geleid tot een overeenkomst tussen de grondeigenaren
en de ontwikkelende partijen.
Het herstel blijft broos en de financiële armslag beperkt. In 2013 en 2014 is voor de vrije kavels een
conjunctuurkorting van 15% gehanteerd. Het is niet ondenkbaar dat de korting structureel wordt.
Ook in 2014 was er vraag naar gronden voor bedrijvigheid en voorzieningen. Er is vooral interesse in het
Bedrijvenpark A1. Voor grote percelen zijn optieovereenkomsten gesloten. Het komende jaar moet duidelijk
worden in hoeverre dit tot verkoop van de gronden gaat leiden. Dit zal ook bepalend zijn voor de vraag of de
ontwikkeling van de volgende fasen (westelijke deel) worden opgepakt.
Voor de verspreid liggende kavels buiten het Bedrijventerrein A1 is minder belangstelling.
4.7.3 Gronden in relatie tot de financiële positie
De beoordeling van de gronden en grondexploitaties is een vast onderdeel van de jaarrekening.
Centraal staat de vraag in hoeverre de investeringen kunnen worden terugverdiend, rekening houdend met al
bestaande verliesvoorzieningen.
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Voor de gemeentelijke grondexploitaties worden jaarlijks zogenoemde meerjaren begrotingen opgesteld. De
overige gronden en panden worden getaxeerd op de marktwaarde.
Als het terugverdienen van de investeringen niet meer waarschijnlijk is, worden er verliesvoorzieningen
gereserveerd of worden de investeringen afgewaardeerd.
De gronden zijn opnieuw gewaardeerd, waarbij de aanvullende en nieuwe verliesvoorziening uitkomt op € 4,2
miljoen op basis van de mjb’s 2015.
In onderstaande tabel zijn alle voorzieningen in beeld gebracht.
Project

Totaal
verliesvoorzieni
ng per 31-122013
1.065.000
4.860.000
20.064.000

rentetoevoegi
ng 2014

Eikendal
De Scheg
Bedrijvenpark
A1
Bedrijventerrei
300.000
n Lettele
WC
449.000
Keizerslanden
Groot
3.884.000
Bergweide/
Havenkwartier
Wijtenhorst
2.538.000
Douwelerleide
Steenbrugge
2.962.000
Grachtengorde
259.000
l*
De Vijfde Hoek
1.326.000
Centrumplan
214.000
Bathmen
Bramhaar
60.900
Essent Terrein
0
Totaal
37.981.900
*) Grachtengordel is afgesloten in 2015.

53.250
243.000
1.003.200

stand
verliesvoorzieni
ng per einde
2014
1.118.250
5.103.000
21.067.200

Aanvullende
verliesvoorzieni
ng jaarrekening
2014
1.152.750
152.000
633.843

15.000

315.000

20.000

335.000

22.450

471.450

1.763.550

2.235.000

194.200

4.078.200

91.418

4.169.618

126.900

2.664.900

17.100

2.682.000

148.100
-259.000

3.110.100
0

-89.100

3.021.000

66.300
10700

1.392.300
224.700

-22.300
151.300

1.370.000
376.000

3045
0
1.627.145

63.945

-63.945
397.000
4.203.616

397.000
43.812.661

39.609.045

Totaal
verliesvoorzieni
ng 31-12-2014
2.271.000
5.255.000
21.701.043

Toelichting
De resultaten van de grondexploitaties zijn berekend op contante waarde. Dit betekent dat de toekomstige
waarde van een verliesvoorziening jaarlijks moet worden berekend om tot een vergelijkbaar en sluitend geheel
te komen. Dit houdt in dat de waarde van een verliesvoorziening per 31-12-2013 wordt doorberekend naar de
waarde eind 2014 met de interne rekenrente van 5%. Dit komt uit op € 1.886.145 Dit bedrag wordt gedekt uit
de egalisatiereserve rente.
Om gronden te kunnen waarderen op de ontwikkelwaarde (niet de huidige bestemmingen) moet de
gemeenteraad zich met kracht hebben uitgesproken over een ontwikkeling in de nabije toekomst. Met het
vaststellen van de grondexploitatie heeft de raad dat gedaan voor de ‘in exploitatie genomen gronden’ (IEGG).
Voor een paar gronden heeft de raad de grondexploitatie nog niet vastgesteld. Er is al wel gewaardeerd op
basis van de ontwikkelwaarde. Ook de meerjaren begrotingen voor deze gronden zijn opgesteld. Het gaat om
zogenoemde ‘nog niet in exploitatie genomen gronden’ (NIEGG) in Park Zandweerd, de omgeving Geertruiden,
het Centrumplan Bathmen en Essentterein.

Gemeente Deventer – Concept Jaarverslag 2014

143

De meerjaren begrotingen geven de nieuwste inschattingen voor de start van de ontwikkeling, het tempo, de
kosten en opbrengsten. De opbrengsten- en kostenstijging is bepaald op 0% en 1% voor de eerste vier jaar,
daarna op 1% en 2%. Gerekend wordt met de interne rekenrente van 5%. Het tempo van uitgifte en de
uitgifteprijzen zijn voor besluitvorming vastgelegd. Het college van B&W heeft deze uitgangspunten op 6
januari 2015 vastgesteld.
In de nieuwe meerjaren begrotingen is de tijdelijke korting van 15 % op de uitgifteprijzen omgezet in een
blijvende prijsaanpassing. Er wordt dus rekening gehouden met lagere opbrengsten over een langere periode.
Ook is het risico dat samenhangt met het prijsniveau naar beneden bijgesteld en is de fasering voor een aantal
woningbouwprojecten aangepast. Dit geldt voor Wijtenhorst Douweler Leide, de Vijfde Hoek (Spijkvoorderenk)
en Eikendal.
Omvangrijke wijzigingen in grondbeleid
Eikendal fase 1
We gingen ervan uit dat de tijdelijke korting van 15% op de grondprijs van Eikendal in 2019 zou worden
stopgezet. De grondprijzen zouden dan weer op het oude niveau komen. Met dit prijsherstel wordt nu niet
meer gerekend. Daarnaast zijn de meest actuele inzichten ten aanzien van de verkoop van de gronden in de
exploitatie verwerkt.
De Scheg
Voor de Scheg is het uitgiftetempo bijgesteld. De uitgifteperiode is verlengd van vier naar zes jaar.
Bedrijvenpark A1
Voor het A1 Bedrijvenpark is in februari 2015 een herzien bestemmingsplan, exploitatieplan,
beeldkwaliteitsplan en grondexploitatie ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Deze uitgangspunten zijn
verwerkt in de MJB 2015. De voornaamste mutatie ten opzichte van de in februari vastgestelde
grondexploitatie is, naast de gebruikelijke rentekosten, de aanvullende plankosten voor mogelijke
aanpassingen in plandeel West, zoals aangekondigd in de Raadstafel van februari 2015. De belangrijkste
mutatie die vervolgens hierna heeft plaatsgevonden is een bijstelling van het uitgiftetempo waarbij een
gedeelte van de uitgifte in 2015 is uitgesmeerd over meerdere jaren.
Winkelcentrum Keizerslanden
De uitgangspunten voor het winkelcentrum zijn in 2014 drastisch gewijzigd. De verwachting is dat in het
voorjaar van 2015 wordt besloten over de uitganspunten. In de concept meerjaren begroting is gerekend met
de tussenstand zoals die eind 2014 bekend was.
Door een afname van de winkeluitbreiding is gerekend met lagere grondopbrengsten met een nadeliger
resultaat als gevolg.
Centrumplan Bathmen
Het gaat om nog niet in gebruik zijnde gronden waarvan de meerjaren begroting is gebaseerd op de
uitgangspunten van het Masterplan centrum Bathmen. Als gevolg van marktomstandigheden bestaat nog
steeds veel variatie in mogelijke ontwikkelingen. Daarom is de grondexploitatie nog niet aan de raad
aangeboden.
In de meerjaren begroting gaan we er van uit dat de komst van een supermarkt niet langer haalbaar is. In de
begroting rekenen we met een kleinschaliger plan, waarbij gemeentelijke panden worden verkocht. De
grondopbrengsten vallen hierdoor lager uit, met ook een lager planresultaat tot gevolg.
Essentterrein
Ook hier gaat het om een ontwikkeling waarbij de gronden nog niet in gebruik zijn. In overeenstemming met de
huidige bestemming zijn voor het terrein bedrijven gepland. Ook voor dit gebied zijn diverse
ontwikkelingsscenario’s mogelijk. Daardoor is de grondexploitatie nog niet aangeboden aan de raad. De
meerjaren begroting is daarom gebaseerd op een concept grondexploitatie.
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In 2014 is de verwachting voor de opbrengsten van het Essent kantoor naar beneden bijgesteld. Ook wordt
ruimte gereserveerd voor een containerterminal. Dit is meegenomen in de nieuwe meerjaren begroting. Dit uit
zich in een latere uitgifte van de gronden.
Park Zandweerd
In de meerjaren begroting wordt uitgegaan van een woningbouwontwikkeling voor Park Zandweerd. Vanwege
de huidige woningmarkt zijn de ambities in de meerjaren begroting naar beneden bijgesteld.
Begin 2015 heeft de raad besloten te onderzoeken op welke wijze en op welk moment de woningbouw
daadwerkelijk start.
Omgeving Geertruiden
Dit is eveneens een terrein dat in gebruik genomen is. Begin 2015 is de grondexploitatie alsnog door de raad
vastgesteld.
Benodigd weerstandsvermogen
Op basis van de resultaten grondexploitaties moeten de verliesvoorzieningen met € 4,2 miljoen worden
verhoogd. Daar staat een lager risicoprofiel tegenover van € 3,3 miljoen ten opzichte van de begroting 2015 (€
12,6 miljoen).
Bedrijvenpark A1 en Winkelcentrum Keizerslanden
De belangrijkste afnames van het risicoprofiel worden veroorzaakt door Winkelcentrum Keizerslanden en
Bedrijvenpark A1. Voor wat betreft het Winkelcentrum Keizerslanden werd bij de Begroting 2015 nog gerekend
met het oorspronkelijke grote plan, in de onderliggende mjb wordt nu een inschatting gemaakt op basis van
een kleiner plan. Dat leidt tot een slechter resultaat, maar daar staat tegenover dat het risicoprofiel ook een
stuk kleiner wordt. Het benodigde weerstandvermogen voor dit plan kan worden verlaagd met € 0,9 miljoen.
Voor het bedrijvenpark A1 geldt door het uitsmeren van het uitgiftetempo het risicoprofiel eveneens daalt met
€ 0,9 miljoen.
Woningbouwprojecten
Een vergelijkbaar is de situatie voor de woningbouwplannen De Vijfde Hoek, Wijtenhorst Douweler Leide en
Eikendal. De resultaten zijn verslechterd, maar de risicoprofielen kunnen met € 0,5, € 0,2 en € 0,7 miljoen naar
beneden worden bijgesteld.
Waardering gronden afgesloten complexen
Ook de marktwaarde van de gronden, die niet (meer) in grondexploitaties is opgenomen, is opnieuw
getaxeerd. Van vier gronden is de marktwaarde nu lager dan de boekwaarde. In totaal wordt er voor € 466.000
afgewaardeerd.
Waardering onroerend goed buiten exploitatie
Eveneens moet een verliesvoorziening van € 6.000 worden gereserveerd voor de panden uit product 13,
onroerend goed buiten exploitatie. In dit product heeft een van de panden, met een economische functie, een
boekwaarde die hoger is dan de marktwaarde. Voor het verschil wordt een verliesvoorziening gevormd.
Balanspositie
Balanspositie projecten
De boekwaarde van de projecten bedraagt eind 2014: € 94,4 miljoen. Dit bestaat voor € 85,7 miljoen uit in
exploitatie genomen projecten en voor € 8,7 miljoen uit nog niet in exploitatie genomen projecten (voor een
specificatie verwijzen we naar de toelichting op de balans 2014).
De toename van het saldo met € 7,5 miljoen ten opzichte van voorgaande jaren is als volgt te verklaren:
1.) Saldo van mutaties
2.) Verhoging van verliesvoorziening 2013
3.) Rentetoevoeging op voorzieningen
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Saldo van mutaties
In 2014 is per saldo (uitgaven/inkomsten) voor € 11,9 miljoen bijgeschreven als geïnvesteerd vermogen op
projecten. De belangrijkste stijgingen zijn:








