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Voorwoord 
 
De gemeente Deventer heeft ook dit jaar een door de accountant 
goedgekeurde jaarrekening. Gemeenten verwachtten dat hun jaarrekening dit 
jaar niet wordt goedgekeurd door administratieve problemen rond de 
overgedragen zorgtaken. Omdat Deventer vooraf de financiële consequenties 
goed in beeld bracht keurde de accountant de jaarstukken hier wel goed. 
 
In de jaarrekening legt het college verantwoording af over het afgelopen jaar. De 
jaarrekening wordt nu ter goedkeuring aangeboden aan de raad. 
 
Zorgtaken 
Sinds 2015 zorgt de gemeente voor jeugdzorg, ouderenzorg en zorg voor 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Voor Deventer is hier een bedrag van 
€ 75 miljoen mee gemoeid. Doordat Deventer naast het goed regelen van zorg 
ook veel aandacht had voor de financiële verantwoording zijn financiële 
consequenties nu goed in beeld. Hierdoor kan de accountant de jaarrekening 
goedkeuren. 
 
Leefomgeving 
Daarnaast investeerde Deventer ook in de directe leefomgeving van inwoners. 
Met de afronding van het project ruimte voor de Rivier kreeg Deventer er een 
prachtig recreatiegebied bij. De mr. H.F. de Boerlaan en het Pothoofd  kregen 
een nieuwe inrichting en de ondergrondse fietsenstalling bij het station is 
geopend. 
 
Resultaat 2015 
Net als de afgelopen jaren sluit Deventer 2015 positief af. Na alle verrekeningen 
houdt de gemeente € 0,66 miljoen over. Dit geld wordt meegenomen naar 2016 
en is betrokken bij de opstelling van de voorjaarsnota.  
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Algemene gegevens 
  

College van burgemeester en wethouder 
 

Samenstelling en portefeuilleverdeling per 31 december 

2015 

 

Burgemeester  dhr. A.P. Heidema   

Portefeuille Burger en Bestuur, Communicatie, 

Internationaal beleid, Personeel en 

Organisatie en Veiligheid 

 

Wethouder dhr. R. Hartogh Heys (D66) 

Portefeuille Economie, kunst en cultuur, Jeugd en 

Onderwijs, Bestuurlijke vernieuwing, 

Herstructurering Voorstad Oost en 

Stadhuiskwartier 

 

Wethouder  mw. E.G. Grijsen (Gemeentebelang)  

Portefeuille Financiën, Ruimtelijke ontwikkeling en 

Bereikbaarheid, Sport en Sportbeleid, 

ICT en Go Ahead Eagles 

 

Wethouder  dhr. J.W.J. Kolkman (PvdA)  

Portefeuille Werk en Inkomen, Meedoen 

(Wmo/Awbz), Wonen en 

Herstructurering Keizerslanden en 

Rivierenwijk 

 

Wethouder dhr. F. Rorink (CDA) 

Portefeuille  Vastgoed, Leefomgeving, Milieu en 

Duurzaamheid, Plattelandsbeleid en 

Digitale Stedenagenda 

 

Gemeentesecretaris dhr. A.L.C.S. Lantain  

Samenstelling gemeenteraad 
 

De gemeenteraad kent per 31 december 2015 

de volgende samenstelling: 

 

Zetelverdeling 
 
Gemeentebelang     7 
PvdA     6 
D66     5 
VVD     4 
CDA     3 
Deventer Sociaal    3 
GroenLinks    3 
ChristenUnie    2 
Deventer Belang      2 
DeventerNu    1 
SP     1 
 
Totaal   37 
 

 
 
 

Gemeentebelang 

Mw. A. Zandstra-Keijl  

(fractievoorzitter) 

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  
(fractievoorzitter) 
Mw. J.B. Sijbring 
Dhr. C. Yildirim 
Mw. A. Spa  
(plv. voorzitter raad) 
Dhr. L. Altuntas 
Dhr. R.S. de Geest 
 
D66 
Dhr. B. Noor 
(fractievoorzitter) 
Mw. M. van Tilburg 
Dhr. H.C. Rietman 
Mw. J. Pannekoek 
Mw. E.M.L. Sipman 
 
VVD 

Dhr. M.P. Swart  
(fractievoorzitter) 
Mw. C.N. Hunger 
Dhr. L.H.T. Wuijster 
Dhr. D.A. Ledeboer 

CDA 
Dhr. H. Groothuis  
(fractievoorzitter) 
Mw. E. van der Mik 
Dhr. W. Burger 
 
Deventer Sociaal 
Mw. K. Schmidt-Versteeg  
(fractievoorzitter) 
Mw. J.A. de Kleijn 
Dhr. E.H. van Brink 
 
Groen Links 
Dhr. T. van der Meulen  
(fractievoorzitter) 
Mw. A.G. Zegel-Van Tiel 
Dhr. Ö. Melikoğlu 
 
ChristenUnie 
Mw. H.G. Nijman-Visscher  
(fractievoorzitter) 
Dhr. A.C. de Niet 
 
Deventer Belang 
Mw. M.J.G. de Jager-Stegeman 
(fractievoorzitter) 
Dhr. A. Emens 
 
DeventerNu 
Dhr. A.R. Gebhart  
(fractievoorzitter) 
 
SP 
Dhr. J.A.R. Kelder  
(fractievoorzitter) 
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Organisatie 
 
Organisatieschema Ambtelijke Organisatie per 1 januari 2015  
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Kerngegevens 
 

A. SOCIALE STRUCTUUR 31 december 2014 31 december 2015 
Aantal inwoners 98.535 98.662 
Leeftijdsgroep   

 0-4 5.534 5.310 

 5-19 17.651 17.813 

 20-64 59.078 59.085 

 65 jaar en ouder 16.272 16.654 

   
B. FYSIEKE STRUCTUUR    
Oppervlakte gemeente (in km

2
) 134,3 134,3 

Aantal woningen 42.866 43.632 
Woningdichtheid per km

2
 314 325 

   
C. FINANCIELE STRUCTUUR 31 december 2014 31 december 2015 
(in miljoenen euro’s)   
Lasten/ baten 333 398 
Incl. saldo 4 2 
   
Vaste activa:   
Boekwaarde materiële / immateriële activa 219 242 
Boekwaarde financiële vaste activa 49 52 
   
 
Vaste passiva: 

  

Reserves 81 72 
Voorzieningen 10 9 
   
Vaste schuld (opgenomen langlopende 
geldleningen) 

289 297 

   
Woonlasten (gemiddeld per huishouden, 
gewogengemiddelde een-/meerpersoons-
huishoudens, bron Coelo) 

725 745 
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Agenda Open Overheid 
 

Ambitie 
In Deventer is de samenleving aan zet, in al zijn aspecten. De gemeente is nabij en 
innovatief, heeft een goed gevoel voor de nieuwe verhoudingen, en stimuleert en 
versterkt het netwerk. De gemeente leert hierin voortdurend bij.  

 

Maatschappelijke effecten 
 Burgers, bedrijven en instellingen zijn tevreden met en in hun gemeente. De 

samenredzaamheid van burgers neemt toe. College en Raad laten in toenemende 
mate los: meer directe, democratische betrokkenheid en invloed van inwoners 

 Schaalvoordelen door samenwerking en partnerschappen op alle niveaus 

 Bewoners nemen meer taken en verantwoordelijkheden op zich 

 Burgers ervaren de gemeente als meest nabije overheid 

 ’Doen we de juiste dingen en doen we ze goed?’ is een voortdurend gesprek in en 
met de samenleving. 

 

Gerealiseerd in 2015 
De samenleving blijft volop in beweging. Bewonersinitiatieven zijn inmiddels eerder regel 
dan uitzondering. Als gemeente sluiten we hieropaan met de agenda Bestuurlijke 
Vernieuwing, deelname aan de (landelijke) pilot Buurtrechten, de doorontwikkeling 
vanopen data en het traject Organisatie van de Toekomst. Op tal van manieren worden 
andere verbindingen gelegd tussen ambtelijke organisatie en inwoners, bedrijven en 
instellingen en hogescholen (met name Saxion): in pilots, publiekprivate verbanden en 
praktische opdrachten. Ambtenaren bereiden zich expliciet voor op het nemen van hun 
rol in hun contacten. Er wordt al doende steeds meer ervaring opgedaan met wisselende 
rollen. We zijn er nog niet, maar zetten met elkaar wel de stappen in het 
veranderingsproces ‘van gemeente naar gemeenschap’.  
 
Ook op internationaal en regionaal niveau kiest Deventer voor meebewegen in de 
veranderende rol en positie van de overheid. We bouwen conform Europees beleid en 
Deventer Internationaal aan strategische partnerschappen. We participeren in het ‘virtual 
international office’: niet als regisseur, maar als deelnemer. De Wgr-regio Stedendriehoek 
werkt in toenemende mate ‘in governance’ (met de gemeenschap) in plaats van als 
government (louter als overheid/gemeente). Zo zijn Deventer en de regio Stedendriehoek 
actieve spelers in het lossere en bredere netwerkverband Cleantech Regio, een initiatief 
van de Strategische Board Stedendriehoek. In de Stedendriehoek en West-Overijssel zijn 

we er voortdurend op gericht om de toegevoegde waarde van regionaal samenwerken in 
diverse verbanden voor de Deventer samenleving te vergroten. Daarnaast is een 
verdergaande samenwerking tussen Apeldoorn, Zwolle en Deventer verkend. Op 
provinciaal niveau is ‘Investeren in Overijssel’ in de laatste fase van uitvoering. Ook de 
Ontwikkelagenda is in uitvoering. Hierbij wordt verkend op welke wijze we de 
samenwerking met Overijssel in de nieuwe provinciale bestuursperiode kunnen 
vormgeven. 
 
Het programma Platteland loopt; daarnaast werken we met de dorpsagenda’s. De 
doorontwikkeling van WijDeventer verloopt voortvarend. Het zelfbeheer van 
voorzieningen is in 2015 op een aantal plaatsen daadwerkelijk gerealiseerd. 
 
We nemen deel aan de landelijke leerkring Burgerbegroting. In dit kader verkennen we 
momenteel de (door-)ontwikkeling van de burgerbegroting in Deventer, conform het 
coalitieakkoord en de twee moties rondom dit onderwerp.  
 
Dienstverlening 
Met de dienstverlening liggen we op koers, al is het beeld wisselend. Doordat de flexibele 
schil is geschrapt, is het moeilijker om aan de servicenormen te voldoen. Bij Telefonie 
heeft de overgang op het Dimpact-systeem ook enkele maanden voor slechtere 
servicelevels gezorgd. Aan het eind van het jaar heeft zich dit goed gestabiliseerd; de 
dienstverlening aan de telefoon is gelukkig weer terug op het oude niveau.  
De verhoging van het aanbod in 2014 – onder andere als gevolg van de drie 
decentralisaties (3D’s) – is niet doorgezet.  
Met de digitale dienstverlening gaat het goed. Het aantal klanten dat digitaal informatie 
opzoekt en producten afneemt blijft stijgen. Ook met het aanbod van digitale producten 
scoort Deventer goed; in de ranglijst van digitaal volwassen gemeenten staan we in de 
top-10. Ook voor inwoners die zich minder goed kunnen redden met de digitale 
dienstverlening is aandacht. Enerzijds door hen via de andere kanalen te bedienen, 
anderzijds door hiervoor – in samenwerking met de Bibliotheek Deventer – cursussen aan 
te bieden. Met enkele partijen uit de Manifestgroep, zoals Sociale VerzekeringsBank en 
Belastingdienst, zijn de voorbereidingen gestart om een deel van hun dienstverlening in 
het nieuwe Stadhuis aan te bieden. Daarmee zet Deventer een nieuwe stap om zich als 
meest nabije overheid te manifesteren.
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Agenda Meedoen in de samenleving 

 

Ambitie 
In de Deventer samenleving doet iedereen mee. Zoveel mogelijk op eigen kracht, waar 
nodig met ondersteuning van het sociaal netwerk. Mensen die het niet op eigen kracht 
redden, kunnen blijven rekenen op onze ondersteuning bij het opgroeien, het vinden van 
een goede onderwijsplek, het krijgen van zorg, en het meedoen in de samenleving, waar 
mogelijk via werk. 
 

De wereld om ons heen verandert snel. We hebben te maken met werkloosheid, hogere 
kosten voor levensonderhoud, afkalvende voorzieningen, (al dan niet stille) armoede. Dat 
vraagt van de gemeente misschien wel meer dan voorheen dat we een duidelijk sociaal beleid 

voeren. Het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting en het stimuleren van meedoen 
hebben hierbij een hoge prioriteit. Dat is meer dan alleen het bevorderen van actief en 
democratisch burgerschap. Het betekent vooral recht doen aan mogelijkheden van 
mensen zelf om zelfstandig duurzaam mee te kunnen doen in onze samenleving. Hierbij moet 
iedereen zich geaccepteerd kunnen voelen in de open en tolerante samenleving die we willen zijn. 

 
Volwaardig burgerschap vraagt van de burgers dat ze meedoen om de eigen kennis en 
vaardigheden te kunnen oefenen en verbeteren en om nieuwsgierigheid aan te moedigen. 
Werk is daarbij belangrijk. In de vorm van betaalde arbeid, maar ook van vrijwilligerswerk in 

de eigen ‘samenleving’: de buurt. Dát bevordert de maatschappelijke binding van mensen. Van 
de gemeente vraagt dit dat ze bewoners zoveel mogelijk in staat stelt om inderdaad deel te 
nemen aan de samenleving, via werk en/of via activiteiten in straten en buurten. Daarvoor is 

het nodig om het potentieel aan vaardigheden en capaciteiten van burgers aan te spreken. Ze 

moeten ook de kansen krijgen om die competenties verder te ontwikkelen. Gemeente Deventer 
wil dit stimuleren met flankerend en voorwaardenscheppend beleid en werkt daarbij samen 

met alle denkbare partners, van bedrijfsleven tot welzijnsorganisaties. 

 

Effecten 
 Er doen meer mensen mee aan de Deventer samenleving. 

 Mensen maken meer gebruik van eigen kracht en die van hun omgeving. 

 Zorg en voorzieningen landen daar waar dit het hardst nodig is. 

 Het aantal voortijdig schoolverlaters wordt verder teruggebracht. 
 

Gerealiseerd in 2015 
Na de invoering per 1 januari 2015 van de nieuwe Jeugdwet, Wmo en Participatiewet is 

de gemeente verantwoordelijk geworden voor bijna de gehele maatschappelijke 
ondersteuning aan inwoners, kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen. Vanwege 
de getroffen voorbereidingen in 2014 en de laatste afronding van de implementatiefase 
begin 2015 hebben we de uitvoering van de nieuwe taken in het sociale domein samen 
met onze maatschappelijke partners in de stad volbracht. We hebben in 2015 intern 
onderzoek laten doen naar de uitvoering van deze nieuwe taken. Daaruit kwam naar 
voren dat de dienstverlening zichtbaar proactief is opgepakt. Met bewoners worden 
gesprekken gevoerd over het verbeteren van hun situatie, deelnemen aan de samenleving 
en het ontwikkelen van hun eigen kracht. Dit leidt nu tot gedragen plannen en een 
praktische aanpak.  
 
De geconstateerde verbeterpunten en kansen zijn in 2015 opgepakt of maken deel uit van 
de Transformatieagenda die college en raad de komende jaren samen met partners in de 
stad gaan uitvoeren. Tevens is in 2015 een 0-meting en 1e meting opgeleverd van de 
Monitor Sociaal Domein. De raad heeft hiervoor de indicatoren vastgesteld. Met behulp 
van dit meetinstrument volgen we de ontwikkelingen op het terrein van Jeugd, 
Wmo/AWBZ en Participatie. In 2015 is een prognose opgesteld van de meerjarige 
inkomsten en uitgaven.  
 
Er zijn beheersmaatregelen getroffen om de risico’s te beheersen en om er de komende 
jaren voor te zorgen dat de nieuwe taken in het sociaal domein budget-neutraal worden 
uitgevoerd. De resultaten van de producten (Wmo, beschermd wonen & jeugd) zijn in 
2015 geëgaliseerd met de reserve decentralisaties. 
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Agenda Duurzaam en dynamisch 
 

Ambitie 
Behouden en uitbreiden van de werkgelegenheid door het maximaal faciliteren en 
stimuleren van ondernemerschap onder het gelijktijdig verbeteren van de balans tussen 
economie en ecologie. 
 

Effecten 
 Meer werkgelegenheid, dankzij meer bedrijvigheid vanwege starters, 

uitbreiding/ontwikkeling bedrijven en bedrijfsvestiging 

 Forse stap naar klimaatneutraliteit door verduurzaming bestaande woningen en 
bouw energieneutrale woningen, verduurzaming productieprocessen en verandering 
van vervoersmodiliteiten en -patronen 

 Betere werving van jongere, hoogopgeleide professionals in diverse sectoren zoals 
techniek, ICT en zorg, ook van buiten de regio 

 Meer bezoekers en verblijvers in onze stad en regio, die meer uitgeven en langer 
blijven. 

 

Gerealiseerd in 2015 
Economie 
In 2015 is op bedrijventerreinen A1 beperkt grond uitgegeven. Begin juni is 
eenoptieovereenkomst gesloten met Truckpoint Nederland BV voor het ontwikkelen van 
een full-service Truckpoint op A1 Bedrijvenpark ter grootte van circa 3 hectare. Nieuwe 
potentiële klanten tonen belangstelling. Klanten hebben veel keus, zo constateren we. 
Maar we constateren ook dat de voortrajecten lang lopen (0,5 – 1 jaar) en de financiering 
voor veel klanten lang duurt en moeizaam is. Voor de kleinere locaties Vuilstort 
Westfalenstraat, Bedrijventerrein Lettele en Bedrijventerrein Looweg hebben zich in 2015 
geen gegadigden gemeld. De verkoop en verhuur van panden voor creatieve 
bedrijfsmatige functies (Havenkwartier) loopt naar verwachting. 
 
Duurzame energie als prioriteit 
De raad heeft Duurzame Energie als prioriteit benoemd in het kader van de Strategische 
Raadsagenda. In dit verband is er in 2015 een breed debat met de samenleving gevoerd. 
Daarbij zijn de doelen, kansen/belemmeringen en initiatieven met veel enthousiasme 
besproken. In het najaar heeft de raad dit besproken en het college opdracht gegeven om 
een vervolglijn voor de komende jaren uit te zetten. Er kwam een plezierig en actief debat 
uit voort, dat zorgde voor veel interactie met de samenleving. Daaruit werd duidelijk dat 

de ingezette lijn breed wordt gedeeld en er voldoende mogelijkheden zijn om de 
ingezette aanpak voort te zetten. Ook bleek dat burgers en bedrijfsleven veel ideeën voor 
kansrijke initiatieven hebben. Wij bieden daaraan graag de ruimte. 
 
Verder blijkt steeds meer dat op het gebied van wet- en regelgeving de schaal van 
Deventer vaak te klein is. De relevante besluiten worden op landelijk en Europees niveau 
genomen. Daarom hebben we in 2015 een gerichte lobby gevoerd en strategische 
samenwerking gezocht op regionaal, provinciaal, regionaal, landelijk en Europees niveau.  
 
Deventer Woningabonnement 
Soms bood dit ook de mogelijkheid om Deventer op de kaart te zetten, zoals met het in 
Deventer ontwikkelde woningabonnement (hiermee kunnen woningeigenaren zonder 
investering hun huis energiezuinig maken). In het voorjaar van 2015 heeft de raad 
besloten om dit Deventer woningabonnement mogelijk te maken met een 
(achtergestelde) geldlening. In de eerste fase werden 20 van dergelijke contracten 
gesloten. Inmiddels wordt er volop opgeschaald naar fase 2 waarin we streven naar naar 
200 tot 400 contracten. Het totale investeringsvolume dat de gemeente Deventer samen 
met Energiefond Overijssel hiervoor uit de markt wil halen, is € 4 miljoen. Daarvoor zet de 
gemeente Deventer € 400.000 in. Wij willen dit medio 2016 relaliseren. Hiermee voeren 
we de wens van de raad uit om het project te versnellen.  
 