Bedrijventerrein A1: € 8,5 miljoen
Winkelcentrum Keizerslanden: € 1,1 miljoen
Eikendal: € 1 miljoen
Steenbrugge: € 1,1 miljoen
Havenkwartier: € 0,6 miljoen
De Scheg: € 0,3 miljoen
Bergweide: € -1,6 miljoen.

In 2014 is de voorziening verliesgevende projecten per saldo met €,4,2 miljoen toegenomen.
Positie reserves
Bij de vastgoedprojecten zijn de volgende reserves betrokken:
-

Algemene Reserve Grondexploitaties (ARG)
Conjunctuurreserve
Risico reserve grondexploitaties

De reserves vinden hun basis in het buffermotief en maken onderdeel uit van het weerstandsvermogen van de
grondexploitaties (product 11).
Algemene reserve grondexploitaties
Deze reserve kent per eind 2014 een boekwaarde van € 3,2 miljoen.
Algemene reserve grondexploitaties (bedragen in €)
Boekwaarde 1-1-2014
Bij: rente
Bij: Verkoop grond
Bij: Afsluiting exploitatie
Totaal vermeerderingen
Af: verminderingen
Programmamanagement en uitvoeringskaders
Afwaardering nog te verkopen gronden Product 13
Aanvullende verliesvoorzieningen tlv ARG
Totaal verminderingen
Boekwaarde 31-12-2014

6.764.000
338.000
257.000
62.000
657.000
- 750.000
- 466.000
- 2.948.000
- 4.164.000
3.257.000

Conjunctuurreserve
Deze reserve kent per eind 2014 een boekwaarde van € 2 miljoen.
Conjunctuurreserve (bedragen in €)
Boekwaarde 1-1-2014
Bij: vermeerderingen
Aanvulling besluitvorming begroting 2014
Totaal vermeerderingen
Boekwaarde 31-12-2014

132.000
1.900.000
1.900.000
2.032.000

Risico reserve grondexploitatie
De boekwaarde van deze reserve bedraagt eind 2014 € 2.000.
In het jaar 2014 hebben geen mutaties plaatsgevonden.
Financiële kansen en risico’s in relatie tot weerstandsvermogen
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Eind 2014 is de omvang van de reserves als volgt opgebouwd:
Saldo algemene reserve grondexploitatie:
Saldo conjunctuurreserve:
Saldo risico reserve grondexploitatie:
Totaal 31-12-2014:

€ 3.257.000
€ 2.032.000
€
2.000
€ 5.291.000

De risico’s voor grondexploitaties moeten worden opgevangen door het totale weerstandvermogen. Daarover
meer in de paragraaf weerstandsvermogen.
Bij de voorjaarsnota, of bij het vaststellen van de jaarrekening, wordt beoordeeld of het weerstandsvermogen
van de grondexploitaties moet worden aangevuld.
Bouwclaims
De gemeente is zeer terughoudend met het aangaan van nieuwe bouwclaims. Bouwclaims zijn te onzeker en
worden alleen aangegaan als er zeer duidelijke en zakelijke motieven aan ten grondslag liggen.
Daarom ook dient het beleid rondom 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 het meerjaren programma grondexploitaties.
Aan- en verkopen
Het college van B&W kan in het kader van grondexploitaties aan- en verkopen doen. Om openheid te geven in
de aan- en verkopen wordt hier jaarlijks achteraf verslag van gedaan. Ook deze lijst wordt als bijlage
toegevoegd aan het meerjaren programma grondexploitaties.
4.7.6

Onroerend goed buiten exploitatie

De gemeente heeft erfpachtgronden, agrarische gronden en stedelijke panden in het bezit.
Boekwaarde (x € 1 miljoen)
Panden en gronden
Erfpachtgronden
Agrarische gronden
Nog te verkopen panden/gronden
Totaal

1-1-2014
14,7
4,2
0,1
15,4
34,4

31-12-2014
13,7
4,4
0,1
15,1
33,3

Belangrijkste mutaties in 2014
Panden en gronden:



Overheveling informatiecentrum Steenbrugge: € 0,6 miljoen.
Verkoop Douwelerwetering: € 0,2 miljoen.

Erfpachtgronden:


In erfpacht uitgegeven Bedrijvenpark A1: € 0,3 miljoen.

Nog te verkopen panden/gronden:



Afwaardering boekwaarden gemeentelijke gronden afgesloten projecten: € 0,5 miljoen
Diverse verkopen € 0,2 miljoen.

Reserve onroerende zaken
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Het onroerend goed buiten exploitaties valt onder de reserve onroerende zaken (ROZ). De reserve is onderdeel
van het weerstandsvermogen van het onroerend goed buiten exploitatie (product 13).
Deze reserve is bedoeld om de risico’s voor de bedrijfsvoering van onroerende zaken buiten de exploitatie te
vereffenen. De reserve onroerende zaken kent per eind 2014 een boekwaarde van € 0,6 miljoen. De reserve
staat maximaal op € 1 miljoen.
Reserve onroerende zaken (bedragen in €)
Boekwaarde 1-1-2014
Bij: Vermeerderingen
Totaal afkoop erfpacht

120.000
1.378.661
72.799

Totaal vermeerderingen
Af: Verminderingen
Verliesvoorziening panden 2014
Diverse
Extra kosten onroerend goed (rente gronden)
Verhuurdersheffing
Exploitatiesaldo product 13
Totaal verminderingen
Boekwaarde 31-12-2014

1.451.460

5.659
41.048
782.587
53.000
100.258
982.552
588.461

Weerstandsvermogen onroerend goed buiten exploitatie
Het weerstandsvermogen bevat ook de stille reserves op eigendommen binnen product 13. Die zijn niet
zichtbaar op de balans. De stille reserve is per eind 2014 ongeveer € 12,7 miljoen .
De stille reserve en de boekwaarde van de reserve onroerend goed (€ 0,6 miljoen) samen leiden tot een
weerstandsvermogen voor het onroerend goed buiten exploitatie van € 13,3 miljoen (eind 2014).
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4.8

Investeringen

Belangrijkste ontwikkelingen in 2014

In 2014 is circa 70% van alle ingeschatte investeringen uitgevoerd.
Autonome investeringen


Door faseringsaanpassingen bij enkele projecten schuift een deel van de bestedingen op.

Going concern investeringen


In tegenstelling tot de planning is de herinrichting van sportpark Diepenveen in 2014 nog niet gestart.

Belangrijke conclusies
Autonome investeringen




De projecten Stationsomgeving, tunnel Rivierenwijk en Amstellaan blijven binnen het budget in 2014.
Het project Huis van de wijk is in 2014 opgeleverd.
De verbouwing van museum De Waag en filmtheater De Viking schuiven door naar 2015.

Going concern investeringen


De gepresenteerde lagere lasten voor het project Stadhuiskwartier wordt veroorzaakt door
faseringseffecten. Het nieuwbouwproject wordt in 2015 opgeleverd.

De gemeente heeft in 2014 veel geïnvesteerd in ruimtelijk fysieke projecten, weg- en waterbeheer, ICT en
onderwijshuisvesting, maar ook in projecten op het gebied van maatschappelijk welzijn, veiligheid, milieu en de
publieke dienstverlening.
Keuzes maken
Goede voorzieningen en het in stand houden van voorzieningen zijn een belangrijk uitgangspunt om de
aantrekkelijkheid van Deventer als plek om te wonen, werken en recreëren te behouden. Dit betekent wel dat
er het afgelopen jaar keuze moesten worden gemaakt.
In de begroting 2014-2017 staat een overzicht van te uitvoeren investeringsprojecten voor de komende jaren.
Voor alle investeringsprojecten is voldoende geld beschikbaar.
Tijdelijk beroep bestemmingsreserve
Door faseringsverschillen van de investeringsprojecten kan op momenten een nadelig saldo in de Reserve
Gemeentelijke Investeringen (RGI) ontstaan. Omdat de Commissie Besluit begroting en verantwoording (BVV)
negatieve reserves niet toestaat kan tijdelijk een beroep worden gedaan op een bestemmingsreserve. Bij het
aantrekken van de economie en de grondexploitatie kan het onttrokken geld weer aan de bestemmingsreserve
worden toegevoegd.
Op deze plaats in het jaarverslag wordt een beeld gegeven van de investeringsuitgaven in 2014. Ook wordt hier
een toelichting gegeven op opvallende afwijkingen tussen begrote en werkelijke investeringsbedragen.
Investeringsvolume
De investeringen van de gemeente worden ondergebracht in twee stromingen die samen het
investeringsvolume vormen:
 Autonome investeringen
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Going concern investeringen

Investeringen in 2014
Projectomschrijving
Bedragen x € 1.000

Straten, wegen en pleinen
Betaald parkeren
Groen, natuur en recreatie
Riolering en waterhuishouding
Civieltechnisch kunstwerken (bruggen
en kades)
Uitvoering verkeer en vervoer
Buitensport accommodaties
Ruimtelijke ordening
Volkshuisvesting
Herstructurering
Grondexploitaties
Onroerend goed buiten exploitatie
Huisvesting onderwijs
Cultuur
Musea
Bedrijfsvoering en gemeentelijke
huisvesting
Totaal

Prog.

Product

3
3
3
3
3

20
23
28
32
38

3
3
5
5
6
6
6
9
10
10
11

26
241
1
3
4
11
13
211
230
232
994

Begroting na
Rekening 2014
wijziging 2014
2.336
1.006
520
208
390
339
1.586
746
467
490
11.410
1.121
90
99
2.286
9.070
-59
5.554
712
400
35.434

7.179
503
123
98
1.751
14.122
101
4.208
193
0
17.433

71.416

48.500

Grote investeringen (> € 250.000)
Autonome investeringen
Projectomschrijving
Bedragen x € 1.000

Ontwikkeling Stationsomgeving
(fietsenstalling)
Tunnel Rivierenwijk
Amstellaan
Hanzeweg
Baarlerhoek
Huis van de Wijk
Herinrichting Deltaplein (winkelcentrum)
Kindcentrum Rivierenwijk
Kindcentrum Rivierenwijk (gymzaal)
Filmtheater De Viking (locatie)
De Waag (verbouwing)
ICT - Het Nieuwe Werken (HNW)
ICT – Deventer wijzer
Totaal

Prog.

Product

3

26

3
3
3
3
6
6
9
9
10
10
11
11

26
26
26
26
4
4
211
211
230
232
994
994

Begroting na
Rekening 2014
wijziging 2014
3.214
1.787
1.532
4.496
193
390
1.171
1.058
3.306
716
572
400
1.762
231
19.041

802
3.285
277
339
963
772
3.301
716
70
0
2.423
1
14.736

Toelichting op de afwijkingen > 10 procent


Door vertraagde facturering door ProRail wordt een deel van de begrote kosten voor de ontwikkeling
Stationsomgeving (fietsenstalling) in 2015 betaald. Daarnaast vindt een deel van uitvoering in 2015
plaats. Een deel van de begrote bedragen voor 2014 schuiven door naar 2015.

Gemeente Deventer – Jaarverslag 2014

150



Het project tunnel Rivierenwijk wordt in de jaarrekening 2014 afgesloten. Het project blijft ruim
binnen het begrote bedrag.



De definitieve afronding van het project Amstellaan is vertraagd doordat de resterende werk van de
aannemer en de financiële afrekening met subsidieverstrekkers nog doorlopen in 2015. Een deel van
het budget gaat over naar 2015. De (financiële) afronding vindt plaats in 2015.



Het budget voor project Hanzeweg is in 2014 met € 84.000 overschreden. Bij raadsbesluit van 24-42013 is ingestemd met het werkprogramma Overijssel-Stedendriehoek-Deventer 2013-2017,
waaronder de aanpassing van de Hanzeweg. Vanuit de provincie heeft de gemeente hiervoor € 8,7
miljoen subsidie ontvangen. Naast het voorbereidingskrediet zijn er vooruitlopend op de autorisatie
van het uitvoeringskrediet en een begrotingswijziging uitgaven gedaan. Die hebben bijgedragen aan
de overschrijding.



Het project Huis van de Wijk is eind 2014 opgeleverd. De administratieve afwikkeling volgt in 2015,
waardoor er nog € 208.000 over gaat naar 2015.



De herinrichting van het Deltaplein (inrichting buitenruimte en plein) wordt in 2015 afgerond. Een deel
van de lasten wordt in 2015 in betaald. Dat bedrag komt bovenop de € 286.000 dat in 2014 aan het
project is uitgegeven.



De bouw van filmtheater De Viking (locatie) vindt plaats in 2015. Het budget voor dit project wordt
overgezet naar 2015.



De verbouwing van De Waag moet nog starten. Dit betekent dat de besteding van het budget in 2015
plaatsvindt. Het budget van € 400.000 schuift door naar 2015.



De overschrijding van het project ICT-HNW is circa € 660.000. De verwachting is dat de totale
projectbegroting binnen de beschikbare € 4 miljoen blijft. De overschrijding in 2014, hoofdzakelijk
veroorzaakt door de hogere kosten voor software van de ‘VDI-omgeving’, wordt binnen de
beschikbare projectbegroting opgevangen. Misschien ontstaat er een geringe overschrijding.



Het project voor de (beperkte) uitgifte van Ipads is uitgesteld naar 2015. Het budget gaat over naar
2015.
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Going concern investeringen
Projectomschrijving
Bedragen x € 1.000

MJOP Ceintuurbaan
Mr. H.F. de Boerlaan
Herinrichting sportpark Zandweerd
Sportpark Diepenveen
Nieuwbouw Stadhuiskwartier
Totaal

Prog.

Product

3
3
3
3
11

20
20
241
241
994

Begroting na
Rekening 2014
wijziging 2014
1.629
735
707
271
246
300
550
0
31.633
14.193
34.765
15.499

Toelichting op de afwijkingen > 10 procent


Het onderhoud aan de Ceintuurbaan bleef € 894.000 binnen het budget in 2014. Dit kwam door een
vertraging in de uitvoering. De werkzaamheden worden in 2015 worden voortgezet. Het
(restant)budget gaat over naar 2015.



De kosten voor het onderhoud aan de Mr. H.F. de Boerlaan bleven in 2014 € 436.000 onder het
begrote bedrag. Ook hier worden de werkzaamheden in 2015 voortgezet. Het (restant)budget gaat
over naar 2015.



Bij de afronding van het project sportpark Zandweerd is de verlichting van de velden duurder
uitgevallen (€ 54.000). Onder aftrek van een nog beschikbaar budget in de reserve gemeente brede
investeringsplanning (rgi) van € 25.000 is de overschrijding van het krediet € 29.000.



Door vertraging bij het wijzigen van het bestemmingsplan is in 2014 nog geen start gemaakt met de
herinrichting van sportpark Diepenveen. De uitvoering schuift door naar 2015.



De lagere lasten voor het project nieuwbouw Stadhuiskwartier worden veroorzaakt door
faseringseffecten. Deze zijn niet eerder vermeld, omdat nog onderhandeld werd met aannemer BAM
over nadere prijs- en planningsafspraken.
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4.9

Rechtmatigheid

De accountant controleert de jaarrekening van de gemeente en neemt daarover een oordeel op in een
verklaring. Dat is een voorwaarde die wordt gesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording (BVV). De
verantwoording over de jaarrekening wordt afgelegd door het college van B&W.
In 2011 is besloten om het college een verklaring te laten geven met betrekking tot de rechtmatigheid. Die
verklaring wordt vervolgens door de accountant beoordeeld.
4.9.2. Uitgangspunten van de raad
Om het belang van rechtmatigheid te onderstrepen heeft de gemeenteraad de volgende normen vastgesteld:


Goedkeuringstolerantie
Deloitte Accountants heeft opdracht een goedkeuringstolerantie van 1% op de totale lasten aan te
houden bij het bepalen van het uiteindelijke oordeel. Dit gebeurt volgens de Controleverordening (art.
213 GW).
Op basis van de aangeleverde cijfers is de goedkeuringstolerantie in 2014 1% van de totale lasten (€
320 miljoen). Dat is € 3.2 miljoen. De tolerantie voor onzekerheden bedraagt in 2014 € 9.6 miljoen.



Rapporteringtolerantie
Naast de goedkeuringstoleranties wordt de rapporteringstolerantie onderkend.
Op basis van de aangeleverde cijfers is de te verwachten rapportagetolerantie in 2014 € 320.033
inclusief toevoeging aan reserves.

Goedkeuringstolerantie
Fouten in de
jaarrekening
Onzekerheden in de
controle

Goedkeurend
<=1%

Beperking
>1% <3%

Oordeelsonthouding
-

Afkeurend
>=3%

<=3%

>3% <10%

>=10%

-

De rechtmatigheidscontroles zijn uitgevoerd aan de hand van drie criteria:
1.
2.
3.

Voorwaardencriterium; zijn baten, lasten en balansmutaties volgens geldende wet- en regelgeving tot
stand gekomen?
Begrotingscriterium: zijn de financiële beheersmaatregelen tot stand gekomen binnen de grenzen van
de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’?;
Misbruik en oneigenlijk gebruik: zijn er maatregelen getroffen om te voorkomen dat derden misbruik
of oneigenlijk gebruik maken van overheidsgelden?