Vervolgens werken we met de provincie en het Energiefonds aan provinciale opschaling 
tot 5.000 woningen in Overijssel). Dat doen we door met risicodragend kapitaal van het 
Energiefonds Overijssel maximaal € 50 miljoen uit de markt te halen. Hiertoe hebben 
provincie en Overijsselse gemeenten op 10 december afspraken gemaakt . Daarnaast is 
Deventer betrokken bij het onderzoeken van de mogelijkheden om dit initiatief  naar 
landelijk en Europees niveau op te schalen. We werken daarin samen met ministeries en 
netwerkpartners. 
 
Monitor Duurzame Energie 
De uitvoeringsagenda Duurzame Energie vormt nog steeds het beleidskader. Hierin 
vervullen we vooral een regisserende rol en laten we overheidssturing steeds meer los. 
We zien dat nu steeds meer initaitieven door marktpartijen worden opgepakt. Daarbij 
zien we ook dat duurzaamheid steeds meer ingebed raakt in normale processen. Dit blijkt 
ook uit de resulaten van de Monitor Duurzame Energie die begin 2016 naar de raad is 
gestuurd. Sinds 2011 is de CO2-reductie in Deventer met 16% afgenomen. Dit is een mooi 
resultaat dat boven de doelstelling uit komt. De invoering van Diftar 
(gedifferentieerde tarieven voor afvalstoffenheffing per huishouding) heeft hier met 4% 
een grote bijdrage aan geleverd.  
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Maar er is geen reden om het hier bij te laten. Om energieneutraliteit in 2030 te bereiken 
moet het tempo nog verder omhoog. Het hiervoor geschetste beeld geeft het college het 
vertrouwen dat we met onze partners, bewoners en ondernemers in Deventer onze 
doelstelling kunnen realiseren.  
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Agenda Ruimte om te leven 
 

Ambitie 
Deventer is een toekomstbestendige gemeente waar de inwoners van de stadswijken en 
de dorpen voldoende ruimte hebben om te wonen, te werken en te leven. Daarbij neemt 
de samenleving initiatief en verantwoordelijkheid voor de leefomgeving en ruimtelijke 
ontwikkelingen. Deventer ontwikkelt zich evenwichtig. 
 

Effecten 
 Particulieren en organisaties nemen meer initiatief en verantwoordelijkheid voor het 

voldoen aan de vraag naar ruimte, het benutten van kansen voor vitaliseren van 
wijken en dorpen en het beheren van de gebouwde en ongebouwde omgeving 

 Deventer heeft een passend woningbestand voor huidige en toekomstige bewoners 
(woonvraag) met een voor de gemeente houdbare financiële inzet 

 Deventer koestert haar ruimtelijke kwaliteit en benut deze bij (ruimtelijke) 
ontwikkelingen 

 Deventer wordt aantrekkelijker voor vestiging van mensen, bedrijven en sociale-, 
culturele en economische activiteiten. 

 

Gerealiseerd in 2015 
Bereikbaarheid 
In 2015 is dagelijks gewerkt aan de bereikbaarheid van Deventer. Het informeren, 
coördineren van werkzaamheden en handelen bij incidenten vergt continu aandacht.  
 
Daarnaast is gewerkt aan enkele grotere opgaven. Zo heeft de gemeente voor de 
verbreding van de A1 de klantwensen geïnventariseerd en afgestemd met andere 
partners. Ook werd een bijdrage geleverd aan het wegontwerp en aan bereikbaarheid 
tijdens de aanleg.  
 
Er is gewerkt aan het gefaseerd verbeteren van de bereikbaarheid van Deventer 
(Hanzetracé). In 2015 is de reconstructie van de mr. H.F. de Boerlaan gerealiseerd. Met de 
gekozen inpassing is een aantrekkelijke omgeving ontstaan. De verbetering van het 
Hanzetracé is voorbereid voor het deel Hanzeweg.  
 
 

Ook is gewerkt aan de infrastructuur aan het Pothoofd. In 2015 is de fietsenstalling bij het 
station geopend en is verder gewerkt aan de stationsomgeving (Groene Wal). Het 
parkeren in Deventer vergt ook de nodige aandacht. 
 
Naast het verbeteren van de infrastructuur werkte Deventer ook aan slimme mobiliteit via 
data en informatiediensten. Ook dit verbetert de bereikbaarheid. Veranderingen in het 
openbaar vervoer (met name bus), hangen ook samen met andere vervoerwijzen. 
Deventer neemt hiervoor deel in een regionale vervoerscentrale. 

Wonen 

In 2015 zijn 212 woningen opgeleverd en zijn er 63 woningen gesloopt. Dat brengt het 
netto aantal toegevoegde woningen op ongeveer 150 . Dit is laag in vergelijking met de 
prognose uit 2014 (minimaal 200 en maximaal 335 netto toevoeging). We merken hierbij 
op dat in de cijfers over over 2015 ongeveer 100 nieuwe woningen in het goedkopere 
segment niet zijn meegeteld. Deze woningen - in IJsselstreek, Rivierenwijk en Douweler 
Leide - zijn namelijk formeel nog niet gereed gemeld.  
In het duurdere segment zijn kavels verkocht in Spijkvoorderhout en Eikendal (plandeel 
Zuid). 
 
De projecten Keizerslanden en Voorstad-Oost naderen hun afronding. De 
uitvoeringsperiode van het project Rivierenwijk loopt nog enige jaren. Met de ingrepen is 
de aantrekkelijkheid van de wijken verbeterd.  
 
Overig 
In de zomer is het project Ruimte voor de rivier feestelijk afgerond. De wateropgave is 
hierbij gecombineerd met de mogelijkheden voor recreatie, landschap en natuur.  
In 2015 is de werkwijze Ruimtelijke Initiatieven ingevoerd. Het gaat hierbij om het 
stroomlijnen van de werkwijze en het snel bepalen van een standpunt. Ook bestaat een 
Carrousel+ voor de meer   complexe initiatieven.  
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Agenda Veiligheid 
 

Ambitie 
Deventer heeft levendige straten, positieve sociale controle, onderlinge 
veiligheidsnetwerken en een slimme inrichting van de openbare ruimte. Wij laten los waar 
dit kan en treden op daar waar nodig. Veiligheid dicht bij de bewoners. 
 

Effecten 
 Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig 

 Deventer heeft een veilige woon-, werk- en verblijfsomgeving 

 Deventer heeft een bonafide ondernemersklimaat 

 Toename zelfredzaamheid. 
 

Gerealiseerd in 2015 
Veiligheid is al lang niet meer iets van de overheid alleen maar is een gedeelde 
verantwoordelijkheid geworden. In de samenwerking tussen partners en overheid is de 
afgelopen jaren veel geïnvesteerd en gerealiseerd. De jarenlange daling van de 
criminaliteitscijfers is daarvan volgens ons het mooie resultaat. Het spreekt dan ook voor 
zich dat die samenwerking de sleutel is voor succes en dat we daar de komende jaren 
verder in zullen investeren.  
 
De wereld en daarmee ook de verhoudingen op lokaal niveau veranderen snel. Dat vraagt 
om een gerichte en creatieve aanpak met een zwaarder accent dan voorheen op 
samenwerking tussen straf-, fiscaal- en bestuursrecht in de aanpak van de georganiseerde 
en ondermijndende criminaliteit, en op het benutten van het bestuurlijk instrumentarium.  
Daarnaast vragen ook andere ontwikkelingen om een extra inzet op het gebied van 
veiligheid. Bijvoorbeeld de ontwikkelingen in het sociale domein zoals extramuralisering in 
de GGZ, een dreigende verscherping van de verhoudingen als gevolg van oorlogen in 
Midden Oosten en de komst van meer vluchtelingen.  
 
Ten slotte zijn er mede als gevolg van veranderende media en het toenemend gebruik van 
sociale media vormen van maatschappelijke onrust ontstaan die om een gerichte aanpak 
van de gemeentelijke overheid vragen. 
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Financieel resultaat 2015 
Samenvatting 
Evenals de afgelopen jaren schrijft Deventer zwarte cijfers. Na alle verrekeningen 
bedraagt het saldo € 0,66 miljoen. In de najaarsrapportage 2015 was een neutrale 
uitkomst van de rekening 2015 voorspeld. Het voordelig saldo wordt betrokken bij de 
opstelling van de Voorjaarsnota 2016.  
 

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 of er geld wordt toegevoegd aan de reserves of dat er geld 
wordt onttrokken uit de reserves.  
Na afloop van het begrotingsjaar legt het college van B&W in de jaarrekening en het 
jaarverslag verantwoording afover het begrotingsjaar. 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: 

 Een analyse van het resultaat 

 De programmaverantwoording 

 De paragrafen. 
 

Uitgaven 
In 2015 heeft de gemeente € 366,6 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 € 31,1 miljoen uitgegeven. Het gaat hier onder meer om: 

 financieringslasten 

 stortingen in gemeentelijke reserves 

 diverse bedrijfsvoeringskosten, waaronder kosten voor het Stadhuiskwartier.  
 

Uitgaven 2015 per programma 1 t/m 10 (Bedragen x € 1 mln.) 

 
 

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 2015: 

 € 163,9 miljoen via de 10 programma’s 

 € 236,1 miljoen aan algemene dekkingsmiddelen. In totaal € 400 miljoen (inclusief 
bedragen uit reserves). 
 

Inkomsten 2015 (bedragen x € 1 mln.) 
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Het totaal aan lokale heffingen en onroerendezaakbelastingen bedraagt derhalve € 51,3 
miljoen. Naast de onroerendezaakbelastingen bestaan deze heffingen uit de volgende 
heffingen: 
 
Heffingen 2015 (bedragen x € 1 mln.) 

 
 
Verkorte balansweergave 
 

ACTIVA  
(bedragen x € 1.000) 

2015 2014 PASSIVA 
(bedragen x € 1.000) 

2015 2014 

Vaste activa    Eigen vermogen   

Immateriële vaste activa 205 213 Algemene reserve 15.375 15.388 

Materiële vaste activa 241.839 218.959 Bestemmingsreserves 57.077 65.374 

Financiële vaste activa 51.578 49.310 Resultaat rekening 2.337 4.730 

Totaal vaste activa 293.622 268.482 Totaal eigen vermogen (1) 74.789 85.492 

Vlottende activa   Voorzieningen (2) 9.773 9.476 

Voorraden 103.890 108.041 Vaste schulden (3) 297.048 289.395 

Vorderingen 20.512 20.179    

Liquide middelen 1.034 3.686    

Overlopende activa 37.213 28.684    

ACTIVA  
(bedragen x € 1.000) 

2015 2014 PASSIVA 
(bedragen x € 1.000) 

2015 2014 

Totaal vlottende activa 162.649 160.590 Totaal vaste 
financieringsmiddelen 
(1+2+3) 

379.945 384.363 

   Vlottende passiva   

   Kortlopende schulden 42.119 21.859 

   Overlopende passiva 32.542 22.850 

   Totaal vlottende passiva 74.661 44.709 

Totaal generaal 456.271 429.072 Totaal generaal 456.271 429.072 

 
Activa 
De stijging van de materiële activa is het gevolg van verschillende investeringen.  
 
Passiva 
Het eigen vermogen is gedaald in vergelijk met 2014(zie voor nadere toelichting 
hoofdstuk 2.8). Het vreemd vermogen is toegenomen. Dit komt door het aantrekken van 
leningen, aflossingen en financiering van verschillende investeringen.  
 
Ontwikkeling eigen vermogen 2010-2015 (bedragen x € 1.000) 
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Exploitatie resultaat 
 

Omschrijving 
(bedragen x € 1.000) 

Jaarrekening 
2014 

Begroting 2015 na 
wijziging 

Jaarrekening  
2015 

Gerealiseerde totaal saldo van 
baten en lasten  

8.997 -16.931 -10.702 

Mutaties via reserves:  

 Saldo van stortingen en 
onttrekkingen in/uit reserves 

 Toevoeging rente aan 
reserves 

 
-3.240 

 
-1.027 

 
17.980 

 
-1.049 

 
14.090 

 
-1.049 

Gerealiseerd resultaat 4.730 0        2.339 

Overige resultaatbestemming:  

 Reservering overlopende 
uitgaven en inkomsten  

 
-1.797 

 
       0 

 
-1.678 

Resultaat  2.933 0 661 

 

Toelichting op resultaatverschillen begroting 2015 en jaarrekening 2015 
 
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten 
Er is een verschil tussen het saldo van de begroting en rekening. Dit kunnen in de diverse 
programma’s zowel voordelige als nadelige verschillen zijn. Voor een toelichting verwijzen 
we naar de toelichting op de programmabladen.   
 
Mutaties via reserves 
In de begroting 2015 werd ervan uitgegaan dat er € 18 miljoen uit de reserves zou worden 
onttrokken. In de jaarrekening 2015 is dit een putting van € 14,1 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 
2015 gelijk gebleven.  
 
Over te hevelen budgetten 
Een overzicht van de overgehevelde budgetten vindt u in bijlage 1 van het jaarverslag.    
 
Analyse rekeninguitkomst 2015 
In de najaarsrapportage 2015 werd een neutrale uitkomst van het rekeningresultaat 
geraamd. Door het voordelige resultaat van € 2,34 miljoen aan te passen met de over te 

hevelen budgetten van € 1,68 miljoen, ontstaat een voordelig nettoresultaat van € 0,66 
miljoen. Op hoofdlijnen is het verschil tussen de najaarsrapportage en jaarrekening  
(€ 0,66 miljoen) als volgt te verklaren (het betreft verschillen groter dan € 100.000): 
 

Omschrijving 
(bedragen x € 1.000) 

Progr. Bedrag  Toelichting  

1.  Voorziening 
wethouder 
pensioenen 

1 -340 
Te laag opgenomen voorziening in verband met 
verlaging rekenrente 

2.  Burgerzaken 1 102 Lagere lasten en hogere leges 

3.  Kosten reiniging 3 -123 Hogere kosten reiniging en gladheidsbestrijding 

4.  Apparaatskosten 
bodemsanering 

4 222 
Minder apparaatskosten vanwege vertraging 
in bodemsaneringsprojecten. 

5.  Bouw- en 
woningtoezicht 

5 -100 Lagere opbrengsten bouwleges 

6.  Maatschappelijke 
opvang 

8 124 
Lagere lasten procesregie BZT en Regionaal 
Kompas 

7.  Schuldhulpverlening 8 -127 
Dotatie voorziening debiteuren € 80.000 en 
overschrijdingen overige lasten 

8.  Huisvesting 
onderwijs 

9 104 
Hogere ontvangst schade uitkering en hogere 
doorbelaste onderhoudskosten aan scholen in 
Kei 13 

9.  Kind- en 
jeugdbeleid 

9 237 
Definitieve vaststelling provinciale bijdrage 
beleidsinformatie jeugd 

10.  Algemene uitkering 11 102 Uitkomst decembercirculaire 2015 

11.  Ozb 11 -130 
Minder opbrengst ozb door honoreren bezwaar 
en beroep 

12.  Voorziening ILB 11 133 
De regeling ILB (individueel loopbaanbudget) 
eindig per 31-12-2015. Het bedrag wat resteert 
in de voorziening valt vrij.  

13.  Inkomsten 
publiekrechtelijke 
vorderingen  

11 122 
Inkomsten in verband met te late betalingen 
publiekrechtelijke vorderingen (ozb, 
hondenbelasting enz.) 

14.  Stelposten en 
onvoorzien 

11 250 
Niet besteed budget onvoorzien € 48.000 en 
niet aangewende stelposten 

15.  Diversen div. 85  Diverse kleine verschillen lager dan € 100.000 

Saldo  661  
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Voorstel  
Het voordelige rekeningsaldo van € 0,66 miljoen wordt gestort in de saldireserve. Het 
aanwenden van dit bedrag wordt meegenomen bij de voorjaarsnota 2016. 
 
Resultaatontwikkeling 2010-2015 (bedragen x € 1.000) 

 
 

Structurele bedragen 
De diverse voor- en nadelen in de rekening 2015 zoals aangegeven in hoofdstuk 2.5 zijn 
deels van structurele aard. Een deel hiervan is al verwerkt in de begroting 2016. Dit geldt 
niet voor de het voordelig verschil in de Algemene uitkering van € 102.000 en de nadelige 
verschillen markten € 50.000 en minimabeleid € 50.000. Deze verschillen worden 
meegenomen bij de Voorjaarsnota 2016. 
 

Reserves  
Per 1 januari 2015 bedroeg het saldo van de reserves € 81 miljoen (exclusief 
rekeningresultaat). In de jaarrekening 2015 is dit gedaald naar € 72 miljoen (exclusief 
rekeningresultaat). De stand van de reserves op 31 december 2014 en 31 december 2015 
kan over de verschillende categorieën als volgt worden verdeeld: 
 
Reserves  
(bedragen x € 1.000) 

31-12-2014 31-12-2015 

A. Reserves met specifiek weerstandsmotief 
B. Reserves met algemeen weerstandsmotief 
C. Bestemmingsreserves met bestedingsfunctie 
D. Bestemmingsreserves met egaliserende functie 
E. Bestemmingsreserves met rentebeslag 

17.420 
6.564 

21.101 
25.681 

1.975 

20.026 
3.469 

14.708 
24.111 

1.858 

Reserves  
(bedragen x € 1.000) 

31-12-2014 31-12-2015 

F. Financieel technische bestemmingsreserves 8.021 8.279 

 
De grote daling van de bestemmingsreserves met bestedingsfunctie(nadelig € 6,4 miljoen) 
is een gevolg van: 

 Afname reserve algemeen onroerende zaken € 1,3 miljoen 

 Afname reserve herstructurering € 1,7 miljoen 

 Afname reserve huisvesting gemeentelijk apparaat € 2,5 miljoen 

 Afname reserve management grondexploitatie € 0,8 miljoen. 
 

Deze afnames zijn conform de ramingen in de begroting. 
 

Resultaat grondexploitaties 
In de rekening 2015 zijn de verliesvoorzieningen grondexploitaties toegenomen met € 4,3 
miljoen. Dit bedrag is gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve 
grondexploitatie. In totaal bedragen de verliesvoorzieningen dan € 47,36 miljoen. Door 
een verlaging van de toe te rekenen rente (van 5% naar 4%) kunnen de 
verliesvoorzieningen worden verlaagd met € 4,1 miljoen. Dit bedrag is conform de 
besluitvorming bij de begroting 2016 gestort in de Egalisatiereserve rente. 
De boekwaarde van de grondexploitaties per 31-12-2015 (exclusief verliesvoorzieningen) 
is: in exploitatie genomen € 126,1 miljoen en nog in exploitatie te nemen € 12,6 miljoen.  
 

Renteresultaat 
Het renteresultaat voor 2015 bedraagt € 6,8 miljoen positief. Dit is het verschil tussen de 
doorbelaste rente aan activa en de werkelijke rentekosten. In de najaarsrapportage 2015 
bedroeg het resultaat nog € 7,0 miljoen. Dit verschil van € 0,2 miljoen wordt grotendeels 
veroorzaakt door een mutatie in de toerekening van rente op de activa.  
 

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 1,04. 
Vergeleken met de begroting 2016 die in november 2015 is vastgesteld, zijn de risico’s 
met ruim € 3.0 miljoen gedaald. Dit wordt met name veroorzaakt door een lager 
risicoprofiel voor de grondexploitaties na het opnemen van hogere verliesvoorzieningen 
voor de grondexploitaties. Het weerstandvermogen is gedaald met € 2.97 miljoen. Dit 
betreft een saldo van een daling van de algemene reserve grondexploitatie en de 
saldireserve en een stijging van de reserve 3-D. 
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Stand van zaken 3D 
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Stand van zaken 3D 
 
Ontwikkelingen jaarcijfers 2015 
Via de raadstafel van 6 april 2016 en via de voorlopige jaarrekening 2015 is de raad 
geïnformeerd over de  voorlopige jaarcijfers 2015 en de meerjarige financiële prognose. 
Deze cijfers zijn gebaseerd op de verwachting begin dit jaar, waarbij het onderstaande 
beeld is gegeven. 
 