Over het boekjaar 2014 vindt een toets plaats op het voorwaardencriterium. Daarbij wordt gekeken naar de
hoogte, duur, recht en bevoegdheden van financiële beheersmaatregelen. Ook worden er optionele aspecten
getoetst bij de vaststelling van het normenkader 2014.
De gemeenteraad heeft het normenkader op 1 oktober 2014 vastgesteld.
Collegebesluiten worden alleen betrokken bij de rechtmatigheidstoets voor zover ze een noodzakelijke
uitwerking zijn van rijks- of gemeentelijke regelgeving en betrekking hebben op financiële beheersmaatregelen.

4.9.3. Organisatie controlefunctie
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De gemeente wil de touwtjes strak in handen houden en daarbij zelf controlerend zijn. We streven naar:





Optimaliseren van het zelf controlerend vermogen;
Beheersing van de risico’s;
Gedegen evaluaties van de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het gemeentelijk beleid (ex.
Artikel 213a Gemeentewet);
Toepassing van organisatie gerichte audits.

Hoe houden we de touwtjes strak in handen?





Opzetten van heldere kaders (doelstellingen en randvoorwaarden);
Helder in (tussentijdse) informatievoorzieningen;
Een goed opgezette en beschreven administratieve organisatie;
Goed verankerde interne controle op processen waarbij via verbijzonderde interne controle wordt
vastgesteld dat:
o
o
o




In de opzet sprake is van een goede Administratieve Organisatie/Interne Beheersing;
De processen worden uitgevoerd volgens de beschreven opzet;
De interne controlemaatregelen worden uitgevoerd volgens de gestelde kwaliteitseisen.

Uitvoeren van managementcontrol en voeren van managementcontrol gesprekken;
Toepassen van risicomanagement.

Interne controles en onderzoeken
De artikelen 212 en 213a uit de Gemeentewet bepalen dat het college jaarlijks de uitvoering van interne
controle en onderzoeken op zich neemt.
Voor een gestructureerde uitvoering zijn in 2014 diverse interne controles, onderzoeken, audits en
kwaliteitszorgtoetsen uitgevoerd. Dit gebeurt via een auditcharter, die op 6 november 2012 door het college
van B&W is vastgesteld. Het controlejaar 2014 loopt van 1 april 2014 t/m 31 maart 2015.
De accountant maakt bij zijn controle gebruik van de op de audit gerelateerde werkzaamheden, die zijn
uitgevoerd zoals weergegeven in de voortgangsrapportages per1 oktober 2014 en per 16 februari 2015.
Alle verantwoordelijken worden met een voortgangsrapportage twee keer per jaar geïnformeerd over de
uitvoering van het auditjaarplan.
4.9.4. (Verbijzonderde) interne controles 2014
Bij de uitvoer van zogenoemde verbijzonderde interne controles wordt de kwaliteit van controleprogramma’s
en/of checklisten per proces geïnvesteerd. Er wordt vooral gekeken naar rechtmatigheid.
De controle wordt uitgevoerd op basis van het normenkader, het voorwaardencriterium en het criterium
misbruik en oneigenlijk gebruik. Bevindingen, conclusies, aanbevelingen en zo nodig verbeteracties worden per
proces gegeven.
De (verbijzonderde) interne controles zijn gebaseerd op risicoanalyses. Een risicoanalyse laat in welke mate een
(verbijzonderde) interne controle nodig is op een proces. Daarnaast heeft de accountant een aantal
aandachtspunten benoemd in de Managementletter 2013 en het rapport van bevindingen 2013.
Dit zijn onder meer:





Gemeentelijke belastingen
Bouwleges
Huren en pachten
Aan- en verkopen
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Inkoop aanbestedingen
Europese aanbestedingen
Salarissen personeel
Subsidieverleningen
Wmo voorzieningen
WWB aanvragen

4.9.5. Bevindingen rechtmatigheidscontroles
A. Voorwaardencriterium
Het overgrote deel van de (verbijzonderde) interne controles geeft een beeld dat de gemeente voor de
geldende kaders en richtlijnen heeft gewerkt op basis van het voorwaardencriterium.
Onderstaand een overzicht van de belangrijkste controles met belangrijkste financiële fouten en
onzekerheden.
(Verbijzonderde) interne
controles
Gem. Belastingen
Leges en omgevingsverg.
Inkoop-aanbesteden
Betaald parkeren
Aan- en verkopen
Huren en pachten
Personeel - salarissen
Eur. aanbestedingen
Subsidie inkomsten
Subsidie verlening
Subsidie vaststelling
Treasury
WMO huishoudelijke hulp
WMO vervoersvoorz.
WMO rolstoelvoorz.
WMO woonvoorziening
WWB aanvragen

Totale massa
in € **)
43.510.500
1.774.317
16.461.667
4.098.360
9.388.000
95.933
34.223.183
27.482.886
4.623.458
25.486.713
28.146.621
54.000.000
7.869.608
2.478.795
842.115
624.067
37.297.299

Totaal

Financiële fout
In €
0
0
0
0
0
0
0
1.905.728
0
585
0
0
0
0
0
0
0
1.906.313

In %

0,000
0,000
0,000
0,000
0.000
0,000
0,000
6,934
0,000
0,002
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0.000
0,000

Financiële
onzekerheid
in €
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
364
4.408
0

In %

0,000
0,000
0,000
0,000
0.000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,043
0,706
0,000

4.772

**) Genoemde bedragen in de kolom totale massa komen uit de rapportages. Deze bedragen hebben
betrekking op de periode waarover de (verbijzonderde) interne controle heeft plaatsgevonden.
De totale financiële onrechtmatigheid over het jaar 2013 bedroeg € 2.889.894. Dit was geheel te wijten aan
onrechtmatige Europese aanbestedingen.
Toelichting op de fouten en onzekerheden:
Europese aanbestedingen
Op de naleving van de Europese aanbestedingsvoorschriften is op basis van het BAO (Besluit
aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten) en het gestelde kader binnen de BBV een totaal bedrag van €
1.905.728 in 2014 als onrechtmatig gekwalificeerd.
Voor een specificatie verwijzen we naar de “Eindrapportage scan rechtmatigheid inkoop en inhuur 2014” van
13 februari 2015.
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Subsidieverlening
Er is een totaalbedrag van € 585 als onrechtmatig gekwalificeerd. Het gaat om € 320 ten onrechte verstrekte
subsidie doordat niet actieve leden meegeteld zijn bij actieve leden. Een bedrag van € 264 is ten onrechte als
subsidie verstrekt doordat niet betalende leden als contributie betalende leden zijn meegeteld.
Wmo rolstoelvoorziening
Bij 2 posten is aangegeven dat een factuur voor een Wmo-voorziening zou zijn betaald. De betaling van totaal
€363,60 is in alle stukken aangetroffen, behalve in het dossier.
Wmo woonvoorziening
Bij 4 posten is sprake dat een factuur voor een voorziening zou zijn betaald. De betaling van totaal € 4.408 is in
alle stukken aangetroffen, behalve in het dossier.

B. Misbruik en oneigenlijk gebruik criterium
Voor misbruik en oneigenlijk gebruik heeft de gemeente geen expliciet beleid. Het tegengaan van misbruik en
oneigenlijk gebruik is verweven in gemeentelijke regelingen en de organisatie cultuur. Door (verbijzonderde)
interne controles en principes als functiescheiding en integriteit zijn de randvoorwaarden ingevuld voor het
uitsluiten van misbruik en oneigenlijk gebruik.
C.

Begrotingscriterium

Zie paragraaf 4.9.6.
4.9.6. Bevindingen voor het begrotingscriterium
Bij de rechtmatigheidcontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium.
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).
Begrotingsafwijkingen en -overschrijdingen vragen om autorisatie door de gemeenteraad. In de regel worden
begrotingswijzigingen vooraf door het college aan de raad voorgelegd ter autorisatie. Hiermee wordt
toestemming gevraagd voor het uit te voeren beleid en voor de besteding van het benodigde bedrag.
Alleen wanneer door omstandigheden een autorisatie vooraf niet mogelijk is, wordt achteraf een
begrotingswijziging aan de raad voorgelegd. Als de raad hiermee 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.
Over het algemeen worden begrotingsoverschrijdingen die passen binnen de beleidskaders van de raad niet
meegenomen in het accountantsoordeel.
Daarnaast worden nog negen soorten begrotingsoverschrijdingen onderscheiden. In onderstaand overzicht
worden ze weergegeven met hun gevolg voor de rechtmatigheid:
Onrechtmatig, maar niet meetellend voor het oordeel
Overschrijding, gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten
Overschrijding bij open einde (subsidie)regelingen
Overschrijding door activiteiten als boetes, procedures en naheffingsaanslagen na het verantwoordingsjaar
Overschrijding op investeringen met als gevolg hogere kapitaallasten in jaren na investeren
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Onrechtmatig en meetellend voor het oordeel
Overschrijding, niet passend binnen beleid, tegen beter weten in niet gemeld
Overschrijding, passend binnen beleid, tegen beter weten in niet gemeld
Overschrijding, gecompenseerd door niet direct gerelateerde extra inkomsten waarbij de raad nog geen besluit
heeft genomen over die extra inkomsten
Overschrijding door activiteiten als boetes, procedures en naheffingsaanslagen tijdens het verantwoordingsjaar
Overschrijding op investeringen met als gevolg hogere kapitaallasten in het jaar van investeren

Overschrijding programma’s
Van de tien gemeentelijke programma’s hebben de programma’s ‘Burger en bestuur’ en ‘Ruimtelijke
ontwikkeling’ in 2014 een overschrijding. Het gaat om overschrijding van de kosten.
Bedragen x € 1.000

Nr.

Programma

1.

Burger en bestuur

5.
11.