Verwachte resultaten sociaal 
domein 

 2015 
werke-

lijke 
realisatie 

mutatie 
reserve  

2016 2017 2018 2019 2020 

WMO nieuwe taken 1.129 550 1.050 850 800 800 

Beschermd Wonen -28 -250 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 

Jeugd (bij regionale verevening) -495 -600 -750 -400 -300 -300 

Participatie 250 0 -250 0 0 0 

Toegang en uitvoering -400 0 0 0 0 0 

WMO oude taken 1.162 0 0 0 0 0 

Totaal inkomsten rijk vs 
verwachte uitgaven 

1.618 -300 -1.050 -650 -600 -600 

Inzet reserve (raadsbesluit 23 
maart 2016) 

  504         

Totale resultaten na inzet reserve 1.618 204 -1.050 -650 -600 -600 

Te transformeren       650 1.100 1.600 

Totale resultaten na 
transformatie 

  0 -1.000 0 500 1.000 

  
Inmiddels zijn definitieve cijfers van de SVB over de uitnutting van de persoonsgebonden 
budgetten (PGB) en de Zorg in Natura beschikbaar. Op basis hiervan  zien we de volgende 
wijzigingen in de jaarcijfers 2015 en de meerjarige prognose ten opzichte van het 
bovenstaande beeld:  

 Volgens de laatste afrekening van zorgaanbieders voor de WMO nieuwe taken blijkt 
dat er meer zorg is geleverd dan reeds gefactureerd. Deze nog niet ingediende 
facturen leiden tot hogere kosten voor Zorg in Natura. Daartegenover staat dat de 

uitnutting  van de PGB lager ligt volgens het SVB. Per saldo een nadeel van € 230.000 
voor de WMO nieuwe taken in 2015 ten opzichte van de voorlopige jaarrekening; 

 Voor de taken vanuit de Jeugdwet geldt net als bij de WMO nieuwe taken hogere 
kosten voor de Zorg in Natura en lagere kosten voor de PGB. Per saldo een voordeel 
van € 290.000 ten opzichte van de voorlopige jaarrekening; 
 

 In de voorlopige jaarrekening is voor Beschermd Wonen nog geen resultaat 
opgenomen, omdat begin dit jaar nog onvoldoende informatie van de aanbieders 
beschikbaar was. Inmiddels zijn de verantwoordingen van zorgaanbieders Beschermd 
Wonen over 2015 ontvangen, waaruit blijkt dat aanbieders minder zorg hebben 
geleverd dan waarvoor vooraf subsidie is verleend. Ook hier is de uitputting van de 
PGB lager dan beschikt.  In totaal een voordeel van € 1,5 miljoen ten opzichte van de 
voorlopige jaarrekening; 
 

 Voorgesteld wordt om het voordeel van Beschermd Wonen over 2015 (na aftrek van 
de uitvoeringskosten) te reserveren voor de regionale transformatie Beschermd 
Wonen in 2017. Het resterende voordeel is in 2017 beschikbaar voor de lokale 
transformatie; 
 

 Ook bij de WMO oude taken is uitnutting van de PGB volgens de SVB lager, waardoor 
een voordeel ontstaat van € 190.000 ten opzichte van de voorlopige jaarrekeing;  
 

 Omdat het risico van een nadelig effect van het nieuwe verdeelmodel Beschermd 
Wonen vanaf 2018 is opgenomen in het RIS en daarmee in het weerstandsvermogen, 
is het saldo voor Beschermd Wonen vanaf 2018 neutraal gepresenteerd in de 
prognose; 
 

 In het raadsvoorstel van 23 maart 2016 is de raad geïnformeerd over verwachte 
tekorten en het risico van € 800.000 (aandeel Deventer) voor de regionaal ingekochte 
Jeugdzorg 2016. Voor het al zekere tekort is € 504.000 beschikbaar gesteld. Inmiddels 
zijn er sterke signalen vanuit de bvo  dat de opgelegde inkoopkortingen voor de 
aanbieders niet geheel haalbaar zullen zijn, waardoor we een extra tekort 
verwachten van € 300.000 (aandeel Deventer). Het extra tekort van € 300.000 is voor 
2016 binnen het product Jeugdzorg op te vangen, doordat de bijdrage van Jeugd in 
het uitvoeringsbudget is verlaagd (zie het voorstel herverdeling uitvoeringsbudget in 
de Zomerrapportage 2016). 
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Vertaling van deze ontwikkelingen in de definitieve jaarcijfers 2015 en de meerjarige 
prognose 2016-2020 geeft het volgende beeld: 
 
Verwachte resultaten sociaal 
domein 

 2015 
werke-

lijke 
realisatie 

mutatie 
reserve  

2016 2017 2018 2019 2020 

WMO nieuwe taken 899 300 650 450 350 350 

Beschermd Wonen 1.475 200 200 0 0 0 

Jeugd (bij regionale verevening) -206 -500 -300 50 150 150 

Participatie 250 0 -250 0 0 0 

Toegang en uitvoering -112 0 0 0 0 0 

WMO oude taken 1.352 0 0 0 0 0 

Totaal inkomsten rijk vs verwachte 
uitgaven 

3.658 0 300 500 500 500 

Inzet reserve (raadsbesluit 23 
maart 2016) 

  504         

Inzet reserve      250       

Totale resultaten na inzet reserve 3.658 504 550 500 500 500 

Buffer voor onzekere 
ontwikkelingen in sociaal domein 
en het vormgeven van de 
transformatie 

  -504 -500 -450     

Te transformeren 0 0     50 550 

Totale resultaten na transformatie   0 50 50 550 1.050 

 

Ontwikkelingen 2016 
De transformatie in het sociaal domein geven wij vorm met inwoners, maatschappelijke 
organisaties en het bedrijfsleven. Het Rijk heeft deze taken bewust bij de gemeentelijke 
overheid neergelegd. Vanuit de veronderstelling dat  door deze taken dicht bij de mensen 
waar het om gaat te organiseren dit beter en met minder geld uitgevoerd kan worden. 
Inwoners van de gemeente zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun eigen 
welzijn en welbevinden, de gemeente in haar nieuwe rol kan faciliteren en ondersteunen. 
De gemeente zal sturen op de realisatie van de maatschappelijke opgave (en niet op de 
manier waarop deze gerealiseerd gaat worden).  

 
Voorzichtigheidshalve houden we in de jaren 2016 tot en met 2018 rekening met een 
buffer voor de onzekerheden in het sociaal domein en het vormgeven van de 
transformatie. 
We verwachten dat over enkele jaren de positieve financiële effecten van de 
transformatie zichtbaar zijn, met een voordeel  oplopend van € 50.000 in 2017 tot een 
structureel  voordeel van € 1.050.000 vanaf 2020. 
 
De Transformatieagenda waar college en raad samen sturing aangeven richt zich de 
komende jaren op de volgende opgaven: 

 We onderzoeken of de toegang (zorg, jeugd, werk en inkomen) nog beter en slimmer 
ingericht kan worden, waarbij het uitgangspunt van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur 
optimaal vorm krijgt. 

 We stimuleren preventie, zoeken naar creatieve oplossingen en betrekken 
bewonersinitiatieven bij het vergroten van de zelfredzaamheid en 
samenredzaamheid van bewoners (informele zorg, vrijwilligers, buurt, familie, 
mantelzorg etc) en bij het zorgdragen voor kwalitatief goede zorg en ondersteuning 
aan inwoners. 

 We ontwikkelen de participatie verder met partners, zodat zoveel mogelijk mensen 
naar werk worden begeleid. 

 We zorgen ervoor dat de taken binnen het sociale domein binnen de budgettaire 
kaders worden uitgevoerd. 

 We monitoren de transformatie en de tevredenheid van bewoners.  
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Programma's 
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Programma 1 Burger en bestuur 
 

Omschrijving  Producten  Agenda's 

Onder dit programma vallen diverse taken. In de eerste plaats het overeenkomstig de wettelijke plicht besturen van de 
gemeente door de gemeenteraad, de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast het 
uitoefenen van de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad en de 
ondersteuning hiervoor door de Griffie. Verder het uitoefenen van de taken van het bestuur van de gemeente en de 
ondersteuning hiervoor door de gemeentesecretaris met zijn staf. Daarnaast het uitzetten van de strategische koers van 
de gemeente op alle mogelijke gemeentelijke beleidsterreinen voor de langere termijn met bestuur, samenleving en 
organisatie (de kracht van stad en platteland) door middel van programmering en strategie, kennis en verkenning en 
regie op gemeentebrede strategische programma’s.  
 
De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma loopt uiteen van reguleren (vergunningen 
verlenen en handhaven), uitvoeren, regisseren in netwerkverbanden of stimuleren/faciliteren (subsidies, evenementen) 
tot loslaten wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. 
 
Uitgangspunt bij publieke dienstverlening is dat de gemeente de kwaliteit van de dienstverlening laat aansluiten op de 
vraag van inwoners en ondernemers. Dit betekent dat we alleen producten en diensten bieden die nodig en toegankelijk 
zijn, met transparante procedures, korte doorlooptijden en heldere antwoorden door kundige en vriendelijke 
medewerkers. Er is advies en regie op klantvragen en op klantprocessen voor producten en diensten waar levering niet 
direct mogelijk is. 

 041  Dienstverlening Bouwen en 
Wonen 

104  Regie op programma’s 
226  Internationaal beleid 
304  Belastingen & Verzekering 
305  Burgerzaken 
306  Communicatie 
331  Lijkbezorginggemeente-wege 
350  Raad 
355 Burgemeester en wethouder 

 A.  Open overheid 
B.  Sociaal 
C.  Duurzaam en dynamisch 
D  Ruimte om te leven 
E.  Veiligheid 
 

    

 Paragrafen  Verbonden partijen 

 A.  Lokale heffingen 
B.  Verbonden partijen 
 

 A.  Regio Stedendriehoek 
B.  Stichting Strategische Board 

Stedendriehoek 
 

 
 

Doelstelling Realisatie  Prestaties Realisatie Budget € Realisatie €  Toelichting 

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

 

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

  3,3 mln.  3,3 mln. Eind 2014 is het laatste 
klanttevredenheidsonderzoek 
uitgevoerd; de uitkomsten waren 
positief. Het volgende onderzoek is in 
het voorjaar 2016, om ook de 
ervaringen van inwoners en bedrijven 
met het nieuwe stadhuis en de nieuwe 
telefonie-omgeving te kunnen 
meenemen. 

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

 

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

    

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

 

 Verder uitbreiden digitale dienstverlening (aanvragen, 
betalen en leveren).  
 

  0,2 mln.  0,2 mln.  

Prestatie is volledig 
gerealiseerd 

Prestatie is voor minimal 75% 
gerealiseerd 

Prestatie is voor minder dan 
75% gerealiseerd 

Prestatie is niet gerealiseerd 
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Doelstelling Realisatie  Prestaties Realisatie Budget € Realisatie €  Toelichting 

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

 

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

    

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

 

 In goed overleg met bezwaarmakers door inzet van 
mediatonvaardigheden (De Andere Aanpak) zaken (150) 
oplossen zonder verdere juridische procedures. 

   Op basis van de cijfers en ervaringen 
van eerdere jaren is deze doelstelling 
gehaald. I.v.m. de overgang op de e-
suite van Dimpact zijn exacte cijfers 
nog niet te leveren. 

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

 

 Er worden dertig afzonderlijke projecten of 
uitwisselingen van vrijwilligersorganisaties in Bathmen, 
Diepenveen en Deventer uitgevoerd, met ondersteuning 
vanuit de subsidieregeling voor ’activiteiten op 
internationaal gebied‘.  

    

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

 

 • Er is wekelijks een persconferentie plaats van het 
college  

• Het organiseren van bijeenkomsten voor nieuwe 
inwoners 

   Er zijn 41 persconferenties gehouden. 
Er zijn 4 bijeenkomsten voor nieuwe 
inwoners georganiseerd. 

Inwoners en bedrijven ervaren de 
gemeentepolitiek, het lokaal bestuur en 
de gemeentelijke organisatie als een 
betrouwbare partner met een 
consistente strategische koers. 
 

 

 • Het herijken van de middellange termijn 
beleidsagenda aan het collegeprogramma en voeren 
van agendaregie op de middellange termijn 
beleidsagenda. 

• De gemeentelijke bijdrage/rol aan het gewenste 
maatschappelijke effect is zichtbaar gemaakt in 
begroting. 

• In het dagelijks handelen is de gemeentelijke rol 
duidelijk en transparant in relatie tot het het 
gewenste maatschappelijke effect.  

• Regie voeren over de gemeentebrede programma’s 
Innovatie in de samenleving, Uitvoeringsagenda 
duurzame energie, Programma Platteland, De 
Agenda Stedendriehoek, Investeren in 
Overijssel/Ontwikkelagenda, Europees beleid, 
samenhang transities, DSA en organisatie van de 
toekomst. 

• Het uitvoeren van pilots, strategische verkenningen 
en kaderstelling in relatie tot het bestuursakkoord. 

• Synergie zoeken en structureel bouwen aan 
bovengemeentelijke strategische partnerschappen 
en coalities in regio, landelijk en Europees; in kaart 
blijven brengen van strategische partners en spelers. 

  0,2 mln. 
 
 
 

 0,1 mln. 
 
 

 0,1 mln. 
 
 

 0,5 mln. 
 
 
 
 
 
 

 0,1 mln. 
 

 0,1 mln. 

 0,2 mln. 
 
 
 

 0,1 mln. 
 
 

 0,1 mln. 
 
 

 0,5 mln. 
 
 
 
 
 
 

 0,1 mln. 
 

 0,1 mln. 

 



 

 
Jaarverslag 2015 Gemeente Deventer | 30 

 
 

Exploitatie (Bedragen x € 1.000)       Lasten  
B&W (product 355) 
Nadeel door extra storting in de voorziening wethouderspensioenen (€341.000) als gevolg van 
lagere rekenrente. 
 
Regie op gemeentebrede programma’s (product 104): 
Bijdrage Regio Stedendriehoek als gevolg van btw voordeel (€43.000). 
 
Burgerzaken (product 305)  
Voordeel door lagere lasten burgerzaken (€40.000) en meer uitgifte rijbewijzen (minder eigen 
verklaring) en niet ingezette stelpost (€36.000). 
 
B&W (product 355)  
Voordeel ontstaan bij de ontslagvergoedingen van oud-wethouders; deze is lager dan begroot 
(€ 39.000) doordat één oud-wethouder in 2015 geen aanspraak gemaakt heeft op 
ontslagvergoeding. Daarnaast een voordeel door lagere personele inzet 
bestuursondersteuning (€ 37.000) 
 
Gemeenteraad (product 350) 
Voordeel ontstaan door lagere vergoeding raadsleden (€59.000) doordat de vergoedingen 
netto zijn uitgekeerd in het kader van de werkkostenregeling. 
 
Baten  
Burgerzaken (product 305) 
Voordeel door hogere legesinkomsten (€26.000) m.n. meer reisdocumenten verstrekt. 
 
Gemeenteraad (product 350) 
Terugbetaling van de fractievergoedingen (€13.000) die in eerdere jaren te hoog is uitgekeerd 
levert een voordeel op.  

 Primitieve 
begroting 

Begroting 
na wijziging 

Rekening Verschil Budget 
overheveling 

Verschil na 
overheveling   

Lasten 15.538  16.154 16.222 68 77  145    

Baten 1.739 2.025 2.075 50 -  50   

Saldo -13.798 -14.129 -14.147 -18 -77  -95  

  

 

Budgetoverhevelingen (Bedragen x € 1.000)       Landelijke Voorziening WOZ € 67.000 
Woonlastenmonitor €9.000 
Product B&W €1.000 
 

 
Lasten Baten 

   
  

Landelijke voorziening LV WOZ  67 -      

Woonlastenmonitor  9 -     

Product B&W 1 -      

Saldo 77 -    
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Voorzieningen (Bedragen x € 1.000)       Baten  
Extra storting in de voorziening wethouderspensioenen (€341.000) als gevolg van lagere 
rekenrente. 
 

 
Primitieve 
begroting 

Begroting 
na wijziging 

Rekening Verschil 
  

  

Uitgaven 258 258 272 14     

Inkomsten 213 747 1.087 341    

Saldo -46 488 815 327     
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Programma 2 Veiligheid 
 

Omschrijving  Producten  Agenda's 

Het programma veiligheid omvat een breed en complex terrein. Breed omdat veiligheid vele geprioriteerde 
onderwerpen omvat: van huiselijk geweld en veelplegers, tot de bestuurlijke aanpak van georganiseerde en 
ondermijnende criminaliteit, aanpak woninginbraken en jeugdcriminaliteit, geweld op straat en voetbalvandalisme. 
Complex, omdat voor een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken de samenwerking en inzet van tal van partijen 
essentieel is. Daarnaast kan er spanning ontstaan tussen lokaal beleid en regionale danwel landelijke prioriteiten. Ook 
zijn de mogelijkheden om de beleving van veiligheid te beïnvloeden, beperkt. Toezicht en handhaving ondersteunen de 
uitvoering van het beleid. Waar mogelijk vindt de inzet van toezicht plaats in overleg met bewoners en instellingen. 
Vanuit het programma leveren we een actieve bijdrage aan de veiligheidsregio IJsselland en daarmee aan een integrale 
hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. 
 
De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma bestaat veelal uit reguleren (vergunningverlening 
en handhaving). Daarnaast is er sprake van regisseren in net werkverbanden en faciliteren (bijvoorbeeld evenementen). 

 303  Openbare orde en veiligheid 
356  Toezicht 
502  Regio en rampenbestrijding 
 

 A.  Open overheid 
B.  Sociaal 
C.  Duurzaam en dynamisch 
D.  Veiligheid 

    

 Paragrafen  Verbonden partijen 

 A.  Lokale heffingen 
B.  Verbonden partijen 
 

 A.  Veiligheidsregio Ijsselland 
inclusief GHOR Zwolle 

 

 
 

Doelstelling Realisatie  Prestaties Realisatie Budget € Realisatie €  Toelichting 

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

 
 

 Burgernet is operationeel.   
 

40.000 40.000  

 Toezicht houden in de openbare ruimte in overleg met 
bewoners (o.a. via Buurt Veilig), politie en n.a.v. 
meldingen en eigen waarnemingen. 

 

800.000 800.000  

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

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

 

50.000 50.000  

Maximaal 7,5% kamerverhuurpanden 
per postcodegebied. 

  Vergunningverlening, toezicht en handhaving op bouw-  
en brandveiligheidseisen kamerverhuurpanden. 

 

160.000 160.000  

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. 

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

 

50.000 50.000  

100% van de vergunningplichtige 
bedrijven en organisaties voldoen aan 
alle wettelijke eisen. 

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

 

10.000 10.000  

Tegengaan mensenhandel en 
verbetering positie prostituees. 

  Prostitutie- en mensenhandelbeleid is geactualiseerd en 
in uitvoering. 

 

10.000 5.000 De Wet regulering Prostitutie is nog 
steeds niet van kracht. Regionaal zijn 
stappen gezet om de 
vergunningsvoorwaarden en het 

Prestatie is volledig 
gerealiseerd 

Prestatie is voor minimal 75% 
gerealiseerd 

Prestatie is voor minder dan 
75% gerealiseerd 

Prestatie is niet gerealiseerd 
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Doelstelling Realisatie  Prestaties Realisatie Budget € Realisatie €  Toelichting 

handhavingsarrangement af te 
stemmen. Daarnaast is sinds 2015 een 
regionale casustafel ter bestrijding van 
mensenhandel ingericht en actief. 

Bestrijden van georganiseerde 
criminaliteit en integriteitbewaking 
openbaar bestuur. 

  De beleidsregels Bibob zijn actueel. Het toetsen van 
aanvragen om vergunningen / subsidies / 
aanbestedingen die binnen het werkingsgebied van de 
Bibob vallen. Ter voorkoming van ondermijning wordt de 
bestuurlijke of geintegreerde aanpak toegepast.  