Begroting
wijziging 2014

na

Lasten

Jaarrekening
2014

Afwijking
vergeleken
begroting

met

Lasten

17.026

18.013

987

Ruimtelijke ontwikkeling

6.900

6.984

84

Algemene dekkingsmiddelen

1.518

1.763

245

Programma 1 Burger en Bestuur
De overschrijding van € 987.00 heeft voor € 265.000 heeft te maken met extra kosten in verband met afdracht
rijksleges rijbewijzen, reisdocumenten, naturalisatie. Daartegenover staan hogere baten voor rijksleges. Het
andere verschil betreft de extra storting in de voorziening wethouderspensioenen.
Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling
Dit zijn kosten voor het project Stedelijke Distributie in onze regio. Hiertegenover staan ook extra baten van
derden.
Programma 11 algemene dekkingsmiddelen
De overschrijding heeft te maken met het verhogen van de voorziening dubieuze debiteuren voor een bedrag
van € 278.000. De reden hiervan is dat in verband met de verslechterde economische situatie het aantal
faillissementen en schuldsaneringen is toegenomen en daarmee het oninbaar te leiden bedrag.
Overschrijding kredieten
Ook de kredieten zijn beoordeeld op overschrijding. Voor sommige kredieten zijn de lasten in de rekening
hoger dan in de begroting is geraamd.
Voor overschrijdingen > € 50.000 volgt hieronder een korte verklaring.
Programma 3 Leefomgeving – opwaardering Hanzeweg
Het voorbereidingskrediet is overschreden met € 84.000. Deze kosten kunnen in 2015 worden verrekend met
de bijdrage van de provincie voor de verdubbeling van de Hanzeweg.
Reserves
Voor aantal reserves zijn hogere bedragen gestort of onttrokken dan geraamd. Bij de bedragen > € 50.000
melden we of dit rechtmatig is of niet.
Reserve investeringen sport
Het gaat hier om een hogere storting van € 93.000. In een vorige jaarrekening is dit bedrag per ongeluk bij het
rekeningresultaat opgeteld. Het bedrag had moet worden verrekend met de reserve. De correctie volgt in deze
jaarrekening.
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Reserve 1/3 regeling sport
In de jaarrekening is € 63.000 meer onttrokken uit de reserve regeling sport dan begroot. Deze onttrekking is
wel geautoriseerd met besluiten, maar niet verwerkt in de begroting.
Reserve eenmalige problematiek
In de voorjaarsnota 2012 is besloten dat in 2016 de € 2,1 miljoen betreffende de vrijval van de
voorfinancieringbijdragen van Deventer, voormalig Diepenveen en voormalig Bathmen voor de investering in
de afvalverbrandingsinstallatie in Wijster zou worden gestort in de reserve eenmalige problematiek. In de
jaarrekeningen is deze bijdrage tot nu toe steeds verwoord als een niet uit de balans blijkend recht. De
accountant heeft bij de jaarrekening 2014 aangegeven dat deze voorfinancieringsbijdragen in de balans
moeten worden opgenomen. Op basis van de besluitvorming in de Voorjaarsnota 2012 wordt het bedrag
gestort in de reserve Eenmalige problematiek
Reserve kapitaalasten
De bijdrage van € 5 miljoen van de provincie met betrekking tot de bouw van de het filmtheater is in de
rekening als nog te ontvangen opgenomen. Dit bedrag wordt gestort in de reserve kapitaallasten en zal
conform eerdere besluiten worden aangewend ter dekking van desbetreffende lasten.
4.9.7. Conclusie
De gemeente beschikt over een gedegen (verbijzonderde) interne controle. Dit geeft de accountant voldoende
inzicht voor een oordeel over de rechtmatigheid.
De (verbijzonderde) interne controles richten zich op de administratieve organisatie en interne controle. De
toepassing van deze essentiële beheersmaatregelen wordt daarmee gecheckt. Waar nodig leidt de evaluatie
tot aanpassingen in de bedrijfsvoering. Met deze stappen is de uitvoering van de (verbijzonderde) interne
controles van voldoende niveau.
4.9.8. Verantwoording door het college
De financiële beheersmaatregelen die in deze jaarrekening worden beschreven vallen binnen de financiële
rechtmatigheidskaders van de raad en hogere overheden.
4.9.9. Vooruitblik
De gedane verbeteracties en aanbevelingen van de accountant ten behoeve van de interne (financiële)
beheersing en de verdere doorontwikkeling van de verbijzonderde interne controle zullen voortvarend worden
opgepakt door de organisatie.
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Bijlagen
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Bijlage 1 – Over te hevelen budgetten
Prog

Prod

Onderwerp

1
355
Potje B&W
Totaal programma 1 Burger en bestuur
3
3
3

Lasten

Baten
(anders
dan
reserve)

999
999

Reserve

Saldo

999
999

-

20
Hanzeweg
20
Herstructurering Rivierenwijk
20 en
Mr. De Boerlaan
22
Totaal programma 3 Leefomgeving

40.215
433.830
107.994

433.830

582.039

433.830

4
36
Sanering Essent
4
45
RUD
4
45
Veenoord en Teugse kolk
Totaal programma 4 Milieu en duurzaamheid

153.723
97.000
100.000
350.723

153.723

5
1
Leader Platteland
5
1
Locatie en Gebiedsontwikkelingen
5
1
LOP
5
1
Sluiskwartier
Totaal programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling

21.353
73.747
34.000
28.766
157.866

73.747

7

195.815

195.815

-

195.815

195.815

-

405

Center of excellence

Totaal programma 7 Inkomensvoorziening en
arbeidsmarkt
8
8
8
8
8
8

100.000
253.723

21.353
34.000
28.766
84.119

9
216
Van Wieg naar werk
9
216
VVE extra
9
216
VVS
Totaal programma 9 Jeugd en onderwijs

146.769
1.430.165
394.038
1.970.972

69.037
1.430.165
394.038
1.893.240

77.732

5.879

Totaal programma 10 Economie, kunst en cultuur

17.345
14.102
120.000
75.928
225.000
142.764
595.139

11
11
11
11
11
11

10.000
58.000
150.000
50.000
37.600
9.852

LHTB
Voormalig personeel 2014
Knelpuntenbudget directie
Leanproject Dir
Professionalisering inkoopproces FA
Doorontwikkeling organisatie

Gemeente Deventer – Jaarverslag 2014

-

73.747

-

905
908
993
994
994
994

-

97.000

163.363

Beleefbaar maken landweer
Startershuis
Structuurversterkende maatregelen
Winkelstraatmanagement
Bibliotheek Bathmen
Bijdrage nieuwbouw openbare bibliotheek

148.209

97.000

Totaal programma 8 Meedoen

5
10
10
10
233
233

Implementatiebudget 3D
Wonen, zorg en welzijn
Mantelzorg
Hervorming langdurige zorg
Sociale teams
Eenmalige koopkrachttegemoetkoming

-

658.143
117.363
36.000
46.000
103.000
140.000
1.100.506

10
10
10
10
10
10

204
204
225
204
204
242

40.215
107.994

117.363
46.000

658.143
36.000
103.000
140.000
937.143
-

77.732

49.338

26.590
225.000

55.217

265.692

11.466
120.000
25.764
157.230

50.000
37.600
9.852

10.000
58.000
150.000
-

14.102

160

Prog

Prod

11

994

11
11
11
11

994
994
994
994

11

994

Onderwerp

(reorganisatiebudget Dir).
Scannen statisch archief (dit betreft een
aanvulling op de budgetoverheveling bij de
NJR)
Basis Registratie personen
Basisregistratie Grootschalige topografie
Digitalisering werkproces W&I
DOWR I Implementatie Boombeheer voor
Olst Wijhe en Raalte
DOWR I Datacenter Olst Wijhe en sharepoint
extra net

Totaal programma 11 Algemene dekkingsmiddelen
Totaal
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Lasten

Baten
(anders
dan
reserve)

10.625

Reserve

Saldo

10.625

-

22.750

62.059
139.649
17.221

130.475
139.649
60.572
17.221

45.666

93.300

93.300

767.294

138.966

191.399

436.929

5.721.353

3.207.901

716.941

1.796.511

60.572

-

161

Bijlage 2 - Kaders bedrijfsvoering
Hieronder is een overzicht opgenomen van de geldende gemeentelijke beleidskaders per programma en op het
gebied van bedrijfsvoering. Daarbij is aangeven wanneer het kader is vastgesteld en door welk orgaan.
Programma 1 Burger en bestuur

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

Nota termijnafspraken bezwaarschriftenbehandeling (2004)
Nota tussenrapportage termijnen (april 2005).
Evaluatie MO-ket 2009, 2010, 2011
Verlenging Wijkwinkel 2013
Burgers & bedrijven centraal; Goed en Snel
Monitor Kwaliteit Publieke Dienstverlening (2009, 2010, 2011)
Voortgangsrapportage Publieke Dienstverlening 2012
MO-KET: Maatschappelijke ondersteuning en publieke dienstverlening (2008)
Evaluatie werkwijze Raad (2010)
Griffieplan
Economisch Businessplan (2002).
Structuurplan Deventer 2025, synergie van stad en platteland (2004).
Gebiedsagenda Oost-Nederland (mei 2009).
Kader subsidieverwerving (februari 2008); Meerjarenvisie subsidieverwerving (maart 2009).
Toekomstvisie Deventer 2030, Staat van Deventer en Strategische Toekomstagenda ‘De vier P’s van
Deventer’ (juni 2009).
Middellange termijn beleidsagenda Gemeente Deventer
Plattelandsbeleid: 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: 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 de boegbeelden
voor Overijssel, Deventer en de Stedendriehoek.
Investeren in Overijssel: (bestuurlijke afspraken over investeringen in o.a. boegbeelden, gemaakt in het
halfjaarlijks overleg GS-B&W e.a.)
Innovatie in de samenleving: programmaplan ICT in de samenleving 2008/2009 (september 2008),
Economisch Businessplan (2002), regionale economische visie (2009)
Aanpak economische crisis: Scenarioanalyse kredietcrisis Deventer (december 2008), Aanpak economische
crisis Deventer (maart 2009), Raadsbesluit inzake aanpak economische crisis (mei 2009), Economisch
Businessplan (2002)
Uitvoeringsagenda duurzaamheid: Visie Duurzaam Deventer, Milieubeleidsplan 2010-2015, convenant met
woningbouwcorporaties (2009), convenant duurzaamheid met de provincie (2011)