 

60.000 
 

60.000  

Het waarborgen van de fysieke 
veiligheid door risicobeheersing en 
incidentbestrijding. 

  Voorbereiden en uitvoeren van de gemeentelijke 
crisistaken. Bewaken en monitoren prestaties 
veiligheidsregio / regionale brandweer. 

 

6,8 mln.  6,7 mln.  

Terugdringen van jeugdoverlast en 
jeugdcriminaliteit: aantal meldingen 
jeugdoverlast is lager dan in 2012 te 
weten 931. 

  Plannen van aanpak criminele jeugdgroepen in 
uitvoering. Voor iedere risicojongere wordt een plan van 
aanpak opgesteld en uitgevoerd.  
 

 

50.000 50.000  

Een veilig verloop voetbalseizoen GAE.   We maken voor iedere wedstrijd een draaiboek inclusief 
het treffen van passende maategelen 

 

10.000 10.000  

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

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

 

60.000 60.000  

 
 

Exploitatie (Bedragen x € 1.000)       Lasten  
Diverse kleinere voordelen. 
 
Baten  
303: leges horeca, evenementen en dwangsommen 
Per saldo een incidenteel voordeel van €33.000. 
 
502: functioneel leeftijdsontslag (FLO). 
Voordeel: € 64.000. De kosten voor het FLO worden jaarlijks afgerekend met de 
veiligheidsregio IJsselland. In 2015 geeft dit een incidenteel voordeel. 

 Primitieve 
begroting 

Begroting 
na wijziging 

Rekening Verschil Budget 
overheveling 

Verschil na 
overheveling 

  

Lasten 9.842 10.239 10.208 -31 - -31   

Baten 240 806 905 99 - 99  

Saldo -9.601 -9.433 -9.303 130 - 130 
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Programma 3 Leefomgeving 
 

Omschrijving  Producten  Agenda's 

Dit programma omvat de instandhouding van de openbare ruimte en het uitvoeren van maatregelen voor een betere 
bereikbaarheid en verkeersmobiliteit, parkeren en het realiseren van nieuwe fysieke infrastructuur. De belangrijkste 
taken van dit programma zijn het uitvoeren van beheertaken, het veiligheidsonderhoud, het dagelijks en regulier 
onderhoud, het groot onderhoud en herinrichtingen in de openbare ruimte, en het exploiteren van het parkeerbedrijf. 
De gemeente heeft bij het uitvoeren van deze kerntaken hoofdzakelijk de rol van regisserende overheid. De gemeente 
zet steeds meer in op initiatieven en zelfbeheer door burgers. De gemeente neemt hierin een meer stimulerende en 
faciliterende rol, en laat overheidssturing steeds meer los.. 
 
Daarnaast behoren enkele publiekrechtelijke taken tot dit programma, althans tot de onderdelen die aan de openbare 
ruimte zijn gerelateerd. Dat zijn de taken: de havens, inritten, rioolaansluitingen, verkeersbesluiten, kabels en leidingen 
en begraafplaatsen. De gemeente heeft hierbij nog een regulerende rol. 

 20  Straten, wegen en pleinen 
21  Straatreiniging 
22  Openbare verlichting 
23  Parkeren 
25  Haven en waterwegen 
26  Uitvoering verkeer en 

vervoerbeleid 
28  Openbaar groen 
30  Speelplekken 
32  Riolering en waterhuishouding 
33  Begraafplaatsen 
34  Verkeerslogistiek 
38  Civiele kunstwerken 
241 Buitensport accommodaties 

 A.  Open overheid 
B.  Sociaal 
C.  Duurzaam en dynamisch 
D.  Ruimte om te leven 
E.  Veiligheid 
 

    

 Paragrafen  Verbonden partijen 

 A.  Lokale heffingen 
B.  Onderhoud kapitaalgoederen 
C.  Verbonden partijen 
D.  Investeringen 

 A.  Deventer Groenbedrijf BV 
B.  NV centrumgarage Deventer 
C.  Coöperatie Parkeerservice u.a. 
 

 

Doelstelling Realisatie  Prestaties Realisatie Budget € Realisatie €  Toelichting 

De kwaliteit van het instandhouden van 
de openbare ruimte blijft gelijk. 
Indicator: kengetal verloedering fysieke 
ruimte is een 3,6 of lager (op een schaal 
van 10). 
 

 

 Klein en regulier onderhoud  
Het uitvoeren van regulier en klein onderhoud in de 
openbare ruimte en het uitvoeren van technisch 
onderhoud aan installaties en objecten (zoals bruggen, 
viaducten, rioolstelsel en speelplaatsen). 
  
De uitvoering van het groenonderhoud en handmatige 
reiniging van wegen in de bebouwd gebied gebeurt 
zoveel mogelijk door mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. 
 

 

 15,4 mln.  15,4 mln. 
+  0,05 spelen 
En 
 0,04 reiniging 
 
 
 

Gelet op besluitvorming Samen 
Ruimte Geven is gewerkt aan het 
afstoten van een deel van het 
speelareaal, ter bezuiniging op 
beheer en onderhoud per 2016 en 
2017. 
 
 
Het Groenbedrijf heeft een PSO-
certificering trede 3 behaald met een 
SR van 55%.  

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

 

 Groot onderhoud en vervangingen  
Het uitvoeren van groot onderhoud in de openbare 
ruimte, reconstructies van wegen en 
vervangingsinvesteringen bij rioleringen: 

 

 5,9 mln. 5,9 mln. 
 

Vertragingen gemeld bij 
najaarsmarap (afwatering tunnel 
Brinkgeverweg, rioolvervanging 
Keizerstraat, baggeren Gashaven en 

Prestatie is volledig 
gerealiseerd 

Prestatie is voor minimal 75% 
gerealiseerd 

Prestatie is voor minder dan 
75% gerealiseerd 

Prestatie is niet gerealiseerd 
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Doelstelling Realisatie  Prestaties Realisatie Budget € Realisatie €  Toelichting 

sportpark Diepenveen). 
Daarnaast voorstel 
budgetoverheveling openbaraa 
verlichting a € 0,14 mln. 

   Veiligheidsonderhoud  
Het uitvoeren van calamiteiten- en 
veiligheidsmaatregelen inclusief verkeersmaatregelen. 

 

 1,3 mln. 
 
 

 1,3 mln. 
+ 
 0,08 gladheid 
en 
 0,25 
stormschade  

Ivm Lente- en Zomerstorm extra 
calamiteits-werkzaamheden (gemeld 
bij najaarsmarap). 
 
Afrekening gladheidsbestrijding begin 
2015. 

    Beheer  
Het uitvoeren van diverse (wettelijke) beheertaken, 
waaronder: 

 Inspecties  

 Storingsmeldingen  

 Innen van parkeergelden en havengelden 

 Gegevensbeheer 

 Exploitatiekosten (huur en energie) 

 Belastingen 

 Toezicht. 

 

 3,9 mln.  3,9 mln. 
 
 

Het gegevensbeheer van de 
gemeente Deventer ligt nu ca. 1,5 
jaar stil in verband met overgang 
naar de Basisregistratie 
Grootschalige Topografie (BGT = 
wettelijke verplichting). 

De beleving van de sociale kwaliteit van 
de woonomgeving, de sociale samen-
hang, bedraagt in 2015 6,1 of hoger. 

 

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

 

 0,2 mln .  0,2 mln. 
 

I.v.m. VJN-2015/Samen Ruimte 
Geven is de primaire taakuitvoering 
komen te liggen bij WijDeventer. 1,3 
fte wijkenbeheer blijft beschikbaar. 

Het aandeel inwoners dat tevreden is 
over de stallingsmogelijkheden voor 
zijn/haar fiets in de binnenstad van 
Deventer stijgt naar 70%. 

 

 Fietsenstalling stationsplein 
Uitvoeren omgevingsmanagement realisatiefase van de 
uitbreiding / bouw van een grotere fietsenstalling aan 
het stationsplein. 
 

 

 1,2 mln. 
(jaarschijf 
2015) 

 1,2 mln. Fietsenstalling is gerealiseerd en 
opgeleverd. 

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

 

 Grote Ratelaar 
In 2015 wordt gestart met de uitvoering van 
verkeersmaatregelen op de Grote Ratelaar. 
 
Programmering MJOP-MIND 
Het oplossen van knelpunten op hoofdwegen wordt 
zoveel mogelijk integraal geprogrammeerd in het MJOP-
MIND 2015-2018. 

 

Zie groot 
onderhoud 
en ver-
vangingen 

 De start uitvoering verschuift naar 
het voorjaar 2016 (gemeld bij 
najaarsrapportage). 

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

 

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

 

Besluit  
eind 2014 

 Het ontwerp is vastgesteld. 
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    Groene Wal 
Starten voorbereidende uitvoeringswerkzaamheden. 

 

 1,5 mln. 
(jaarschijf 
2015) 

 0,41 mln. 
 

Eind 2015 is begonnen met het 
verleggen van de kabels en leidingen. 
Primaire begroting is bijgesteld in 
P&C-cyclus 

Het verbeteren van de bereikbaarheid 
en de doorstroming. 

 

 Herinrichting mr HF de Boerlaan 
De herinrichting van de Mr HF de Boerlaan is in 2015 
gereed. 

 

 1,4 mln. 
(jaarschijf 
2015) 

 1,83 mln. 
 

Herinrichting is uitgevoerd en 
opgeleverd. 
Primaire begroting is bijgesteld in 
P&C-cylus. 

   Verdubbeling Hanzeweg 
In 2015 wordt het definitief ontwerp verdubbeling 
Hanzeweg vastgesteld en vindt aanbesteding plaats. Eind 
2015 wordt gestart met de voorbereidende uitvoerende 
werkzaamheden. 
 

 

Besluit  
eind 2014 

 Het ontwerp is vastgesteld. Het 
vervolgtraject hangt af van de 
verkrijging van de gronden. 

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

 

 Fietsenstalling Hema-garage 
In 2015 wordt gestart met de bouw van de 
fietsenstalling. 

 

Besluit  
eind 2014 

 In het ontwerptraject is vertraging 
opgelopen (gemeld bij vjn). 

 

Exploitatie (Bedragen x € 1.000)       Lasten 
Door vertraging in het project riolering Anthonie van Dijckstraat is € 65.000 niet uitgegeven. 
De kosten voor gladheidsbestrijding vielen € 80.000 hoger uit. De apparaatslasten voor 
snippergroen zijn € 65.000 hoger dan begroot. Doordat de speelplekken niet in 2015 zijn 
overgedragen is het beschikbare frictiekostenbudget overgeheveld naar 2016 en 2017 en 
vallen de kosten voor beheer en onderhoud hoger uit dan begroot. Lasten voor straatreiniging 
zijn per saldo € 44.000 hoger uitgevallen.  
 
Baten 
De baten zijn hoger dan begroot vanwege een hogere provinciale- en rijksbijdrage van  
€ 150.000 voor het Venenplantsoen. Daarnaast hebben we een OV fietsbijdrage ontvangen 
van € 42.000. Door meer graafwerkzaamheden hebben wij extra legesinkomsten van € 80.000.  
 
Overige afwijkingen worden veroorzaakt door verrekeningen met reserves. 

 Primitieve 
begroting 

Begroting 
na wijziging 

Rekening Verschil Budget 
overheveling 

Verschil na 
overheveling   

Lasten 38.088 40.572 40.375 -198 505 307   

Baten 17.251 20.357 18.163 -2.195 1.566 -628  

Saldo -20.837 -20.215 -22.212 -1.997 1.061 -935 

  

 

Budgetoverhevelingen (Bedragen x € 1.000)       De werkzaamheden ruimte voor de rivier zijn in 2015 afgerond, alleen wij nemen de grond per 
1-1-2016 over. De bijdrage in afkoop van het beheer ontvangen wij dan ook in 2016. 
 
Overdracht van speelplekken naar Stichting Tevreden vergt meer voorbereiding.  
De onderhoudswerkzaamheden verlichting zijn in 2015 gegund maar worden in 2016 
uitgevoerd.  
 

 Lasten Baten      
Afkoop ruimte voor de rivier 
waterschap 

 291   291  
   

  

Frictiekostenbudget 
speelplekken 

 75   -    
   

 

MJOP openbare verlichting  139   -         
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Parkeerbijdrage Viking -   1.275     
 

De ontwikkeling van de Viking is vertraagd waardoor ook de parkeerbijdrage later wordt 
overgemaakt. 

Saldo 505   1.566     
 

 

Voorzieningen (Bedragen x € 1.000)       Budgetoverheveling Legaat Waanders 50K in verband met gewenste doorlooptijd 
burgerinitiatief.  Primitieve 

begroting 
Begroting 

na wijziging 
Rekening Verschil   

  

Uitgaven  210 136 -74     

Inkomsten  - 12 12    

Saldo  -210 -124 86     

 

Investeringen (Bedragen x € 1.000)       Als gevolg van een andere cash flow in de projecten en gewijzigde matching stationsomgeving 
dan begroot, vallen hierbij zowel de lasten als baten lager uit. 
  

Primitieve 
begroting 

Begroting 
na wijziging 

Rekening Verschil 
  

  

Lasten 4.101 11.237 6.743 -4.495     

Baten 3.810 5.603 1.398 -4204    

Saldo -291 -5.635 -5.345 290     
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Programma 4 Milieu en duurzaamheid 
 

Omschrijving  Producten  Agenda's 

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

 31  Verwijdering huishoudelijk afval  
36  Bodembeheer en 

bodemsanering 
37  Geluidhinderbestrijding 
44  Duurzaamheid 
45  Milieu  

 A.  Open overheid 
B.  Duurzaam en dynamisch 
C.  Ruimte om te leven 
D.  Veiligheid 
 

    

 Paragrafen  Verbonden partijen 

 A.  Lokale heffingen 
B.  Verbonden partijen 
 

 A.  NV Vastgoed Milieucentrum 
Deventer 

B.  Circulus Berkel BV 

 

Doelstelling Realisatie  Prestaties Realisatie Budget € Realisatie €  Toelichting 

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

 

  Gescheiden inzameling  en verwerking van 
huishoudelijk afval is uitgevoerd conform 
Resultatenovereenkomst met Circulus; 

 Het in 2013 ingevoerde systeem van Diftar is 
geoptimaliseerd. 

 De werkzaamheden voor de definitieve milieustraat 
aan de Westfalenstraat zijn voorbereid. 

 
 
 

 

11.457.376 12.437.137 De doelstellingen ten aanzien van 
gescheiden inzameling zijn geheel 
gehaald. Ook de optimalisatie van 
Diftar is gerealiseerd. De voorbereiding 
van de nieuwe milieustraat is wel 
gestart maar nog niet afgerond. Er is 
nog geen definitieve keus gemaakt ten 
aanzien van de locatie. 

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.  

 

  Bodemsanering voormalig gasfabrieksterrein is 
afgerond. 

 Gebiedsgericht Grondwaterbeleid is akkoord 
bevonden door Landsadvocaat en vastgesteld voor 
hele gemeente. 

 

 

2.400.000 1.284.484 De grondsanering van het voormalige 
gasfabrieksterrein is afgerond. De (veel 
minder omvangrijke) sanering van de 
Gashaven was gepland in oktober 
2015, maar is door extreem laagwater 
uitgesteld tot begin 2016. 

Vermindering van geluidsoverlast in 300 
woningen langs wegen. 

 

  Geluidsaneringsprojecten Binnenstad e.o, 
Holterweg, Dunantlaan e.o. zijn uitgevoerd;  

 Geluidsaneringsprojecten Brinkgreverweg, Laan van 
Borgele, Margijnenenk, IJsselkade, Zwolseweg zijn 
voorbereid. 

 

1.100.000 309.153 Uitvoering van drie projecten is gestart, 
maar nog niet afgerond. 
 

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

 

  Burgers en bedrijven zijn  via  uitvoering van de 
agenda Duurzame Energie gefaciliteerd om 
maatregelen te treffen die bijdragen aan het 
realiseren van de doelstelling Deventer klimaat- en 
energieneutraal in 2030. Dit betreft: 

 

240.000 240.000  

Prestatie is volledig 
gerealiseerd 

Prestatie is voor minimal 75% 
gerealiseerd 

Prestatie is voor minder dan 
75% gerealiseerd 

Prestatie is niet gerealiseerd 
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- Biomassa en warmtenet 
- Energiecooperatie 
- Zonne-energie zonder subsidie 
- Verduurzaming bestaande woningbouw 
- Realisatie 2 windturbines 
- Steenbrugge klimaatneutraal 
- Nieuwbouw stadskantoor klimaatneutraal 
- Duurzame mobiliteit. 

 

 De gemeente heeft in de eigen bedrijfsvoering via 
uitvoering van de agenda Duurzame Energie 
maatregelen getroffen die bijdragen aan het 
realiseren van de doelstelling Deventer klimaat- en 
energieneutraal in 2030. 

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 zijn overtredingen van 
milieuwetgeving voorkomen en aangepakt. 

 Op het gebied van externe veiligheid, luchtkwaliteit, 
geur, geluid en straling zijn vanuit landelijke of 
Europese wetgeving kaders gesteld en bewaakt 
voor ruimtelijke ontwikkelingen. 

 Met de Dierenbescherming zijn afspraken gemaakt 
over het uitvoeren van wettelijke taken 
dierenopvang. 

 2.200.000 2.200.000  

Milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen 
worden gerealiseerd door vergroting van 
betrokkenheid van (jonge) mensen bij de 
leefomgeving. 

 

  Natuur-, duurzaamheids- en milieu-educatie is 
uitgevoerd door de Ulebelt. 

 De Ulebelt exploiteert het Milieucentrum en vormt 
met meer dan 50.000 bezoekers het groene hart 
van de Vijfhoek. 

 

400.000 399.480  

 

Exploitatie (Bedragen x € 1.000)       Lasten 
31: huishoudelijk afval 
Nadeel € 518.000. De in 2015 ingezette daling van het aantal kwijtscheldingen geeft een 
positief effect van € 90.000. Het restant nadeel (€ 611.000) komt met name voort uit de 
hogere facturatie vanuit Circulus Berkel voor de vergoeding  die de gemeente vanuit het 
afvalfonds ontvangt (een neutraal effect, zie ook baten). 
 
36 Bodemsanering 
Voordeel € 251.000 vanwege een andere fasering in bodemsaneringsprojecten. Deze zijn met 
de juiste fasering opgenomen in de primaire begroting 2016. 
 
37 Geluidsanering 

 Primitieve 
begroting 

Begroting 
na wijziging 

Rekening Verschil Budget 
overheveling 

Verschil na 
overheveling 

  

Lasten 18.158 20.045 17.861 -2.185 2.571  386   

Baten 12.725 14.022 14.478 457 276 733  

Saldo -5.433 -6.024 -3.382 2.641 -2.295  347  
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Voordeel € 44.000 vanwege lagere uitvoeringskosten diverse kleinere ISV 
geluidsaneringsprojecten. 
 
44 Duurzaamheid 
Nadeel € 118.000. Nadeel bestaat uit hogere bestedingen energieloket, energiebesparende 
woningen en living green € 118.000 (zie ook baten, per saldo geen resultaat). 
 
45 Milieu 
Nadeel € 42.000. Nadeel herinrichting monding Schipbeekzone en het beheerfonds 
Gooiermars € 85.000 (zie ook baten, per saldo geen resultaat). Overig voordeel € 43.000. 
 
Baten  
31 Huishoudelijk afval 
Voordeel € 518.000. De daling van het aantal aanbiedingen heeft zich in 2015 doorgezet, wat 
in 2015 een nadeel op de afvalstoffenheffing van € 762.000 geeft. 
Dit nadeel kon in 2015 worden omgezet in een voordeel vanwege de hogere vergoeding voor 
verwerkingskosten uit het afvalfonds en dan met name de eindafrekeningen over de jaren 
2013 en 2014 (€ 588.000).   
 
37 Geluidsanering 
Nadeel € 109.000. Nadelig resultaat doordat de voorbereidingssubsidie voor de diverse 
geluidsaneringsprojecten vanwege vertraging in de uitvoering nog niet kon worden ingezet. 
 