Programma 2 Openbare orde en veiligheid
•
•
•
•
•

Meerjaren veiligheidsbeleid “ (samen)werken aan veiligheid 2015-2018)
Voortgangsrapportage Veiligheid 2014
Nota Bestuurlijk instrumentarium “de aanpak van georganiseerde criminaliteit’, 2012
Beleidsregel Wet Bibob gemeente Deventer, 2012, inclusief diverse handhavingsinstrumenten
Beleidsvisie Huiselijk geweld 2011 – 2015
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•
•
•
•
•
•
•



Huisvestingsverordening kamergewijze verhuur
Evenementenbeleid Deventer, 2011
Beleidsnotitie aanpak Veelplegers, 2012
Hooligans buitenspel
Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP), 2015
Raadsopdracht toepassing PKVV
Nota drugsbeleid
Nota prostitutiebeleid
Algemene Plaatselijke Verordening

Programma 3 Leefomgeving
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•


Toekomstvisie 2030
Middenlange-termijn beleidsagenda
Milieubeleidsprogramma (2006).
Stadsreinigingsplan 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).
‘Visie op spelen’ (oktober 2010)
Deventer binnen bereik (Bereikbaarheidsconclaaf) (2010)
Nota hoofdwegenstructuur,
Herijking nota Hoofdwegenstructuur, 2007.
Tactische notitie herijking Hoofdwegenstructuur, 2008 (niet vastgesteld).
Fietsbeleidsplan Deventer Fietst! 2010-2015 (2010)
Fietsagenda Zuid (2012)
Parkeerbeleidsplan (2013)
Nota en Beleidsregels parkeernormen Deventer (2013) CONCEPT
Openbaar Vervoervisie Deventer, 2008
Beleidsplan Verkeersveiligheid ‘Deventer veilig op weg’ 2011-2021 (2011)
Openbare verlichting Uitvoeringskader (2013).
Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 (2009)
Sportnota Deventer Vitaal 2009 – 2012
Visie Leefomgeving d.d. 11 juni 2014

Programma 4 Milieu en duurzaamheid

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visie Duurzaam Deventer, koersdocument voor periode 2009-2014
Beleidsnota ecologie (2013)
Afval 2030
Uitvoeringsagenda Duurzaamheid (2011)
Afvalplan 2009-2014 (2009)
Visie op externe veiligheid (2007)
Actieplan Luchtkwaliteit en Regionale Samenwerkingsafspraak Luchtkwaliteit (2008)
Verdeelbesluit Bodemsanering 2005-2009 en verder (2010)
Visie op de ondergrond (2011)
Convenant Nanov (geluidschermen langs spoor)
Verdeelbesluit geluidsanering (2010)
Toekomstvisie Deventer 2030 (juni 2009)
Middellange termijn beleidsagenda Deventer (juni 2010).
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Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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).
Structuurvisie Diepenveen (2004).
Ruimtelijke visie Bathmen (2008).
Visie Voorstad Oost (2009).
Landschapontwikkelingsplan (2009)
Ontwikkelingskaders Rood voor Rood en Vrijkomende Agrarische Bebouwing (2009).
LOG visies Lettele en Bathmen (2009)
Kroon van Deventer (2005).
Provinciale Omgevingsvisie (2009)
Bestemmingsplan Ruimte voor de Rivier (2011)
Bestemmingsplan Buitengebied (2012)
Ruimtelijke strategie voor economische vernieuwing: Koersdocument Stadsassenzone (2012)
Welstandsnota (2011)
Mobiliteitsagenda Regio Stedendriehoek (2013)
Fietsvisie Regio Stedendriehoek (2012)
Nota Hoofdwegenstructuur, Herijking nota Hoofdwegenstructuur (2007)
Parkeerbeleidsplan (2013)Nota en Beleidsregels parkeernormen Deventer (2013)
Fietsbeleidsplan Deventer Fietst! 2010-2015 (2010)
Fietsagenda Zuid (2012)
Openbaar Vervoervisie (2008)
Beleidsplan Verkeersveiligheid ‘Deventer veilig op weg’ 2011-2021 (2011)
Deventer binnen bereik (Bereikbaarheidsconclaaf) (2010)
Verdeling zorgwoningen (2008)
Huisvestingsverordening kamergewijze verhuur
Woonvisie 2008+ (2010), Herijking woonvisie 2014
Verordening doelgroepen sociale woningbouw (2010)
Verordening Startersleningen (2012)
Verordening Particuliere Woningverbetering (2011, gewijz. 2013)
Verordening Stimuleringsleningen VVE’s (2010)

Programma 6 Herstructurering en vastgoed

•
•
•


•
•
•
•
•

Ontwikkelingsvisie Centrum Colmschate (2003 vastgesteld)
Visie Binnenstad Zuid (2004)
Ontwikkelingsvisie wijkvernieuwing wijk 4, De Kroon van Deventer (2005)
Ontwikkelingsvisie Rivierenwijk (2005)
Uitgangspunten Ontwikkeling Park Zandweerd (2006 vastgesteld)
Notitie Methodiek gemeentelijke investeringsplanning (2006)
Stedenbouwkundig plan Rivierenwijk (2008)
Vernieuwingsplan Oranjekwartier (2008)
Vernieuwingsplan landsherenkwartier
Visie Voorstad Oost (2009)
Uitvoeringsprogramma Voorstad Oost (2010)
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Ontwikkelingsplan Havenkwartier “Ruimte voor Ideeen” (2010)
Nota grondprijzenbeleid (2010)
Financiële spelregels vastgoed (2011)
Kadernota vastgoed (2012)
Ontwikkelingsbeeld en strategie Sluiskwartier (2012 vastgesteld)
De Deventer Binnenhaven, strategie en aanpak voor de toekomst (2014)
Nota Grondbeleid (2014)
Uitvoeringskader ‘Ondertussen in het Sluiskwartier’ (2015 vastgesteld)
Opstarten initiatieffase Park Zandweerd (2015 vastgesteld)

Programma 7 Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
• Beleidskader Iedereen Actief! 2015
• Uitvoeringskader Werk en Inkomen 2015
 Herstructureringsplan SW 2014-2020
Programma 8 Meedoen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Werkwijze decentralisatie Awbz, functie begeleiding, 2013 en verder
Werkwijze kanteling WMO 2014
Eindevaluatie nazorg ex-gedetineerden
Evaluatie krachtige regie en samenwerking op personen met meervoudige problemen
Notitie vrijwilligers- en mantelzorgbeleid
Sportnota Deventer Vitaal 2009 - 2012
Beleidsplan Meedoen
Visie AWBZ
Naar de bron van het sociale domein (kanteling)

Programma 9 Jeugd en onderwijs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Statuten van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Masterplan IHP 2011 – 2017
Visie hoger onderwijs
Nota zwerfjongeren
Visie van wieg naar werk 2.0
Nota VVE en wet OKE (inclusief verordening inkoop kindplekken en kwaliteitseisen bij de ontwikkeling naar
integrale kindcentra)
Jeugd in Beeld
Inrichtingsplan CJG
Plan van aanpak transitie jeugdzorg
Bestuursafspraak VVE
Visie brede school nieuwe stijl

Programma 10 Economie, kunst en cultuur
•
•
•
•
•

Toekomstvisie Deventer 2030 (juni 2009)
Middellange termijn Beleidsagenda (juni 2011)
Bedrijventerreinvisie, vastgesteld mei 2011
Structuurvisie Detailhandel, vastgesteld april 2010
Horecabeleidsplan, vastgesteld juli 2009
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•
•
•
•
•
•

Inrichtingplan terrassen, vastgesteld februari 2011
Kantorenonderzoek, vastgesteld 2009 en actualisering 2011
Economische verkenning 2010
Investeren in Cultuur 2007
Culturele Agenda voor de Toekomst (DOC, 2011)
Koersdocument Ruimtelijk Erfgoed 2011