44 Duurzaamheid 
Voordeel hogere opbrengsten zonnepanelen en bijdrage uitgevoerde werkzaamheden ten 
behoeve van energiebesparing bestaande woningen, energieloket en livinggreen. (€ 132.000). 
 
45 Milieu 
Voordeel € 201.000. Incidentele inkomsten verbeurde dwangsommen € 78.000. Voordeel 
herinrichting monding Schipbeekzone en het beheerfonds Gooiermars € 85.000 (zie ook 
lasten, per saldo geen resultaat). Overig voordeel € 38.000. 

 

Budgetoverhevelingen (Bedragen x € 1.000)        

 Lasten Baten      

Milieustraat 1.627 - 
 

    

Sanering Essentterrein 778 276 
 

   

Duurzaamheid 65 - 
 

    

RUD 100 - 
 

  
 

Saldo 2.571 276 
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Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling 

 

Omschrijving  Producten  Agenda's 

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

 1    Ruimtelijke Ontwikkeling 
2    Bouw- en Woningtoezicht 
3    Volkshuisvesting 
46  Verkeer- en Vervoerbeleid 
 

 A.  Open overheid 
B.  Ruimte om te leven 
C.  Veiligheid 
 

    

 Paragrafen  Verbonden partijen 

 A.  Lokale heffingen 
B.  Verbonden partijen 
C.  Grondbeleid 
 

 A.  NV Wonen boven winkel 
 

 

Doelstelling Realisatie  Prestaties Realisatie Budget € Realisatie €  Toelichting 

Inwoners waarderen het uiterlijk van 
hun woonomgeving in 2015 met een 
7,3. Dat is gelijk aan het rapportcijfer 
van 2011 (Bewonersonderzoek najaar 
2014/ voorjaar 2014).  
 
De sociaaleconomische ontwikkeling van 
het landelijk gebied houdt minimaal 
gelijke tred met die in het stedelijk 
gebied van de gemeente. Dit blijkt uit: 
de tevredenheid onder bewoners van 
het landelijk gebied over de aanwezige 
voorzieningen is in 2015 minimaal gelijk 
aan de tevredenheid in het stedelijk 
gebied van de gemeente (6,3 in 2011) 
(Bewonersonderzoek najaar 
2013/voorjaar 2014).  

  In 2015 starten we met de eerste fase van het 
Omgevingsplan voor het stedelijk gebied van de 
gemeente Deventer: de inventarisatie voor dit in 2017 
definitief vast te stellen plan. 

 250.000 235.000 
 

 

 In 2015 sorteren we voor op de implementatie van de 
nieuwe Omgevingswet. Input daarvoor komt uit de pilot 
in het kader van de Crisis- en Herstelwet waaraan 
Deventer deelneemt. 

 40.000 45.000  

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

 70.000 105.000  

 Deventer gaat verder bij het ontwikkelen van een 
uitvoeringsinstrumentarium in het kader van de 
Structuurvisie Stadsassenzone en de Structuurvisie 
Leegstand. Stedelijke Herverkaveling is hierbij één van 
de te verkennen opties. 

 50.000 25.000  

Prestatie is volledig 
gerealiseerd 

Prestatie is voor minimal 75% 
gerealiseerd 

Prestatie is voor minder dan 
75% gerealiseerd 

Prestatie is niet gerealiseerd 
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Doelstelling Realisatie  Prestaties Realisatie Budget € Realisatie €  Toelichting 

   Deventer geeft vorm aan een modern omgevings-
management waarbij van de kant van de gemeente 
begeleiding wordt geboden bij initiatieven uit de 
samenleving (waarbij de kosten worden vergoed op 
grond van de Grondexploitatiewet). Hierdoor kunnen 
planologische kaders als basis voor ruimtelijke 
ontwikkelingen snel (binnen een half jaar na een 
ontvankelijke aanvraag) gerealiseerd worden. 

 400.000 440.000  

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

 130.000 90.000  

   Op basis van een tussentijdse visie op de het 
Sluiskwartier starten we met het realiseren van 
onderdelen daarvan . Ook bereiden we op basis van de 
actualiteit (waaronder de marktsituatie) nadere 
besluitvorming voor. 

 29.000 29.000  

   De gemeentebrede structuurvisie komt geheel als 
Omgevingsvisie tot stand, waarbij we vooruit lopen op 
de nieuwe Omgevingswet. In de eerste helft van 2016 
stelt het college een ontwerp-omgevingsvisie vast, die 
vervolgens naar de raad gaat. 

 65.000 133.000 Vanwege het omzetten van 
Structuurvisie naar Omgevingsvisie 
extra kosten gemaakt. 
 

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

 550.000 550.000  

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

 215.000 215.000  

   Processen voor vergunningverlening verbeteren we nog 
verder. 

 10.000 40.000  

   We werken nog nader uit hoe aanvragen voor een 
omgevingsvergunning voor ruimtelijke initiatieven met 
extra inzet op duurzaamheidsmaatregelen met voorrang 
in behandeling kunnen worden genomen. Hierover 
rapporteren we de raad nader. 

 5.000 1.000 Onderzoek is verricht. Wettelijk kader 
biedt geen mogelijkheden om hierin te 
sturen, ten faveure van niet duurzame 
maatregelen. Rapportage aan de raad 
heeft inmiddels plaatsgevonden 

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

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

 25.000 45.000  

   In 2015 presenteren we een concept-uitvoeringsagenda 
voor het oplossen van fietsparkeerproblemen in de 

 15.000 12.000 Grotendeels gereed. Afronding eerste 
halfjaar 2016 
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Doelstelling Realisatie  Prestaties Realisatie Budget € Realisatie €  Toelichting 

binnenstad.  

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

 7.500 7.000 Onderzoek deels gereed. Afronding 
eerste halfjaar 2016. 
 

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

 90.000 110.000  

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

  Nu de Huisvestingswet is vastgesteld en in 2015 in 
werking treedt, sluiten we in 2015 een convenant met 
alle in de gemeente werkende corporaties. 

 20.000 4.000  

 De gevolgen van de wetgeving voor onder andere het in 
te voeren gemeentelijk toezicht op corporaties gaan we 
vertalen en binnen de gemeente implementeren. 

 20.000 40.000  

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

 35.000 60.000  

 Nauwgezet volgen we de recente ontwikkelingen in de 
samenleving (scheiden wonen-zorg, streven naar 
levensloopbestendige wijken, andere vraag naar 
woningen vanuit de samenleving), die gevolgen hebben 
voor ons huisvestingsbeleid en de ontwikkeling van 
nieuwe initiatieven. Inbreiding gaat daarbij voor 
uitbreiding. 

 10.000 15.000  

 

Exploitatie (Bedragen x € 1.000)       Lasten 
De lastenoverschrijding binnen het programma heeft plaatsgevonden binnen de producten  
1 (Ruimtelijke Ordening) en 2 (Bouw- en Woningtoezicht) en product 3 (Volkshuisvesting).  
De overschrijding op product 1 Ruimtelijke ordening komt door extra inzet reclamebeleid, 
omzetten gemeentebrede structuurvisie naar omgevingsvisie en de discussie binnen Ruimte 
voor de Rivier inzake jachthaven en schipbrug/pontje.  
De lastenoverschrijding op product 2 Bouw- en woningtoezicht komt doordat voor de 
invoering van het digitale systeem (Mozard) meer inhuur- en apparaatslasten nodig waren. 
Inmiddels is het gehele vergunningenproces gedigitaliseerd. Daarnaast zijn de kosten voor 
druk- en printwerk overschreden. Nu het gehele vergunningenproces is gedigitaliseerd zullen 
deze lasten vanaf 2016 structureel lager zijn. 
Op product 3 Volkshuisvesting zijn de kapitaallasten overschreden door rente over de 
deltadeals in de Rivierenwijk, die worden gedekt vanuit product 4 Herstructurering.  

 Primitieve 
begroting 

Begroting 
na wijziging 

Rekening Verschil Budget 
overheveling 

Verschil na 
overheveling 

  

Lasten 6.867 8.803 7.973 -831 950 119   

Baten 3.446 4.343 3.163 -1.180 950 -230  

Saldo -3.421 -4..460 -4.810 -349  - -349 

  



 

 
Jaarverslag 2015 Gemeente Deventer | 44 

Onze bijdrage van € 950.000 aan de Regio Stedendriehoek voor de capaciteitverbreding van de 
A1 is aan zowel de lasten- als batenzijde overgeheveld naar 2016. 
 
Baten 
De oorzaak voor de niet gehaalde baten ligt in de producten 1 (Ruimtelijke Ordening) en  
2 (Bouw- en Wopningtoezicht). De lagere baten op product 1 zijn veroorzaakt doordat bij  
Ter Hunnepe het kunstproject niet is doorgegaan. Dat resulteerde in een lagere provinciale 
bijdrage. Daarnaast zijn de baten voor planologische procedures lager als gevolg van 
achterblijvende en kleinere omvang van ontwikkelingen. Een belangrijke oorzaak ligt echter in 
de wijze waarop een taakstelling uit 2011 is geadministreerd. Deze is aan de batenkant terecht 
gekomen, terwijl dat aan de lastenkant thuishoort. Dit wordt in de begroting 2017 
gecorrigeerd.  
De leges omgevingsvergunning zijn ondanks bijstelling van de begroting bij de voorjaarsnota 
niet gehaald, waardoor op product 2 € 60.000 minder inkomsten zijn gerealiseerd.  
Op product 3 Volkshuisvesting zijn de baten per saldo € 31.000 hoger dan begroot als gevolg 
van een verrekening rente over de deltadeals in de Rivierenwijk en meer huuropbrengsten 
voor de woonwagens. Daarnaast hebben wij de aflossing en rente op onze SVN-rekening (ten 
behoeve van particuliere woningverbetering) niet teruggevraagd, waardoor de baten weer 
lager uitvallen. 

 

Budgetoverhevelingen (Bedragen x € 1.000)       De overheveling is noodzakelijk om voldoende tijd te hebben formeel de subsidiebeschikking 
en bijbehorende voorwaarden aan te passen. Doel hiervan is dat we de gemeentelijke bijdrage 
direct aan de provincie Overijssel kunnen overmaken. 
 
De overheveling heeft geen effect op reeds geplande prestaties, omdat onze prestatie feitelijk 
alleen de betaling betreft. Er is verder geen ambtelijke inzet nodig. 

 
Lasten Baten 

   
  

Capaciteitsverbreding A1 950 950      

Saldo 950 950    
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Programma 6 Herstructurering en  
vastgoedontwikkeling 
 

Omschrijving  Producten  Agenda's 

Het programma richt zich op het uivoeren van projecten die het woon- en leefklimaat in wijken met een 
achterstandssituatie verbeteren en op het ontwerpen en realiseren van gebiedsontwikkelingen. 
Door gronden aan te kopen, te ontwikkelen en te verkopen dragen we bij aan de totale gemeentelijke (bouw)opgave 
voor wonen, werken en leven. We verwerven en beheren gronden zowel binnen als buiten de bebouwde kommen. 
Mogelijk kunnen we ze in de nabije toekomst benutten, bijvoorbeeld ten behoeve van 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. 

 4   Herstructurering 
11  Ontwikkelen panden en gronden 
13  Beheer en verkoop panden en 

gronden 

 A.  Open overheid 
B.  Duurzaam en dynamisch 
C.  Ruimte om te leven 
D.  Veiligheid 

    

 Paragrafen  Verbonden partijen 

 A. Weerstandsvermogen en 
risicomanagement 

B.  Grondbeleid 

 N.v.t. 
 

 

Doelstelling Realisatie  Prestaties Realisatie Budget € Realisatie €  Toelichting 

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

  Omgevingsmanagement:  
• Regie over het programma van Voorstad Oost.  
• Met Rentree gedeelde regie over het programma 

van de Rivierenwijk. 
• Het faciliteren en stimuleren van de regierol van 

Woonbedrijf Ieder1 in Keizerslanden.  
• Het reguleren van de herinrichting van de openbare 

ruimte, de infrastructuur en de voorzieningen in de 
drie wijken.   

• Het faciliteren en stimuleren van de corporaties in 
de uitvoering van het sociale programma en de 
invulling van de woonvlekken in Rivierenwijk.  

 

2.606.000 2.478.000 Minder kosten gemaakt in de 
Rivierenwijk en Keizerslanden. In 
Voorstad-oost zijn nog een aantal uit te 
voeren activiteiten verschoven naar de 
komende jaren. Samen - €128.000. 

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

behoeve van het bouwen van 250 
woningen per jaar als onderdeel 
van de gehele woningbouw-
productie in de gemeente Deventer 
in 2015 en verder. 

• De uitgifte van 6 ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 In voorraad uitgeefbare grond, totaal:  
• 580.000 m² ten behoeve van de bouw van 2.021 

woningen. 
• 385.000 m² ten behoeve van de bouw van 

bedrijven. 
• 68.000 m² ten behoeve van de bouw van diverse 

voorzieningen. 
• 27.000 m

2
 ten behoeve van herontwikkeling van 

vastgoed. 

 

 
 
 
 
 
 

11.745.000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

12.227.000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
We hebben meer woningbouwgrond 
verkocht dan begroot. 
 
 
We hebben minder grond 

Prestatie is volledig 
gerealiseerd 

Prestatie is voor minimal 75% 
gerealiseerd 

Prestatie is voor minder dan 
75% gerealiseerd 

Prestatie is niet gerealiseerd 
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Doelstelling Realisatie  Prestaties Realisatie Budget € Realisatie €  Toelichting 

bedrijventerreinen per jaar 
• De uitgifte van in totaal 6.8 ha 

terreinen voor overige 
voorzieningen. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.923.000  8.560.000 
 

bedrijventerrein uitgegeven dan 
begroot.  

 Investering in bouw- en woonrijp maken.  
 

 6.149.000  2.874.000 Uiteindelijk is minder dan begroot 
uitgegeven aan bouw- en 
woonrijpmaken. 
Grootste post hierin betreft 
Bedrijvenpark A1 (doorschuiven 
werkzaamheden voor deelgebied. 
“West” en meevallende afrekening van 
Prorail o.a.), maar ook in bijvoorbeeld 
Wijtenhorst en Sluiskwartier vinden 
afrekeningen plaats in 2016 i.p.v. 2015. 

 Sluiten van contracten in 2015 voor de planontwikkeling, 
planrealisatie en verkoop van gronden voor: 
• De verkoop van 25.000 m2 uitgeefbare grond voor 

bedrijven 
• De verkoop van 0 m2 uitgeefbare grond voor 

diverse voorzieningen. 

 

 3.940.000  
 
 

3.865.000 25.000 m2 uitgegeven in Bedrijvenpark 
A1. Verder geen uitgifte. 

Doorwerking herprogrammering 
woningbouw. 

  De coördinatie van de bouwtafels. 
 

-   

Het beheren en exploiteren van 
gemeentelijke panden en gronden. 
  

  De verkoop van 3 panden en 60 ha gronden waarvan 
gemeentelijk bezit niet langer noodzakelijk is. 

 

-   

 De exploitatie van gemeentelijke panden en percelen. 
 

-   

 De coördinatie van pauzelandschappen. 
 

-   

 

Exploitatie (Bedragen x € 1.000)       Lasten 
De lasten voor product 4 Herstructurering zijn per saldo € 4.900.000 miljoen hoger dan 
begroot vanwege een grondruiling met de woningbouwcorporatie in Keizerslanden 
Over de getroffen verliesvoorziening grondexploitaties per 1-1-2015 is rente toegevoegd  
(€ 2.190.000) en is er voor € 1.285.000 aan aanvullende verliesvoorziening getroffen over 
2015. Door vertraging in de gronduitgifte van bedrijventerreinen vielen de kosten voor 
bouwrijp maken lager uit dan begroot (€ 3.800.000). Op gemeentelijke panden en gronden is 
extra afgeschreven (€ 103.000) als gevolg van opschoning van onze balanspositie.  
 
Baten 
De grondruiling Keizerslanden vond plaats met gesloten beurzen en is dus ook in hogere baten 
(€ 4.900.000) zichtbaar.  
Het niet in exploitatie genomen gebied Park Zandweerd is afgewaardeerd met (€ 2.122.000). 
De uitgifte  van bedrijventerrein is achtergebleven bij de verwachting, maar er is meer grond 
voor woningbouw verkocht (€ 4.200.000). 
Verrekening met de balans (voorraad grond) (€ 931.000). 

 Primitieve 
begroting 

Begroting 
na wijziging 

Rekening Verschil Budget 
overheveling 

Verschil na 
overheveling   

Lasten 20.278 35.071 39.869 4.798 - 4.798   

Baten 19.136 33.258 35.075 1.817 - 1.817  

Saldo -1.142 -1.813 -4.794 -2.981 - -2.981 
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Voorzieningen (Bedragen x € 1.000)       Inkomsten 
Over de getroffen verliesvoorziening grondexploitaties per 1-1-2015 is rente toegevoegd  
(€ 2.190.000) en is er voor een bedrag van € 1.285.000 aan anvullende verliesvoorzieningen 
getroffen over 2015.  

 Primitieve 
begroting 

Begroting 
na wijziging 

Rekening Verschil   
  

Uitgaven 0 238 233 -5     

Inkomsten 0 197 3.724 3.527    

Saldo 0 -41 3.491 3.532     

 

Investeringen (Bedragen x € 1.000)       Lasten 
In de grondexploitaties zijn meer kosten gemaakt dan er aan opbrengsten zijn binnen 
gekomen, waardoor de balanspost onderhanden werk (voorraad gronden) is toegenomen met 
€ 1,825 miljoen. Daarnaast zijn de lasten lager dan begroot, doordat in Bergweide 3 geen 
gronden zijn verkocht (€195.000), overige nog te verkopen gronden zijn afgewaardeerd  
(€ 103.000) en de verkoopopbrengst Knoopkegel (€ 35.000) lager is uitgevallen. 

 Primitieve 
begroting 

Begroting 
na wijziging 

Rekening Verschil   
  

Lasten -18.020 5.126 2.778 -2.348     

Baten 0 10.156 10.113 -43    

Saldo 18.020 5.030 7.335 2.305     
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Programma 7 Inkomensvoorziening en  
arbeidsmarkt 
 

Omschrijving  Producten  Agenda's 

Gemeente Deventer vindt dat iedere inwoner de mogelijkheid moet hebben om mee te doen in de samenleving. 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 dit nog niet is gelukt, passen we wederkerigheid toe: inwoners worden geacht niet alleen economisch 
(werk), maar ook maatschappelijk verantwoordelijkheid te nemen en te investeren in zichzelf. Deventer gaat uit van 
ieders zelfredzaamheid en eigen kracht. 
De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma loopt uiteen van reguleren (handhaven), 
regisseren in netwerkverbanden of stimuleren/faciliteren (subsidies) tot loslaten wanneer particuliere initiatieven de 
overheid niet nodig hebben. 

 401  Inkomen 
405  Re-integratie 
 

 A.  Open overheid 
B.  Sociaal 
C.  Duurzaam en dynamisch 
D.  Veiligheid 

    

 Paragrafen  Verbonden partijen 

 A.   Weerstandsvermogen en 
risicomanagement 

B.  Verbonden partijen 

 A.  Sallcon 
 

 

Doelstelling Realisatie  Prestaties Realisatie Budget € Realisatie €  Toelichting 

In 2015 worden 500 inwoners vanuit de 
Wwb-uitkering bemiddeld naar werk, 
waarvan 10 met behulp van het 
instrument loonkostensubsidie. Eén 
inwoner maakt gebruik van de 
voorziening beschut werk.  
 

 

  Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt, een taak van Deventer Werktalent. 

 Deventer Werktalent zet in op het optimaal 
benutten van de arbeidscapaciteit, door WWB-ers 
te begeleiden naar zowel tijdelijke en parttime 
dienstverbanden als fulltime werk. 

 Deventer Werktalent bereidt alle WWB-ers voor op 
de reguliere arbeidsmarkt door de recente 
werkervaring/stages te koppelen aan de 
mogelijkheden in de stad. Dat verhoogt de 
arbeidsparticipatie, versterkt de 
arbeidsmarktpositie en verbetert de 
vraaggerichtheid van de arbeidsmarkt. 

 

3,8 mln. 3,5 mln. Aantal plaatsingen met 
loonkostensubsidie: 3. 
Beschut werk: 0. 
Plaatsingen regulier en parttime en 
studie: 734. 
 

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

 

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

 

 

  Op 31 december 2015 waren 1894 van 
de 2270 WWB-ers (maatschappelijk 
nuttig) actief bezig door middel van 
parttime werkzaamheden (688), 
Vrijwilligerswerk en/of participatie aan 
een activiteit. 

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

 

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

 

 

  In 2015 is het bestand gemiddeld met 
0.2 punt gestegen. Met ingang van de 
Participatie Wet is de nieuwe instroom 
op een lager niveau dan de uitstroom. 

Prestatie is volledig 
gerealiseerd 

Prestatie is voor minimal 75% 
gerealiseerd 

Prestatie is voor minder dan 
75% gerealiseerd 

Prestatie is niet gerealiseerd 
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Doelstelling Realisatie  Prestaties Realisatie Budget € Realisatie €  Toelichting 

Hierdoor wordt de groei van het 
zittende bestand nauwelijks zichtbaar. 

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

 

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

 Deventer Werktalent draagt zorg voor passende 
vacatures voor de nieuwe instroom en zittend 
bestand. 

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

    

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

 

  Bij alle aanvragen met een fraudesignaal wordt een 
huisbezoek uitgevoerd.  

 Door een goede poortwachtersfunctie krijgen 
alleen de inwoners van de gemeente Deventer die 
hier recht op hebben een WWB-uitkering. 

 

   

We realiseren in 2015 een inkomst van 
minimaal 1,75% van de  
rijksbijdrage I-deel door terugvordering 
en verhaal, boetes en maatregelen  op 
het huidige klantenbestand. 

 

  Het nakomen van de arbeidsverplichting (2.600 
cliënten*) scherp monitoren. Bij verwijtbaar niet 
nakomen past de gemeente lik-op-stuk-beleid toe. 
*5% is naar verwachting ontheven van de 
arbeidsverplichtingen. 

 

   

Het, via de GR Sallcon, bieden van een 
gesubsidieerd dienstverband aan 1.000 
personen met een indicatie in het kader 
van de Wet Sociale 
Werkvoorziening. 120* van die personen 
hebben in 2015 een gesubsidieerd 
dienstverband bij een werkgever of 
bedrijf (het zgn. Begeleid Werken).  
 
*) 120 is op basis van het huidige 
herstructureringsplan. Dit wordt voor  
1-9 nog geactualiseerd. Mogelijk wordt 
het aantal 120 dan ook nog aangepast. 

 

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

 

 

 19,8 mln.  20,3 mln.  

In 2015 worden 35 startende en 60 
gevestigde ondernemers begeleid 

 

  Door de nauwe samenwerking met het 
ondernemershuis worden 35 startende en 60 
gevestigde ondernemers ondersteund binnen de 
mogelijkheden van de BBZ.  

 

   

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

 
 

  Klanttevredenheidsbeoordeling is 7.0. 

 Maximaal 2% van de klanten wordt geconfronteerd 
met de administratieve boete van € 150. 

 Integriteitsfraude wordt te allen tijde middels lik-
op-stuk-beleid aangepakt.  
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Exploitatie (Bedragen x € 1.000)       Lasten 
Product 401 Inkomen 
Lagere lasten Participatiebudget (Wwb) € 168.000. Bij najaarsrapportage is uitgegaan van 
2.800 cliënten per 31-12-2015. In werkelijkheid is het aantal 2.790. 
Aan startende ondernemers en gevestigde ondernemers in het kader van Bijstandsbesluit 
Zelfstandigen is € 216.000 minder uitkering verstrekt dan begroot. Aan onderzoekkosten Bbz is 
€ 38.000 meer verstrekt. 
 
Product 405 Re-integratie 
Hogere besteding ad € 307.500 in verband met bonus WSW 2013 (zie ook baten, per saldo 
geen resultaat). 
Lagere besteding Centre of Excellence ad € 92.182( zie ook baten, per saldo geen resultaat). 
 
Baten 
Product 401 Inkomen 
De totale uitgaven Participatiewet (Wwb) zijn meer dan 5% hoger dan de rijksbijdrage. 
Hierdoor kan er aanspraak gemaakt worden op de Vangnetregeling. Bij najaarsrapportage is 
voorzichtigheidshalve de bijdrage voor twee derde verwerkt. Uit nadere informatie blijkt dat 
er voor 100% aanspraak gemaakt kan worden op de Vangnetregeling. Uiteindelijk valt de 
Vangnetregeling € 193.915 hoger uit (totale aanvraag vangnet is 1,0 mln). 
De inkomsten terugvordering en verhaal Buig zijn € 20.000 lager dan begroot en de inkomsten 
Bbz zijn € 25.000 lager. 
 
Product 405 Re-integratie 
Eenmalige vrijval premie No Risk-polis in verband met beëindiging per 01-10-2015 € 63.500. 
Hogere rijksbijdrage € 307.500 bonus WSW 2013, zie ook lasten, per saldo geen resultaat. 
Lagere bijdrage Centre of Excellence ad € 92.182 ( zie ook lasten, per saldo geen resultaat). 

 Primitieve 
begroting 

Begroting 
na wijziging 

Rekening Verschil Budget 
overheveling 

Verschil na 
overheveling 

  

Lasten 69.366 70.197 69.750 -446 283  -163   

Baten 62.235 36.850 36.978 127 283 410  

Saldo -7.131 -33.346 -32.773 574 - 573  

  

 

Budgetoverhevelingen (Bedragen x € 1.000)       Per brief d.d. 14 november 2015 heeft de provincie Overijssel laten weten akkoord te gaan 
met de verlenging van de projectperiode wat betreft de doorontwikkeling van Technicampus 
tot 1 juli 2016. Inherent aan de langere periode is de overheveling, omdat in 2016 de feitelijke 
investeringen zullen plaatsvinden. 
 

 Lasten Baten      
Doorontwikkeling 
Technicampus (prod. 405) 

283 283 
   

  

Saldo 283 283    
 

 
  



 

 
Jaarverslag 2015 Gemeente Deventer | 51 

Programma 8 Meedoen 
 

Omschrijving  Producten  Agenda's 

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

 Meedoen mogelijk maken: alle inwoners zijn bereikt en naar vermogen, gestimuleerd, verleid en uitgedaagd om te 
participeren 

 Versterken zelforganiserend 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 om hun ondersteuning te organiseren. De omgeving en de 
dienstverlening sluiten hier op aanNiemand tussen wal en schip: alle kwetsbare inwoners die niet zelf in staat zijn 
om hun ondersteuning te organiseren, worden ondersteund en gestimuleerd om hun zelfredzaamheid en hun 
deelname aan het maatschappelijk leven te vergroten. 

 200 Algemeen maatschappelijk werk 
201 Maatschappelijke opvang en 

Verslavingszorg 
202 Volksgezondheid 
203 Wmo individuele 

verstrekkingen 
204 Wmo overig 
205 Wmo decentralisatie 2015 
220 Inburgering en educatie 
221 Buurtwerk 
222 Wijkaanpak 
223 Ouderenbeleid 
224 Minderhedenbeleid 
225 Vrijwilliger- en 

mantelzorgbeleid 
227 Wet inburgering uitvoering 
240 Sportbeleid 
242 Armoedebeleid en participatie 
406 Schuldhulpverlening 

 A.  Open overheid 
B.  Sociaal 
C.  Veiligheid 
 

    

 Paragrafen  Verbonden partijen 

 A.  Weerstandsvermogen en 
risicomanagement 

B.  Verbonden partijen 

 A.  GGD IJsselland 
B.  NV Sportbedrijf Deventer 
 

 

Doelstelling Realisatie  Prestaties Realisatie Budget € Realisatie € Toelichting 

Het percentage Deventenaren boven de 
18 jaar dat voldoet aan de Nederlandse 
norm gezond bewegen blijft stabiel op 
55%. 
  

 

Continuering huidig voorzieningenniveau (zwembaden De 
Scheg, Borgelerbad, IJsbaan De Scheg, sporthallen en 
gymzalen). 

 

 5,2 mln.  5,2 mln.  

Financieren van de inzet van 5,68 fte buurtsportcoaches 
door Raster Welzijn en Sportbedrijf Deventer. 

 

 0,1 mln.  0,1 mln.  

Laten uitvoeren samenwerkingsproject Deventer Gaat 
Voor Gezond. 

 
 

pm   

Participatie mogelijk maken door het 
opheffen van financiële 
belemmeringen (minimabeleid). 

 

 Actief benaderen van de doelgroep minima en uitvoeren 
van de gemeentelijke minimaregelingen (o.a. door 
Rechtop!, St. Leergeld, integreren in sociale teams). 

 

 3,4 mln.  4,0 mln . In de loop van 2015 extra middelen 
toegevoegd, € 0,6 mln. 

Voor minimaal 75% van de huishoudens 
 

 Uitvoeren van schuldhulpverlening (Minnelijke 
 

 2,7 mln.  3,1 mln. In de loop van 2015 extra middelen 

Prestatie is volledig 
gerealiseerd 

Prestatie is voor minimal 75% 
gerealiseerd 

Prestatie is voor minder dan 
75% gerealiseerd 

Prestatie is niet gerealiseerd 
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die een beroep doen op 
schuldhulpverlening worden de 
schulden structureel opgelost of wordt 
een situatie gecreëerd waarin de 
schulden beheersbaar zijn. 

schuldregeling, wettelijke schuldregeling, budgetbeheer, 
beschermingsbewind). 

toegevoegd, € 0,2 mln. 

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

 

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

 

 0,64 mln.  0,63 mln.  

Het percentage inwoners dat zich 
vrijwillig inzet blijft stabiel op 41%. 

 

     Dit is in 2015 39% 

Uitvoering geven aan het plan van 
aanpak Samen Ruimte Geven. 

 

 Realisatie proces clustering voorzieningen, één Meedoen-
budget en functieprofiel wijkmanager nieuwe stijl. 

 

   

Het gebruik van individuele 
voorzieningen WMO neemt af met 2,5% 
door sturing op eigen kracht en 
zelfredzaamheid. 

 

 4.000 beschikkingen op aanvragen en mutaties 
individuele voorzieningen, waarvan voor minimaal 80% 
wordt voorzien van een gemeentelijk indicatiebesluit. 

 

 14,0 mln.  11,5 mln. 4.500 beschikkingen /mutaties 

 430 beschikkingen op aanvragen gehandicapten 
parkeerkaart (GPK). 

 

 0,05 mln.  0,03 mln. 450 PGK verstrekt 

 140 aanvragen verdeling zorgwoningen (plaatsen op de 
wachtlijst) en in samenwerking met partners 60 
zorgwoning toewijzen. 

 

 0,7 mln.  0,6 mln. Weliswaar minder aanvragen (70), 
maar aantal toewijzingen is 60 

In 2015 maken 1.500 kwetsbare 
inwoners met meervoudige 
problematiek gebruik van een traject. 
Ze ontvangen ondersteuning gericht op 
wonen, zorg, werk en inkomen. 

 

 Faciliteren bijzonder zorgteam t.b.v. trajecten aan 
kwetsbare inwoners met meervoudige problematiek. 

 

 1,2 mln.  1,2 mln.  

In 2015 volgt 80% van alle dak- en 
thuislozen uit de regio Midden-IJssel 
(waaronder zwerfjongeren) een traject 
dat gericht is opv wonen, zorg, werk en 
inkomen. 

 

      

Het aanbieden van een passende 
ondersteuning aan 1.300 mensen. 

 

 Het faciliteren (afsluiten raamovereenkomst) van 115 
organisaties van passende ondersteuning aan mensen, 
zodat de zelfredzaamheid en participatie wordt vergroot. 

 

8mln  8,1mln  

Het aanbieden van een beschermde 
woonvoorziening binnen de regio van 
de centrumgemeente Deventer aan 160 
mensen. 

 

 Het faciliteren (verstekken van subsidie) aan 25 
organisaties voor mensen die 24 uurs begeleiding nodig 
hebben. 

 

13mln 16,6 mln In de loop van 2015 extra middelen 
toegevoegd,€ 3,9 mln. 

Een daling van de maatwerkvoorziening 
met 2% per jaar met ingang van 2016. 

 

 Meer ondersteuning voor hetzelfde budget 
(doelmatigheid) door in te zetten op eigen kracht, met 
gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van 
andere personen uithet sociale netwerk dan wel met 
gebruikmaking van algemene voorzieningen. 

Nog niet 
bekend 

0,3mln PM  

Financiële tegemoetkoming aan naar 
verwachting 1.000 mensen met een 

 

 Actief benaderen van inwoners die momenteel 
bovengemiddelde zorgkosten hebben.  

 

0,5mln 0,3mln  
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Exploitatie (Bedragen x € 1.000)       Lasten  
Het voordeel op de lasten van € 5.684.000 laat zich met name verklaren door: 
 
201: Maatschappelijke opvang en verslavingszorg 
Voordeel € 69.000 op procesregie BZT, doordat de procesmanager versneld heeft afgebouwd 
en de werkzaamheden rondom de verwijsindex opgeschort zijn vanwege de implementatie 
van Topicus TOP. Daarnaast was verwacht dat er meer ruimte nodig was voor de start van het 
proces om tot een nieuw Regionaal Kompas te komen. Dit vindt plaats in 2016, waarvoor 
reeds budget is gereserveerd. 
 
203: WMO individuele verstrekkingen 
Voordeel € 740.000 doordat het budget voor de kosten voor huishoudelijke hulp van 
bestaande cliënten  meer dan voldoende is gebleken, door afname aantal cliënten en 
gemiddeld aantal zorguren, alsmede een lagere uitnutting PGB.Voordeel € 66.000 doordat de 
lasten voor de herbeoordeling van het aantal uren zorg aan bestaande cliënten lager zijn 
uitgevallen.   
 
204: WMO overig 
In 2015 zijn gesprekken gevoerd met een aantal partijen over innovatieve projecten. 
Gedurende het jaar bleken de projecten niet door te gaan of toch niet het innovatieve karakter 
te hebben dat werd beoogd. Voordeel € 81.000.  
 
205: Nieuwe WMO decentralisatie 2015 
 
WMO nieuwe taken (bouwstenen) 
Bij de NJR hebben wij de verplichtingen decentralisatie AWBZ (bouwstenen) ingeschat aan de 
hand van de afgegeven beschikkingen en de rechten van de overgangscliënten. Het aantal 
gemaakte uren bleek minder te zijn dan de beschikbare uren per cliënt. Op basis hiervan 
zouden we € 2,7 mln moeten dekken uit de reserve. Achteraf blijkt de werkelijke uitputting 
lager doordat indicaties niet zijn verzilverd en niet volledig zijn benut. Het eigenlijke resultaat 
ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is nagenoeg neutraal. (Ten opzichte van de 
geactualiseerde begroting is het voordeel € 2.745.000). 
Voordeel € 236.000 op inzet voormalige Wtcg/CER middelen doordat  minder mensen dan 
verwacht voldoen aan het criterium chronisch ziek zijn en een maximaal inkomen van 110% 

 Primitieve 
begroting 

Begroting 
na wijziging 

Rekening Verschil Budget 
overheveling 

Verschil na 
overheveling 

  

Lasten 68.261 78.504 72.095 -6.409 725  -5.684   

Baten 6.751 5.976 5.701 -275 89 -186  

Saldo -61.510 -72.528 -66.394 6.134  -636 5.498 

  

chronische beperking met 
bovengemiddelde zorgkosten (wijziging 
prestatie bij NJR). 

Het bieden van onafhankelijke 
cliëntondersteuning aan naar 
verwachting 1.200 mensen met een 
beperking. 

 

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

 

1,2mln 1,2mln Vindt plaats via de sociale teams, waar 
Mee onderdeel van uitmaakt. 

80% van de mensen blijven langer 
zelfstandig wonen. 

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

 

0,6mln  0,2mln Aanbieden van diensten is uitgevoerd. 
Monitoring via monitor sociaal domein 
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minimumloon. 
Voordeel € 550.000 op de overige onderdelen WMO gerelateerd ( zoals onvoorzien, 
coördinatie, meerkosten extramuralisering) komt doordat de decentralisatie in de WMO en de 
wijzigingen in de Wlz nog niet volledig bij de burgers zijn geland. Er was immers op de diverse 
terreinen sprake van overgangsrecht. Dit betekent dat in 2015 nog niet iedereen te maken 
heeft gehad met de wijzigingen en dus nog geen andere oplossingen heeft gezocht. Naar 
verwachting is dit in 2016 anders en zullen er meer mensen een beroep gaan doen op de Wmo 
en mogelijk ook de bestaande voorzieningen. 
 
Beschermd Wonen  
Op basis van de door het Rijk aangeleverde gegevens over overgangsclienten is een inschatting 
gemaakt van de  benodigde zorg en is de te verlenen subsidie bepaald. Uit de 
verantwoordingen van de zorgaanbieders Beschermd Wonen over 2015  blijkt dat aanbieders 
minder zorg hebben geleverd dan waarvoor vooraf subsidie is verleend.  Ook is de uitputting 
van de PGB lager dan toegekend. In totaal is voor Beschermd Wonen € 1.300.000 minder 
besteed dan begroot. Het voordeel wordt ingezet voor de regionale en lokale transformatie. 
 
242: Minimabeleid 
Het nadeel binnen de bijzondere bijstand van € 118.000 houdt verband met een onvoorziene 
forse stijging van de kosten van bewindvoering en beschermingsbewind.  
Daartegenover staat een voordeel van € 60.000, doordat de tijdelijk extra ter beschikking 
gestelde middelen voor internetabonnementen stichting Leergeld achteraf niet nodig is 
gebleken. 
 
406: schuldhulpverlening 
Een nadeel van € 80.000 komt door een dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren BAD 
(autonome afwijking). Een nadeel van € 92.000 komt door inzet extra capaciteit SHV, 
beschermingsbewind en sociale teams. Dekking ontbrak onder meer door vertraging 
uitspraken rechtbank en niet gecompenseerde inzet 4e kwartaal voor de sociale teams. 
 
Baten  
Het nadeel op de baten van € 186.000 laat zich met name verklaren door: 
 
203: WMO individuele verstrekkingen 
Nadeel € 481.000 door afname van de zorg aan bestaande cliënten waardoor ook de eigen 
bijdrage van het CAK afgenomen is. De begroting is hierop niet tussentijds aangepast. 
 
204: WMO overig 
Voordeel € 31.000 door aan andere gemeenten doorbelaste uitvoeringskosten 
implementatiebudget 3D. 
 
205: Nieuwe WMO decentralisatie 2015 
Voordeel € 153.000 door hogere opbrengst eigen bijdrage beschermd wonen van het CAK. 
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406: schuldhulpverlening  
Voordeel € 46.000 door hogere opbrengst uit bijdragen van andere gemeenten en door het 
doorbelasten van lasten voor extra werkzaamheden uitgevoerd binnen team BAD. 

 

Budgetoverhevelingen (Bedragen x € 1.000)   Project Reductie ureninzet HV 
Voor 2016 is nog budget nodig voor de herbeoordelingen van de PGB service (€ 46.000). 
 
Implementatiebudget 3 D’s 
De werkzaamheden voor de implementatie van de decentralisaties lopen door na 1 januari 
2016. Dit komt doordat werkzaamheden van de tijdelijke teams zorgvuldig ingebed moeten 
worden in de gemeentelijke organisatie in afstemming met de doorontwikkeling van de sociale 
teams en een nadere uitwerking en stroomlijning van geautomatiseerde administratieve 
processen. 
 
Regionaal overleg transitie HLZ 
De werkzaamheden van de secretarisfunctie zijn voor de regio Salland (Deventer, Olst-Wijhe, 
Raalte en Voorst) vastgelegd in een convenant voor de periode 2013-2016 en betreffen 
voornamelijk de samenwerking met de zorgverzekeraar Eno. 
  