Kaders op het gebied van bedrijfsvoering
Personeel en organisatie
• Visiedocument Klant Centraal gemeente Deventer, 2004
• Werken naar resultaat, 2004, College van B&W
• Missie en visie organisatie gemeente Deventer, 2005, College van B&W
• Verzuim en re-integratiebeleid, 2005, Directie
• Nota leeftijdsbewust personeelsbeleid, 2007, College van B&W
 Beloningsbeleid, 2007, College van B&W
 Gedragsprotocol integriteit, 2008, College van B&W
• Agressieprotocol gemeentebreed, 2008, Directie
• Regie op verzuim, 2008-2010, Directie
• Organisatieverordening en directiestatuut, 2009, Raad
• HR visie en -programma, 2010, Directie
• Kadernota Inhuur externen, 2010, College van B&W
• Dubbelslag sturing- en organisatiefilosofie, 2011, College van B&W
• Arbeidsvoorwaardenregeling Deventer, 2013, College van B&W
 Agressieprotocol, 2013
 Notitie vitaliteitsprogramma, 2015, Directie
 Procedureregeling HR21 DOWR, College van B&W, 2015
 Aanstelling in algemene dienst DOWR, College van B&W, 2015
 Beloning en beoordeling DOWR, College van B&W, 2015
 Dienstreizen en verblijfkosten DOWR, College van B&W, 2015
 Keuzemodel DOWR, College van B&W, 2015
 Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen DOWR, College van B&W, 2015
 Melding vermoeden misstanden DOWR, College van B&W, 2015
 Opleiden en ontwikkelen DOWR, College van B&W, 2015
 Privacy email en internet DOWR, College van B&W, 2015
 Reiskosten woon werkverkeer standplaatswijziging DOWR, College van B&W, 2015
 Sanctiebeleid DOWR, College van B&W, 2015
 Sociaal Statuut DOWR, College van B&W, 2015
 Vakantie en verlof DOWR, College van B&W, 2015
 Werktijden DOWR, College van B&W, 2015
 Commissie VWNW DOWR, College van B&W, 2015
Informatie en automatisering
• Informatiebeveiligingsplan, 2009
• Geo beleidsplan, 2010
• I-visie, 2012
• Archiefverordening 2010, Raad
• Besluit Informatiebeheer 2010, College van B&W
• PDC (product Diensten Catalogus)
• Service Level Agreement
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Financiën
• Budgethoudersregeling, 2001, College van B&W
• Spelregels gemeentelijke investeringsplanning, 2006, Raad
• Bedrijfsvoering in control, 2006
• Nota weerstandvermogen, 2007, Raad
• Richtlijn activeren en afschrijven, 2008, Raad
• Beleid reserves en voorzieningen, 2009, Raad
• Treasurystatuut, 2009, Raad
• Verbonden partijen, 2012, Raad
• Leningen en garanties, 2012, College van B&W, Raad volgt in 2013.
 Notitie wijzigen van de begroting, 2013, Raad
 Nota Rentebeleid, 2014, Raad
Communicatie
• Huisstijl, 2007
• Schrijfwijzer, 2007
• Mediamix, 2007, College van B&W, tweejaarlijks onderzoek 2009, 2012, 2014
• Participatieladder, 2007
• Visie interne communicatie, 2008, Directie
• Oog voor Deventer, communicatie, 2009, Directie
• Digitale bekendmakingen, 2010, College van B&W, update 2013
• Startnotitie Interactief werken 2011, College van B&W
 Huisstijl in samenwerkingsverbanden, directie juni 2010
• Communicatierichtlijnen sociaal media, 2013
• Directienota Communicatiebeleid 2013 – 2016, directie 2013
• Meerjarenvisie Online Communicatie 2013 – 2014, directie april 2013
• Communicatiestrategieën voor samenwerkingsverbanden, 2013 ter informatie naar de directie
 Communicatie bij gebeurtenissen met grote impact
Juridische Zaken en Inkoop
• Inkoop en aanbestedingsbeleid ’Deventer Inkoopmanschap’, 2013, College van B&W
Facilitaire werkorganisatie Deventer, Olst/Wijhe ,Raalte
• Visiedocument en organisatieontwikkelplan Facilitaire werkorganisatie DOWR, incl. DVO en PDC;
stuurgroep DOWR, maart 2013
• Notitie parkeren ambtenaren; directie, maart 2012
• Notitie BHV; directie, april 2013
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Bijlage 3 - Overzicht programma’s en producten
Programma
1. Burger en bestuur

Product nr.

Productnaam

41
104
226
304
305
310
331
350
355

Dienstverlening Bouwen en Wonen
Regie op gemeentebrede strategische programma’s
Internationaal beleid
Belasting en verzekering
Burgerzaken
Juridische zaken
Lijkbezorginggemeentewege
Raad
Burgemeester en wethouders

303
356
500
501
502

Openbare orde en veiligheid
Stadstoezicht
Basis brandweerzorg
Preventie
Regio en rampenbestrijding

20
21
22
23
25
26
28
30
32
33
34
38
241

Straten, wegen en pleinen
Straatreiniging
Openbare verlichting
Betaald parkeren
Haven en waterwegen
Uitvoering verkeer- en vervoerbeleid
Groen, natuur en recreatie
Openbare speelgelegenheden
Riolering en waterhuishouding
Begraafplaatsen
Verkeerstechniek
Civieltechnische kunstwerken
Buitensport accommodaties

2. Openbare orde en veiligheid

3. Leefomgeving

4. Milieu en duurzaamheid
31
36
37
44
45

Verwijdering huishoudelijk afval
Bodem
Geluid
Duurzaamheid
Milieu

1
2
3
46

Ruimtelijke ontwikkeling
Bouw- en woningtoezicht
Volkshuisvesting
Verkeer en vervoerbeleid

4
11
13

Herstructurering
Grondexploitaties
Onroerend goed buiten exploitatie

5. Ruimtelijke ontwikkeling

6. Herstructurering en vastgoed

7. Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
401
405

Inkomen
Re-integratie

200
201
202
203
204
220
221
222

Algemeen maatschappelijke werk
Maatschappelijke opvang en verslavingszorg
Volksgezondheid
Wmo individuele verstrekkingen
Wmo overige
Inburgering en educatie
Buurtwerk
Wijkaanpak

8. Meedoen
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Programma

Product nr.
223
224
225
227
240
242
406

Productnaam
Ouderenbeleid
Minderhedenbeleid
Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid
Wet inburgering uitvoering
Sportbeleid
Armoedebeleid participatie
Financiële regeling schuldhulpverlening

210
211
212
213
216

Openbaar primair onderwijs
Huisvesting onderwijs
Lokaal onderwijsbeleid (incl. leerplicht)
Leerlingenzaken
Kind- en jeugdbeleid

5
9
10
27
230
231
232
233

Monumentenzorg
Evenementenbeleid
Sociaal economisch beleid
Markten
Cultuur
Stadsarchief en athenaeumbibliotheek
Musea
Bibliotheekwerk

900
901
902
903
904
905
907
908
993
994
997

Reserves en voorzieningen
Beleggingen
Financiering
Onroerende zaakbelasting
Overige belastingen
Algemene uitkering
Onvoorziene lasten
Algemene lasten en baten
Calculatieverschil RS
Calculatieverschil BV
Calculatieverschil BRW

9. Jeugd en onderwijs

10. Economie, kunst en cultuur

11. Algemene dekkingsmiddelen
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Bijlage 4 - Gebruikte afkortingen
AMW
APV
ARG
AU
AWBZ
BAD
BBP
BBV
BBZ
BCF
BIBOB
BSO
BWS
CJG
CPB
CUWVO
CVV
DDDW
DGB
Do
DVO
EMU
EPC
Fido
GAE
GBA
GGD
GGW
GPK
GRP
GS
GSB
GUO
HV
IHP
IPO
ISV
KCC
LOG
MER
MIND
MJOP
OGGZ
OKE
OZB
PAK
PGB
pMJP
Po
RGI
RMC
RMW
ROC
RUD

Algemeen maatschappelijk werk
Algemene plaatselijke verordening
Algemene reserve grondexploitatie
Algemene uitkering
Algemene wet bijzondere ziektekosten
Budget adviesbureau Deventer
Bruto binnenlands product
Besluit begroting en verantwoording
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
BTW compensatie fonds
Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
Buitenschoolse opvang
Besluit woninggebonden subsidies
Centrum voor jeugd en gezin
Centraal plan bureau
Commissie uitvoering wet verontreiniging oppervlaktewater
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
Deventer Doet, Digi Werkt
Deventer groen bedrijf
Definitief ontwerp
Dienstverleningsovereenkomst
Economische en monetaire unie
Energieprestatie
Financiering decentrale overheden
Go ahead eagles
Gemeentelijke basisadministratie
Gemeenschappelijke gezondheidsdienst
Gebiedsgericht werken
Gehandicapten parkeerkaart
Gemeentelijk rioleringsplan
Gedeputeerde staten
Grotestedenbeleid
Gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie
Huishoudelijke Verzorging
Integraal huisvestingsplan onderwijs
Interprovinciaal overleg
Investeringsbudget stedelijke vernieuwing
Klant contact centrum
Landbouw ontwikkelingsgebied
Milieu effecten rapportage
Meerjarenprogramma infrastructuur Deventer
Meerjaren onderhoudsplan
Openbare geestelijke gezondheidszorg
ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie
Onroerende zaakbelasting
Project Alledaagse Kansen
Persoon Gebonden Budget
Provinciaal meerjarenprogramma
Particulier opdrachtgeverschap
Reserve gemeentebrede investeringen
Regionale meld en coördinatiefunctie
Ruimte, milieu en wonen
Regionaal opleidingscentrum
Regionale uitvoeringsdienst
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RZB
SAB
SR
SVN
UvW
Uwv
VNG
Vo
Vrom
VVE
VWS
Wabo
W&I
WIJ
Wmo
WSF
Wsw
Wro
Wvc
Wwb
Wwnv

Roerende zaakbelasting
Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek
Social return
Stimuleringsfonds volkshuisvesting Nederland
Unie van waterschappen
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Voorlopig ontwerp
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer
Voor- en vroegschoolse educatie
Volksgezondheid, welzijn en sport
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Werk & inkomen
Wet investeren in jongeren
Wet maatschappelijke ondersteuning
Wetenschappelijke steunfunctie
Wet sociale werkvoorziening
Wet op de ruimtelijke ordening
Wijk voorzieningencentrum
Wet werk en bijstand
Wet werken naar vermogen
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Bijlage 5 – Verklaring begrippen
Begroting
De begroting is een overzicht, gemaakt door de gemeenteraad, met de bedragen die de raad beschikbaar stelt
voor taken en activiteiten van de gemeente. De diensten en voorzieningen voor inwoners staan voorop.
Daarbij ook de financiële middelen die de gemeente verwacht in te zetten. Het is gebruikelijk dat een
gemeentebegroting een saldo van om en nabij de nul heeft.
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten zonder vooraf bepaald bestedingsdoel die de gemeente vrij kan
besteden. Het gaat behalve om de uitkering uit het gemeentefonds, ook om gemeentebelastingen, of
aandelen van verbonden partijen. Ze zijn bedoeld voor de uitvoering van de programma’s waarin het beleid
wordt uitgevoerd dat de gemeenteraad heeft vastgesteld.
Algemene uitkering
De algemene uitkering komt uit het gemeentefonds. Deze uitkering is voor een deel gekoppeld aan de uitgaven
van het rijk. De verdeling van het geld naar gemeenten vindt plaats op basis van maatstaven.
Lokale heffingen
Dit zijn de opbrengsten uit (onderstaande) lokale heffingen die vrij kunnen worden besteed.
Dividend
Onder opbrengst uit deelnemingen valt onder meer de dividenduitkering van de Bank Nederlandse gemeenten.
Saldo financieringsfunctie
Het saldo van de financieringsfunctie is een begrip uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit is het
saldo van:
a) betaalde rente (last) over langlopende leningen en over de aangetrokken middelen in rekening courant;
b) ontvangen rente (bate) over de uitzettingen. Onder uitzettingen kunnen worden verstaan deposito’s,
verstrekte langlopende leningen en beleggingen.
Onvoorzien
Het gaat hier om de algemene raming voor onvoorziene bestedingen. De verantwoording voor deze
bestedingen staan bij de programma’s. In bijlage 1 Onvoorzien bij de jaarrekening 2014 is inzichtelijk voor
welke posten de begroting onvoorzien is aangewend.
Stelposten
Dit zijn lasten en baten die niet direct onder de programma’s vallen.
Calculatieverschil kostenplaatsen
Voor een aantal kostenplaatsen in de begroting wordt een ‘voorcalculatorisch tarief’ gehanteerd. De werkelijke
kosten en opbrengsten kunnen hiervan afwijken. Dit is het calculatieverschil.
Resultaatbestemming
De resultaatbestemming omvat alle stortingen in en onttrekkingen uit de reserves, die gevolg hebben voor de
exploitaties. Ook is in dit programma de rente opgenomen die wordt toegevoegd aan de reserves .
Jaarrekening
Resultaat
Het resultaat is het saldo van de 10 gemeentelijke programma’s plus de algemene dekkingsmiddelen. Via de
reserves wordt een bestemming gegeven aan dit resultaat.
Activa
De bezittingen van de gemeente, uitgedrukt in geld.
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Passiva
Passiva zijn de leningen en voorzieningen voor uitgestelde opbrengsten en uitgaven.
Paragrafen
Belastingen
Belastingen zijn heffingen waarvoor de gemeente geen tegenprestatie levert. De lokale belastingen zijn
bijdragen aan de algemene kosten van de gemeente. Met andere woorden: uit de belastingen worden
inkomsten voor de gemeente verworven. Voorbeelden van belastingen zijn: de onroerendzaakbelasting (OZB),
hondenbelasting en parkeerbelasting.
Rechten
Rechten zijn heffingen die worden gebruikt voor een bepaalde bestemming. De inwoner betaalt een heffing en
krijgt een tegenprestatie van de gemeente. Voor het ophalen van het huisvuil wordt bijvoorbeeld de
afvalstoffenheffing betaalt en voor het gebruik van het riool de rioolheffing.

Weerstandsvermogen
Weerstandsvermogen
Hoe goed kan de gemeente tegen een stootje? Dat is wat het weerstandsvermogen weergeeft. Een marge om
financiële tegenslagen te kunnen opvangen.
Specifiek weerstandsvermogen
Dit type weerstandsvermogen gaat over risico’s die we voor een groot deel kunnen inschatten, bijvoorbeeld
grondexploitatie of bijstandsuitkeringen.
Algemeen weerstandsvermogen
Er zijn ook risico’s die zich moeilijker laten inschatten. Denk aan economische vooruitzichten en de gevolgen
van bestuurlijke besluitvorming. Voorbeelden hiervan zijn: de algemene uitkering (gemeentefonds), verkoop
van gronden en panden, het reilen en zeilen van verbonden partijen, garantstellingen of bezuinigingen.
Weerstandscapaciteit
Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit reserves, geld dat vrijkomt uit nog geïnde belastingen en eventuele
bezuinigingsmogelijkheden.
Beschikbare weerstandscapaciteit
Dit is het geld waarover de gemeente kan beschikken voor het opvangen van onverwachte kosten.
Benodigde weerstandscapaciteit
Er zijn ook risico’s voor de gemeente waarvoor geen geld is gereserveerd of verzekeringen zijn afgesloten. Dit is
de benodigde weerstandscapaciteit.
Incidentele weerstandscapaciteit
Het calamiteiten en eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen, zonder dat dit invloed heeft op de
gemeentelijke taken.
Structurele weerstandscapaciteit
Geld dat altijd gebruikt kan worden voor het opvangen van tegenvallers, zonder dat het invloed heeft op de
gemeentelijke taken.
Onbenutte (flexibele) begrotingsruimte
In de begroting wordt jaarlijks een bedrag opgenomen voor onvoorziene eenmalige zaken. Dit bedrag wordt
jaarlijks vastgesteld, maar komt neer op ongeveer 2 euro per inwoner.
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Onbenutte investeringscapaciteit
Er is sprake van onbenutte investeringscapaciteit als de investeringsplanning van de gemeente een positief
resultaat laat zien en er geen onderhoudsachterstand is.
Onbenutte belastingscapaciteit
Er is sprake van onbenutte belastingcapaciteit als de gemeentelijke belastingen en heffingen niet
kostendekkend zijn.
Stille reserves
Stille reserves zijn opbrengsten van bezittingen (vooral onroerend goed en aandelen) die tegen een lagere
waarde op de balans staan dan de opbrengstwaarde (economische waarde). Deze ‘overwaarde’ is alleen
inzetbaar als een object binnen 1 jaar kan worden verkocht, zonder dat dit een negatief effect heeft op de
gemeentelijke taken.
Benodigde weerstandscapaciteit
De benodigde weerstandscapaciteit bestaat uit de financiële risico’s die de gemeente loopt.
Monte Carlo simulatiemethode
Bij deze methode wordt op basis van de individuele geïnventariseerde risico’s 10.000 simulaties uitgevoerd om
daarmee de werkelijkheid na te bootsen. Dit heeft geleid tot een kansdichtheidverdeling (zie grafiek) waaruit is
af te leiden wat, bij een zekerheid van 90%, minimaal de omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit
moet zijn om de financiële gevolgen van optredende risico’s op te kunnen vangen, zonder dat het normale
bedrijfsproces hierdoor negatief wordt beïnvloed.
Accressystematiek
Ook wel normeringssytematiek. Een accres is een toename of afname. Gemeenten krijgen meer geld van het
Rijk als de rijksuitgaven stijgen en minder als die dalen.
Herverdeeleffecten
Op basis van de decentralisaties en de herverdeling van het gemeentefonds kan het zijn dat de verdeling van
de algemene uitkering niet geheel aansluit bij de kosten van de gemeente Deventer. We spreken dan over
herverdeeleffecten. Die effecten kunnen positief of negatief zijn.
Renterisico
Onder renterisico wordt verstaan het risico dat:
o renteresultaten negatief worden beïnvloed door wijzigingen in de marktrente;
o renteresultaten beter hadden kunnen zijn;
o de waarde van activa of passiva nadelig wordt beïnvloed door wijziging van de marktrente.
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld een gemeente mag lenen voor een periode van maximaal 1 jaar.
Rente risiconorm
De rente risiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar.
Kredietrisico
Kredietrisico’s komen voort uit mogelijke waardedalingen van de vorderingspositie als een tegenpartij niet
(tijdig) de betalingsverplichtingen kan nakomen door insolventie of deficit.
Financiering
EMU saldo
Het door de Europese Unie maximaal toegestane structurele tekort op de begroting.
Integrale financiering
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Bij integrale financiering worden de rentekosten voor investeringen toegerekend aan de projecten via een
gemiddeld percentage, de zogenoemde omslagrente.
Verbonden partijen
Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publieksrechtelijke organisaties waarmee de gemeente een
bestuurlijke én financiële band heeft. De gemeente kan deelnemen in het bestuur en/of stemrecht hebben.
Er is een financieel belang als zij middelen ter beschikking heeft gesteld, die verloren gaan 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 of aandelenbezit.
Investeringen
Investeringen
Een investering is een object waarin de gemeente vermogen stopt. Het nut (economisch, openbare ruimte,
maatschappelijk) strekt zich uit over meerdere jaren.
Autonome investeringen
Autonome investeringen ontstaan uit nieuw of uitbreiding van bestaand beleid. Dit vertaalt zich in uitbreidingsof herontwikkelingsinvesteringen. Daarnaast kunnen autonome investeringen voortkomen vanuit een
grondexploitatie bij gebiedsontwikkeling of uit het raads- en collegeprogramma.
Going concern investeringen
De going concern investeringen vinden hun oorsprong uit de reguliere taken van de gemeente. Vanuit de
behoefte of noodzaak om een taak te kunnen uitvoeren, is het van belang dat de investering wordt gedaan.
Going concern investeringen worden getriggerd vanuit de bestaande dienstverlening.
Rechtmatigheid
Goedkeuringstolerantie
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%.
De commissie BBV concludeert in de kadernota rechtmatigheid dat de lasten inclusief de toevoegingen aan de
reserves als omvangbasis voor het berekenen van de goedkeuringstolerantie moet worden gehanteerd.
Rapporteringstolerantie
De rapporteringstolerantie is een bedrag dat gelijk aan of lager is dan de bedragen voortvloeiend uit de
goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats.
De rapportagetolerantie 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 rapporteringtoleranties kunnen zich ook verder toespitsen op die elementen die de raad specifiek nader wil
terugzien, zonder dat dit de controletoleranties zelf beïnvloedt.
Normenkader
Het normenkader voor een rechtmatigheidscontrole geeft een inventarisatie van de voor de
accountantscontrole relevante wet- en regelgeving van hogere overheden en de gemeente. Hierbij worden
verordeningen, raadsbesluiten en collegebesluiten onderscheiden. Het normenkader moet actueel worden
gehouden en worden aangepast op basis van nieuwe wet- en regelgeving.
Verbijzonderde interne controle
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Bij verbijzonderde interne controle heeft iemand van buiten inzicht in werkprocessen van de gemeente. Dit is
een controle die uitgevoerd op de naleving van de administratieve organisatie.
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