Scholingskosten ten behoeve van frictiebudget SRG 
Bij de bepaling van de hoogte van het frictiekostenbudget SRG was rekening gehouden met 
een bedrag ’eerder gerealiseerde bezuinigingen‘. Abusievelijk was dit bedrag bij de 
begrotingswijziging niet meegenomen.  
 
Meedoen mogelijk maken (eigen kracht) SRG 
Op 1 juli 2015 heeft de raad ingestemd met de voorstellen binnen Samen Ruimte Geven. Met 
betrekking tot de buurthuizen en speeltuinverenigingen zijn daarbij besluiten genomen over 
de inzet van het frictiekostenbudget. Voor een groot deel vindt de uitwerking hiervan plaats in 
2016, zoals bv. de aankoop van De Fontein van Raster. 
 
Centrum Deventer (COA) 
Het COA stelt per gehuisveste statushouder een eenmalig bedrag van € 1.000 beschikbaar 
voor begeleiding. Begin 2016 heeft het college besloten deze extra middelen in te zetten voor 
de begeleiding door Vluchtelingenwerk. 

 
Lasten Baten 

   
  

Project reductie uren inzet HV 46 -      

Implementatie-budget 3 D’s 276 -     

Regionaal overleg transitie HLZ 33 33    
 

Scholingskosten ten behoeve 
van frictiebudget SRG 

40 - 
   

 
Meedoen mogelijk maken 
(eigen kracht) SRG 

196 - 
   

 

Centrum Deventer (COA) 56 56      

Bed, Bad en Brood 78 -    
 

Saldo 725 89    
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Programma 9 Jeugd en onderwijs 
 

Omschrijving  Producten  Agenda's 

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

 Fundamentele voorzieningen richten zich op het bereiken van alle kinderen en jongeren ( consultatiebureaus en 
onderwijs)  

 Aanvullende voorzieningen (onder andere kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderopvang, 
schakelklassen, brede scholen en combinatiefuncties, jeugd en jongerenwerk, jeugd en jongeren activiteiten, centra 
voor jeugd en gezin) die voor alle kinderen en  jongeren toegankelijk zijn  

 Voorzieningen waarin gespecialiserde aandacht, hulp en zorg wordt geboden. 

 210 Openbaar primair onderwijs 
211 Huisvesting onderwijs  
212 Lokaal onderwijsbeleid 

(inclusief leerplicht) 
213 Leerlingzaken 
216 Kind- en jeugdbeleid 
217 Jeugdzorg 

 A.  Open overheid 
B.  Sociaal 
C.  Duurzaam en dynamisch 
D.  Veiligheid 
 

    

 Paragrafen  Verbonden partijen 

 A.  Onderhoud kapitaalgoederen 
 

 N.v.t. 
 

 

Doelstelling Realisatie  Prestaties Realisatie Budget € Realisatie €  Toelichting 

Fundamentele voorzieningen        

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

 

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

 

 9,0 mln. 
exploitatie 

 5,1 mln. 
Investering 

 9,5 mln. 
exploitatie 

 0,4 mln. 
investering 

Lagere investeringen ivm vertraging 
kindcentrum Borgele 

Alle verzuimmeldingen teruggeleiden 
naar school. 

 

 450 meldingen vroegtijdig schoolverlaters en 350 
verzuimmeldingen regionale meld- en coördinatiefunctie 
/ RMC) onderwijs. 

 

 0,9 mln. 

 400 meldingen waarvan 165 nieuwe 
aanmeldingen voortijdige 
schoolverlaters en 550 
verzuimmeldingen in 2014/2015 (RMC) 

55% van voortijdige schoolverlaters gaan 
weer terug naar school. 

 

 250 jongeren zijn begeleid naar het halen van een 
startkwalificatie. 

 

 
 0,9 mln. 

Van de 400 voortijdige schoolverlaters 
(oud en nieuw aanmeldingen) zijn 140 
jongeren naar school begeleidt en 115 
naar werk.  

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

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

 

 De LEA is 5 keer georganiseerd, start 
nieuwe werkwijze. 

Het realiseren van de vijf ambities en 17 
doelstellingen uit het LEA beleidskader 
2011-2015 die door gemeente en 
onderwijspartners gezamenlijk zijn 
geformuleerd. 

 

  
 

 Nieuwe wettelijke ontwikkelingen van 
de afgelopen jaren vragen om nieuwe 
koersbepaling 

Prestatie is volledig 
gerealiseerd 

Prestatie is voor minimal 75% 
gerealiseerd 

Prestatie is voor minder dan 
75% gerealiseerd 

Prestatie is niet gerealiseerd 
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Doelstelling Realisatie  Prestaties Realisatie Budget € Realisatie €  Toelichting 

Aanvullende voorzieningen        

Er zijn 11 bredescholen binnen het 
primair onderwijs en 5 binnen het 
voortgezet onderwijs. 

 

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

 

 0,7 mln.  0,7 mln.  

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

 

 Uitvoeren inrichtingsplan CJG door onder andere 2 keer 
per jaar netwerkbijeenkomsten voor professionals, 
uitvoering van verwijsindex, website voor jongeren, 
Triple P op alle niveaus, organiseren Week van de 
Opvoeding. 

 

 1,0 mln.  0,9 mln.  

Bevorderen van de brede ontwikkeling 
van 2- en 3-jarigen ten behoeve van een 
voorspoedige start aan de basisschool 
(voorkomen van ontwikkelings-
achterstanden). 

 

 Op basis van de vraag de realisatie van circa 100-200 
reguliere kindplekken voor 2- tot 3-jarigen van wie de 
ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. 

 

 0,4 mln.  0,4 mln. Voorlopige cijfers 2015: 189 peuters 

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

 

 In 2015 worden circa 390 2- tot 3-jarigen van de VVE 
doelgroep bereikt. 

 

 2,5 mln.  2,7 mln.  

Aan alle jongeren wordt ambulant en 
locatiegebonden jongerenwerk 
aangeboden. 

 

 Beheer en coördinatie van de mobiele ontmoetingsplek. 
 

 0,027 mln.  0,024 mln.  

 Faciliteren van minimaal 5 accommodaties voor 
jongeren. 

 

 0,8 mln.  0,8 mln.  

 In iedere wijk/dorp is er ambulant jongerenwerk. 
 

 0,6 mln.  0,6 mln.  

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

 

   

Sluitende aanpak jongeren: 

 Iedere jongere een startkwalificatie 

 Iedere jongere een betaalde plek 
op de arbeidsmarkt 

 Geen schooluitval 

 Geen jongeren in uitkeringen. 

 

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

 

    

Aanvullende aandacht, hulp  en zorg        

Alle kinderen in het ZMLK onderwijs 
krijgen zwemles aangeboden. 

 

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

 

 0,05 mln.   0,05 mln Verwachting is: doelstelling behaald. 
Definitieve cijfers nog niet ontvangen. 

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

 

 Faciliteren van voorzieningen voor jongeren die 
aanvullende aandacht, hulp en zorg nodig hebben. 

 

 0,28 mln.  0,27 mln I.v.m. bezuiniging gefaseerde afbouw 
met ingang van 1-1-2016. 

Er is een sluitende en integrale aanpak 
voor probleemjongeren. 

 

 Aanbieden huisvesting en ambulante begeleiding voor 
zwerfjongeren. 

 

 0,243 mln. 
(prog. 8+9) 

 0,243 mln. 
(prog. 8+9) 
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Doelstelling Realisatie  Prestaties Realisatie Budget € Realisatie €  Toelichting 

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

 
 
 
 
 
 

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

 Het samen met de partners lokaal en regionaal zorg 
dragen voor innovatie en uitvoering van de 
jeugdzorg. 

 1,3 mln 
 

2,5 mln 

1,1 mln 
 

2,3 mln 

 

 In regionaal verband (raamovereenkomst of subsidie) 
eugdzorg inkopen bij de circa 150 huidige 
jeugdzorgorganisaties zodat jeugdigen en hun gezinnen 
passende jeugdzorg (Jeugd-GGZ, Jeugd-LVB, Jeugd-e en 
Opvoedhulp incl. JeugdzorgPlus, AMHK, landelijke 
specialistische zorg) krijgen. 

 21,7mln  21,4mln. In de loop van 2015 is het budget naar 
beneden bijgesteld door uitname Wlz 
met € 0,6 mln. De jeugdzorgkosten 
overschrijden het bijgestelde budget.  
 

 

Exploitatie (Bedragen x € 1.000)       Lasten  
Het  voordeel  op de lasten van € 209.000 laat zich met name verklaren door: 
 
211: Huisvesting onderwijs 
Meer cameratoezicht in 2015 leidt tot minder vandalismeschade. Voordeel € 40.000.  
Er hebben zich geen calamiteiten ten aanzien van onderhoud gymzalen voorgedaan. Voordeel 
€ 31.000. 
 
213: Leerlingzaken 
Voordeel € 46.000 op leerlingenvervoer door afname van het aantal leerlingen voor 
leerlingenvervoer in de 2

e
 helft van het jaar. 

 
217: Jeugdzorg decentralisatie 2015 
De jaarcijfers Jeugdzorg zijn positiever doordat de uitputting PGB lager is dan toegekend, 
voordeel 93.000.   
 
Baten  
Het  voordeel op de baten van € 715.000 laat zich met name verklaren door: 
 
211: Huisvesting onderwijs 
Voordeel met name door een schade uitkering voor het Etty Hillesum Lyseum (€ 24.000) en 
doorbelaste onderhoudskosten aan de scholen in Kei 13 (€ 39.000). Voor de realisatie van 
kindcentrum Borgele is grond verkocht aan de Parabool. De opbrengst is conform geldende 
regels ten gunste van de exploitatie gebracht (€ 402.000). 
 
216: Kinder- en Jeugdbeleid 
De provinciale bijdrage beleidsinformatie jeugd is definitief vastgesteld. Achteraf hoeft niets te 
worden terugbetaald aan de provincie. Voordeel € 261.000. Het nog beschikbare geld is 
ingezet ten behoeve van de jeugdzorg in de regio. Dit is een eenmalige meevaller.  

 
Primitieve 
begroting 

Begroting 
na wijziging 

Rekening Verschil 
Budget 

overheveling 
Verschil na 

overheveling 
  

Lasten 45.304 45.374 43.344 -2.030 1.821  -209   

Baten 3.590 5.618 4.590 -1.028 1.743 715  

Saldo -41.714 -39.756 -38.754 1.002 -78  924 
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Budgetoverhevelingen (Bedragen x € 1.000)       VVE + Schakelklassen en VVE extra 
Het budget Onderwijsachterstandenbeleid is een specifieke rijksuitkering waarbij VVE-
bestuursafspraken/ prestaties dienen te worden behaald. Niet ingezet budget wordt 
terugbetaald aan het Rijk. Eindafrekening over de totale projectperiode vindt plaats vanaf 31-
12-2016. 
 
1000-jongerenplan 
Dit betreft een provinciale subsidie die is afgesproken vanaf mei 2015 tot en met 2016. Het 
niet uitgegeven bedrag zal in 2016 worden uitgegeven. 
 
Project van Wieg naar werk 
Het betreft eenmalig geld uit een provinciale subsidie. Samen met o.a. huisartsen is in 2015 
gekeken naar een besteding van deze middelen om dure jeugdzorg te verminderen. Dit traject 
bleek ingewikkelder, tijdrovender dan verwacht. Samen met de huisartsen wordt in 2016 een 
experiment gevoerd met een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). Omdat 80% van de 
jeugdzorgverwijzingen via de huisarts rechtstreeks naar de dure GGZ instelling gaat, ligt hier 
een kans om een directe verwijzing (en hoge kosten) te voorkomen. 

 Lasten Baten      

VVE + Schakelklassen 222 222      

VVE extra 1.306 1.306     

1000-jongerenplan 146 146      

Wieg naar Werk 147 69    
 

Saldo -1.821 1.743    

 

 

Investeringen (Bedragen x € 1.000)       Lasten  
211: Huisvesting onderwijs 
Voordeel € 338.000 komt doordat het aanvangstijdstip van de bouw van het Kindcentrum 
Borgele vertraagd is vanwege een kort geding en een hoger beroep bij het Gerechtshof. De 
bevoorschotting van het schoolbestuur, de opdrachtgever van de bouw, vindt daardoor eerst 
begin 2016 plaats. Het resterende krediet wordt doorgeschoven naar 2016. 
 
Baten  
211: Huisvesting onderwijs 
Nadeel € 238.000 bouw Kindcentrum Borgele komt doordat de aan de Parabool verkochte 
grond ten gunste van de exploitatie is gebracht conform geldende regels. Bij het opstellen van 
de begroting is deze opbrengst geraamd als desinvestering. 

 Primitieve 
begroting 

Begroting 
na wijziging 

Rekening Verschil   
  

Lasten 5.146 730 392 -338     

Baten 0 281   44 -238    

Saldo -5.146 -448 -348 100   
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Programma 10 Economie, kunst en  
cultuur 
 

Omschrijving  Producten  Agenda's 

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

 5  Monumenten/Archeologie 
9  Evenemententerrein 

/kermissen  
10  Economie   
27  Markten  
230  Cultuur 
231  StadsArchief / 

AthenaeumBilbiotheek 
232  Deventer Verhaal   
233 Bibliotheekwerk  

 A.  Open overheid 
B.  Sociaal 
C.  Duurzaam en dynamisch 
D.  Ruimte om te leven 
E.  Veiligheid 
 

    

 Paragrafen  Verbonden partijen 

 A.  Lokale heffingen 
B.  Onderhoud kapitaalgoederen 
C.  Verbonden partijen 
 

 A.  Recreatiegemeenschap Salland 
(RGS) 

B.  NV Luchthaven Teuge 
C.  NV Bergkwartier 
D.  NV Deventer Schouwburg 
E.  NV Maatschappelijk Vastgoed  

Deventer 

 

Doelstelling Realisatie  Prestaties Realisatie Budget € Realisatie €  Toelichting 

Algemeen Monitor 
DEVisie2020 
komt in juni 

      

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

2014: 
43.271 
2015: 
43.770 
(+1,2%) 
 
 

 Strategische uItvoeringsagenda DEVisie 2020 jaargang 
2015 is uitgevoerd door het stimuleren en faciliteren van 
burgers, bedrijven, organisaties en instellingen om 
maatregelen te treffen die bijdragen aan het realiseren 
van de ambities en doelstellingen DEVisie 2020: 
Boeiende Be-leefstad, Open Informatiestad en 
Duurzame Maakstad. 

 

 5.225.000 
 
 
 
 

5.2 mln.  

Het aantal bedrijven blijft in 2015 
gehandhaafd op circa 5.900. 
 

2014 6.180 
2015: 6.326 
 

 Uitgevoerd is: 
Publiek-publiek en publiekprivaat samen ’werken,  
investeren en organiseren’ en ’makelen en schakelen’ in 

 

 15.000 15.000  

Prestatie is volledig 
gerealiseerd 

Prestatie is voor minimal 75% 
gerealiseerd 

Prestatie is voor minder dan 
75% gerealiseerd 

Prestatie is niet gerealiseerd 
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Doelstelling Realisatie  Prestaties Realisatie Budget € Realisatie €  Toelichting 

 locale, regionale, provinciale, landelijke en Europese 
innovatienetwerken en strategische partnerschappen. 

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

Wordt 
invoorjaar 
2016 
gemeten 

 Structuurversterking relatiebeheer en 
accountmanagement bedrijven zijn gerealiseerd. 

 

100.000 100.000  

Rapportage en monitoring Monitori in 
april 2016 
opgeleverd 

 De voortgangsrapportage en monitor Strategische 
Uitvoeringsagenda Devisie 2020, inclusief analyse van 
economische Kerngegevens, zijn uitgevoerd. 

 

25.000 25.000  

Boeiende Beleefstad        

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

Aantal 
bezoeken 
2015: 1.4 
mln. 
 

 In het kader van Deventer 2.18 is in voorbereiding:  

 De structuurversterking en de functie 
Gemeentebrede Programmering, Stadsmarketing 
en Serviceverlening van het ’totale product‘ 
Deventer. 

 Het samen ‘werken, organiseren en investeren’ en 
‘makelen en schakelen’ met en tussen instellingen, 
organisaties en bedrijven.  

  100.000 
 
 

 100.000 Langdurige uitval van kwartiermaker 
leidt tot doorstart en latere oplevering 
(tweede kwartaal 2016). 

Het bestedingsniveau per toeristisch 
bezoek per dag  stijgt van € 39 in 
2013 naar € 40 in 2015. 
 

 

 Er zijn samenwerkingsafspraken met bedrijven, 
organisaties en instellingen (pps) over gezamenlijke 
inspanningen ter verbetering van het functioneren van 
horeca en detailhandel. 

 

75.000 75.000  

Het aantal bezoekers aan culturele 
instellingen blijft tenminste gelijk aan 
2014.  
 

 

 De Stichting Deventer Verhaal is gestart en operationeel, 
exploiteert de fysieke en digitale programmering van het 
cultureel erfgoed van Deventer, beheert de roerende 
erfgoedcollecties en begint bij De Waag.  
De Stichting Deventer Verhaal exploiteert in 2015 de 
tijdelijke permanente presentatie van de historische 
speelgoedcollectie in zelfstandige vorm in het 
Speelgoedmuseum. 
 

 

 1.100.000 
 
 
 

 350.000 

1,1 mln 
 
 
 

350.000 

 

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

 

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

 

 8.000.000 8 mln.  
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Doelstelling Realisatie  Prestaties Realisatie Budget € Realisatie €  Toelichting 

2.18 is concreet en operationeel. 
 

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

2015: plaats 
35 op 
ranglijst 
 

 Het Definitief Ontwerp voor de nieuwbouw openbare 
bibliotheek is vastgesteld. 
 
De bouw van Filmtheater de Viking is gestart. 

 

 1.429.000 0 De 2
e
 tranche zal begin 2016 worden 

overgemaakt aan de NV MVD 

Duurzame Maakstad   Er is publiekprivaat samengewerkt aan maatregelen voor 
innovatie en verduurzaming in maak- en 
productieprocessen (Cleantech). 
 

 

 10.000  10.000  

De aansluiting techniekonderwijs – 
arbeidsmarkt is verbeterd.  
 

 

 Er is publiekprivaat samengewerkt aan de 
doorontwikkeling Technicampus. 

 

 10.000  10.000  

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

 

 Er is publiekprivaat samengewerkt aan maatregelen om 
de bedrijventerreinen in te richten als duurzaam 
werklandschap. 
 

 

 25.000  25.000  

Open Informatiestad        

De positie van Deventer als stad van 
kennis- en informatie-intensieve 
dienstverlening en als stad van het 
nieuwe werken is versterkt. 
 

 

 Er is publiekprivaat samenwerkt aan afspraken voor de 
realisatie van ten minste een kenniscluster (bijv. op de 
terreinen van informatiebeheer, e-depot, toegepaste 
ICT, Agrobusinesss).  

 

 50.000  50.000  

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

Wordt in 
voorjaar 
2016 
gemeten 

 Bedrijven, organisaties en instellingen zijn gefaciliteerd 
om in aansluiting op Deventer 2.18 te komen tot 
maatregelen voor vernieuwing en uitbreiding van het 
aanbod, waaronder het nieuwe winkelen, het nieuwe 
bezoeken, het nieuwe werken en het nieuwe leren. 

 

 10.000  10.000  

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

Nog geen 
meting 

 Deventer heeft een bijdrage geleverd aan de 
doorontwikkeling van de Digitale Steden Agenda en de 
vernieuwing van het Convenant ’Smarter Cities’. 
Deventer is actief geweest op tenminste drie van de acht 
thema’s uit de Digitale Steden Agenda, waaronder 
Lerende Stad, Bedrijvige Stad en Groene stad.  

 

 50.000  50.000  
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Exploitatie (Bedragen x € 1.000)       Lasten  
5: Monumentenzorg 
Nadeel € 137.000. Met name extra inzet van het ambtelijk apparaat voor de waardekaarten 
(stedenbouw & landschap), het ‘boek van het stadshuiskwartier‘ en archeologie. 
(zie ook baten). 
 
27: Markten 
Nadeel € 58.000. Betreft incidenteel nadelige exploitatielasten van de markten (elektra, 
toiletvoorzieningen en overige voorzieningen). 
 
231: Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek (SAB) 
Nadeel € 100.000. Incidentele kosten voor de Wetenschappelijke Steun Functie waar ook 
baten van de provincie tegenover staan en incidentele automatiseringskosten. 
 
Baten  
5: Monumentenzorg 
Nadeel € 30.000. Het saldo van diverse kleinere voordelen (48.000) voor de inzet van 
hetappraat en een nadeel van € 78.000 vanwege het niet uitkeren Dividend van de NV 
Bergkwartier. 
 
10: Sociaal economisch beleid 
Voordeel € 47.000. Voordelen uit inkomsten reclame in vitrines & abri’s en toeristenbelasting 
(€ 28.000). 
 
231: Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek (SAB) 
Voordeel € 51.000. Een hogere bijdrage van de provincie voor de Wetenschappelijke Steun 
Functie en een eenmalige projectbijdrage van de Koninklijke Bibliotheek voor het project DIA. 
 
Overig nadeel € 15.000 

 
Primitieve 
begroting 

Begroting 
na wijziging 

Rekening Verschil 
Budget 

overheveling 
Verschil na 

overheveling 
  

Lasten 18.790 20.811 20.218 -593 870 277   

Baten 9.081 5.581 3.376 -2.205 2.267 62  

Saldo -9.709 -15.230 -16.842 -1.612 1.397 -215 

  

 

Budgetoverhevelingen (Bedragen x € 1.000)        

 Lasten Baten      

Beleefbaar maken landweer 17 6      

Restauratie bergkerk - 827     

Leegstand kantoren 12 12     

Ondernemershuis 12 -     

Startershuis 86 -     

Viking - parkeren 40 -     

St. doen - Schouwburg 100 -     

Schoon Schip 78 -     
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Verbinding archiefketen 100 -     

Restauratie 3 Haringen 132 94     

Ontwikkelbudget 
speelgoedmuseum 

30 - 
   

 

Inrichting bibliotheek Bathmen 225 -      

Nieuwbouw Bibliotheek 38 1.328    
 

Saldo 870  2.267    
 

 
 

Voorzieningen (Bedragen x € 1.000)        

 Primitieve 
begroting 

Begroting 
na wijziging 

Rekening Verschil   
  

Uitgaven 51 51 51 -     

Inkomsten 142 142 142 -    

Saldo 91 91 91 -     

 

Investeringen (Bedragen x € 1.000)        

 Primitieve 
begroting 

Begroting 
na wijziging 

Rekening Verschil   
  

Lasten 1.315 4.000 445 -3.556     

Baten 40 40 - -40    

Saldo -1.275 -3.960 -445 3.516     
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Programma 11 Algemene dekkingsmiddelen 
 

Omschrijving  Producten  Agenda's 

De algemene dekkingsmiddelen zijn die inkomsten van de gemeente waar geen directe dienstverlening en/of 
bestedingsverplichtingen staat. Het zijn dan ook vrij besteedbare middelen die jaarlijks worden ingezet ter dekking van 
de uitgaven in de diverse programma’s. Daarnaast betreft het ook de raming onvoorzien en uitgaaf- en 
inkomststelposten die nog niet aan de diverse programma’s zijn toegerekend.  
 
De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:  

 De algemene uitkering uit het Gemeentefonds  

 De opbrengsten van de lokale heffingen;  

 De opbrengst uit deelnemingen (dividend)  

 Financiering  

 Onvoorzien en stelposten.  
 
Het programma Algemene dekkingsmiddelen omvat producten die bijdragen aan dekking van de lasten, zoals die 
opgenomen zijn in de programma’s 1 tot en met 10 (producten 900 tot en met 906). Tevens zijn in het programma 
budgetten opgenomen, die om technische of beleidsmatige redenen zijn  ’gestald‘ in afwachting van nadere voorstellen 
(product 907 en 908). Tenslotte bevat het programma nog budgetten die niet zijn toe te rekenen aan één product 
(producten 993 en 994). 

 900 Reserves en voorzieningen 
901 Beleggingen 
902 Financiering 
903 Onroerende zaakbelasting 
904 Overige belastingen 
905 Algemene uitkering 
907 Onvoorziene lasten 
908 Algemene lasten en baten 
993 Calculatieverschil programma’s 
994 Calculatieverschil 

bedrijfsvoering 
999 Saldo van lasten en baten  

  
 

    

 Paragrafen  Verbonden partijen 

    

 

Exploitatie (Bedragen x € 1.000)       Product 994 (calculatieverschillen bedrijfsvoering)  
De historische panden (Polstraat 3-11,14) worden in 2016 verkocht  
(€ 1.570.000). Het saldo wordt gestort in de reserve huisvesting. 

 Primitieve 
begroting 

Begroting 
na wijziging 

Rekening Verschil Budget 
overheveling 

Verschil na 
overheveling 

  

Lasten 37.499 10.404 6.090 -4.314 910  -3.404    

Baten 207.148 210.407 208.796 -1.611 1.570 -41  

Saldo 169.649 200.003 202.707 2.704 660  3.363    

 

Budgetoverhevelingen (Bedragen x € 1.000)       Overheveling product 994 
De verkoop van de panden aan de Polstraat (3-11 en 14) gebeurt in 2016 vanwege de 
oplevering van het Stadhuiskwartier in december 2015. De inkomsten worden gestort in 
reserve huisvesting.  
 
Achterstallig onderhoud historische panden 
Een deel van de werkzaamheden in de oude panden zal plaatsvinden in 2016.  
 
Implementatie Lias Enterprice 
Forse vertraging (6-8 maanden) i.v.m. technische implementatie van het systeem. Hiermee 

 
Lasten Baten 

   
  

Inkomsten Verkoop Panden 
Polstraat 3-11 en 14 

- 1.570 
   

  

Achterstallig onderhoud SHK 116 -     

Implementatie Lias Enterprise 30 -     

Leanproject 50 -     

Diverse ICT projecten 714 -     
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Saldo 910 1.570    

 

wordt de toegankelijkheid van de financiële systemen verhoogd. 
 
Leanproject 
Er is in 2015 geen beroep gedaan het gereserveerde budget dat bedoeld is om de 
doelmatigheid gemeentelijke organisatie te verhogen. 
 
Diverse ICT-projecten 
De uitvoering hiervan is vertraagd. 

 

Voorzieningen (Bedragen x € 1.000)       Product 994 (calculatieverschillen bedrijfsvoering)  
De ILB-opleidingskosten zijn voor een bedrag van € 267.000 geput uit de voorziening ILB. Het 
restant van de voorziening is t.g.v. product 994 gebracht. De ILB-regeling stopt per 31-12-
2015; de vrijval bedraagt €113.000. 
 

 Primitieve 
begroting 

Begroting 
na wijziging 

Rekening Verschil   
  

Uitgaven 873 873 1.192 319     

Inkomsten 2.647 5.217 4.080 -1.137    

Saldo 1.774 4.344 2.888 -1.456     

 

Investeringen (Bedragen x € 1.000)       Product 994 (calculatieverschillen bedrijfsvoering) 
ICT Deventer Wijzer (o.a. aanschaf tablets)  
De kosten van de tablets vallen € 41.000 goedkoper uit dan begroot. Dit bedrag wordt 
overgeheveld naar 2016. 
 
Project Harmonisatie (diverse applicaties)  
Bij een aantal deelprojecten binnen het project Harmonisatie is de fasering anders dan 
gepland. In de meeste gevallen is een latere start of een langere doorlooptijd waardoor er in 
2015 voor een bedrag van € 533.000 minder is geïnvesteerd. Dit bedrag zal in 2016 worden 
aangewend. 
 
Project Het Nieuwe Werken 
Hogere investeringslasten van € 580.000 
 
Nieuwbouw Stadhuis  
In 2016 is nog € 5.319.000 beschikbaar voor de afronding van de werkzaamheden van het 
Stadhuis.   
 
Facilitaire Zaken  
Project tijdelijke huisvesting is afgerond. In 2015 zijn er geen uitgaven gedaan. Hierdoor 
resteert er nog € 559.000. De Investering zal niet worden overgeheveld naar 2016. 

 Primitieve 
begroting 

Begroting 
na wijziging 

Rekening Verschil   
  

Lasten 24.031 42.086 36.247 -5.839     

Baten 0 0 33 33    

Saldo -24.031 -42.086 -36.214 5.872   
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Specificatie saldo exploitatie (Bedragen x € 1.000)  Algemene uitkering  
Gemeente Deventer ontvangt de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze uitkering is voor een deel gekoppeld aan de 
uitgaven van het Rijk. De verdeling van het geld over de gemeenten vindt plaats op basis van verdeelmaatstaven.  
Het verschil tussen de rekening en begroting wordt met name veroorzaakt door de uitkomsten van de decembercirculaire 2015. 
 
Lokale heffingen 

Hier wordt een beeld gegeven van de lokale heffingen waarbij er geen relatie ligt tussen de kosten en de 
opbrengsten. Dit impliceert tevens dat de heffingen op het gebied van parkeren (gedeeltelijk), afvalstoffen- en rioolopbrengsten 

geen algemeen dekkingsmiddel zijn, maar expliciet worden aangewend voor uitgaven op betreffende terreinen. In de paragraaf 
lokale lasten wordt aandacht besteed aan o.a. lokale lastendruk, kwijtscheldingsbeleid e.d.  
Het verschil in de opbrengst uit de OZB wordt veroorzaakt door gehonoreerd bezwaar en beroep en door minder opbrengst uit 
afwikkeling oude dienstjaren. 
 
Dividend 
De opbrengst uit deelnemingen betreft o.a. de dividenduitkering van de Bank Nederlandse gemeenten.  
 
Agio uitkering 
In 2015 heeft de gemeente Deventer een agio-uitkering van € 847.000 ontvangen. Dit bedrag is gestort in de vermogensreserve.  
 
Saldo financieringsfunctie  
Het saldo van de financieringsfunctie is een begrip uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit begrip kan worden 
gedefinieerd als het saldo van: 

 de betaalde rente (last) over de aangegane langlopende leningen en over de aangetrokken middelen in rekening courant en 

 de ontvangen rente (bate) over de uitzettingen. Onder uitzettingen kunnen worden verstaan deposito’s, verstrekte langlopende 
leningen en beleggingen.  

 
Onvoorzien 
Dit betreft de algemene raming voor onvoorzien. De bestedingen die ten laste van onvoorzien komen zijn verantwoord op de 
programma’s waarop deze betrekking hebben. In bijlage 1 Onvoorzien bij de jaarrekening 2015 is inzichtelijk voor welke posten de 
begroting onvoorzien is aangewend. 
 
Stelposten 
Dit betreft diverse lasten en baten die niet direct aan programma’s kunnen worden toegerekend. Het verschil tussen de begroting 
en de jaarrekening betreft stelposten die niet zijn aangewend en dus in het resultaat vrijvallen.  
 
Overige algemene dekkingsmiddelen 
De post ‘overige algemene dekkingsmiddelen’ bestaat met name uit de bijdrage van de kostenplaats Kapitaallasten. Deze bijdrage 
wordt gestort in de egalisatiereserve rente.  
 
Calculatieverschillen kostenplaatsen  
In een aantal kostenplaatsen wordt in de begroting een voorcalculatorisch tarief gehanteerd. De werkelijke kosten en opbrengsten 
kunnen hiervan afwijken. Dit komt tot uitdrukking in het calculatieverschil. Daarnaast bevat deze post nog budgetten die niet zijn 
toe te rekenen aan één product.  
In het vastgestelde beheerplan Groot onderhoud vastgoed is voorgenomen om de beschikbare middelen in reserves WCO-panden 

 Primitieve 
begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening   

Algemene uitkering 172.552 174.779 174.881  

Lokale heffingen     

OZB 22.495 22.596 22.457  

Hondenbelastingen 276 278 279  

Overige belastingen 144 181 195  

 22.915 23.055 22.931  

Dividend 1.045 926 970  

Agio uitkering 0 847 847  

Saldo 
financieringsfunctie 

344 291 287 
 

Onvoorzien -211 -49 0  

Stelposten -26.985 -235 0  

Overige algemene 
dekkingsmiddelen 

8.272 8.374 8.188 
 

Calculatieverschillen 
kostenplaatsen 

-8.284 -7.986 -5.398 
 

Totaal 169.648 200.003 202.707  
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en reserve onroerende zaken op te nemen in een voorziening groot onderhoud vastgoed. Het blijkt praktisch beter uitvoerbaar 
daarvoor de bestaande reserve wco-panden te handhaven.  
De begrote storting in de voorziening is daardoor vervallen (€ 2.390.000). Overige voordelen in de rekening zijn: hogere inkomsten 
uit vervolgingsdocumenten financiële administratie en de vrijval van de ILB-voorziening. 

 

  



 

 
Jaarverslag 2015 Gemeente Deventer | 69 

  

Resultaatbestemming 
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Resultaatbestemming 
 

Omschrijving: de resultaatbestemming omvat alle stortingen in en puttingen uit de reserves,  

die ten laste respectievelijk ten gunste komen van de exploitaties. Ook is in dit programma  

de rente opgenomen, die wordt toegevoegd aan de reserves. 
 

Exploitatie (Bedragen x € 1.000)  Primitieve 
begroting 

Begroting na 
wijziging 

Rekening Verschil 

Toevoegingen rente aan reserves  1.006 1.049 1.049 0 

Stortingen in reserves Lasten 36.974 50.370 52.629 2.259 

Puttingen uit reserves Baten 42.807 68.350 66.720 -1.630 

Saldo  4.827 16.931 13.042 -3.890 

 
Voor een specificatie van de stortingen in en puttingen uit diverse reserves wordt verwezen naar de  

bijlage Resultaatbestemming via reserves in het jaarrekeningboekwerk.   
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Paragrafen 
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Paragraaf Lokale heffingen 

Algemeen 
Het algemene uitgangspunt is dat voor alle tarieven een gelijke maximale toegestane 
stijging wordt bepaald. Dit betekent dat in 2015 alle tarieven zijn gestegen met 1,1% ten 
opzichte van 2014. Uitzonderingen op deze regel waren de OZB, afvalstoffenheffingen, 
rioolheffing, bouwleges en de parkeertarieven. 
 
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. Belastingen zijn 
heffingen waar geen aanwijsbare tegenprestatie van de overheid tegenover staat. Bij de 
belastingen staat de budgettaire functie voorop.  
De trendmatige stijging van de onroerende en roerende zaakbelastingen bedraagt op 
basis van eerdere besluiten in 2015 3%.  
 
Beleidsuitgangspunt rechten  
Door het karakter van de rechten als bestemmingsheffing is er een duidelijke relatie 
tussen de opbrengst van de rechten en de kosten van de door de gemeente te leveren 
tegenprestatie. Beleidsuitgangspunt is om die reden de kostendekkendheid van de 
betrokken tegenprestatie of het overheidsproduct. De kostendekkendheid bepaalt in 
principe het in rekening te brengen tarief. Binnen strikte regels mag de meeropbrengst 
van de ene heffing echter worden gebruikt voor de dekking van andere kosten. 
Voorwaarde is dat we rekening houden met aspecten zoals het verbod op willekeur, het 
evenredigheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, de gevolgen van de invoering van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Europese Dienstenrichtlijn. Bij de 
afvalstoffenheffing en de rioolheffing is het anders aanwenden van de meeropbrengst 
niet toegestaan. Om de prestaties van de gemeente kostendekkend te laten zijn, worden 
de tarieven voor inwoners op deze prestaties afgestemd. De tarieven van de rechten zijn 
in 2015 met 1,1% gestegen ten opzichte van 2014.  
 
Kwijtscheldingsbeleid 
Het kwijtscheldingsbeleid is vastgelegd in de Leidraad invordering. Kwijtschelding is 
mogelijk voor de belastingen en heffingen: onroerende- en roerende zaakbelastingen, 

hondenbelasting, afvalstoffenheffing en rioolrecht. De criteria zijn afgeleid van de 
Rijksregelgeving.  
 
In 2015 zijn 3.290 kwijtscheldingsverzoeken voor gemeentelijke belastingen toegewezen. 
De toegekende kwijtscheldingen zijn licht gestegen t.o.v. 2014. Het uitgekeerde 
totaalbedrag is t.o.v. 2014 licht gedaald. 
 
Belasting/heffing  
(bedragen in €) 

Kwijtschelding 
2014   

Kwijtschelding 
2015  

Verschil  Verschil in % 

Belastingen OZB 10.324 14.077 3.753 36,30% 

Hondenbelasting  11.780 13.229 1.449 12,30% 

Afvalstoffenheffing 899.209 815.140 -84.069 -9,30% 

Rioolrecht 614.185 625.926 11.741 1,91% 

Totaal 1.535.498 1.468.372 -67.126 -4,4% 

 
Woonlasten 2015 
De tariefstijgingen in 2015 leiden voor de belangrijkste tarieven tot het volgende beeld 
(uitgangspunt: woningwaarde van € 200.000).  
 

Belasting/heffing Tarief/bedrag 2015 in €  

Afvalstoffenheffing € 179,52  

Rioolheffing huishoudens € 175,92  

Woonlasten gebruiker € 355,44  

OZB/RZB eigenaar € 292,40  

Woonlasten gebruiker/eigenaar € 647,84  

 
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.  
 
De kostenonderbouwing heeft het volgende resultaat opgeleverd:  

 Algemene dienstverlening: 97% 

 Vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning (Wabo): 92% 

 Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn: 31% 
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Toelichting belastingen 
 
Overzicht geraamde en werkelijke opbrengsten 
 
Belasting (bedragen in €) Tarief Geraamde 

opbrengst  
Werkelijke 
opbrengst  

Verschi 
in % 

Onroerende zaakbelastingen 

Woningen 
Eigenaren:  0,1462 % 
Niet-woningen 
Gebruikers: 0,2755 % 
Eigenaren:  0,3398 % 

22.602.826 22.472.173 -0,58% 

Roerende zaakbelastingen 
Tarieven conform 
onroerende 
zaakbelasting 

4.500 7.525 67,00% 

Hondenbelasting € 45,60 per hond 288.000 291.919 1,36% 

Parkeerbelastingen  inclusief 
naheffingen en Mulder-feiten 

Diverse tarieven 3.811.914 3.688.974 -3,20% 

Precario inclusief marktgelden Diverse tarieven 452.185 451.748 
 

-0,10% 

Toeristenbelasting Diverse tarieven 110.000 138.551 25,96% 

 
Onroerende en roerende zaakbelastingen (OZB/RZB) 
Voor het belastingjaar 2015 zijn de waarden en de tarieven voor de heffing van de OZB 
opnieuw vastgesteld. 
 

De OZB- en RZB-tarieven in 2015 hebben de volgende percentages van de WOZ-waarde: 

                                                          Woningen                    Niet-woningen  

Gebruikerstarief :                               € nihil                              0,2755 %  

Eigenarentarief  :                               0,1462 %                         0,3398 %  

 
Onroerendezaakbelastingen (OZB) 
 
Belasting  
(bedragen in €) 

Geraamde 
opbrengst  

Werkelijke 
opbrengst   

Verschil Verschil in %  
 

OZB-opbrengst 22.602.826 22.472.173 -130.653 -0,58%  
  

Na de bijstelling in de voorjaarsnota en de najaarsrapportage sluiten de opbrengsten OZB 
met een verschil van € -130.000. De aanslagen voor het jaar 2015 sluiten op -€ 19.295.  
 

  Begroot  OZB 2015 Resultaat 

Ozb eigendom 11.759.065 11.761.873 2.808 

Ozb eigendom cnw 6.417.311 6.390.292 -27.019 

OZB gebruik cnw 4.426.450 4.431.366 4.916 

  22.602.826 22.583.531 -19.295 

 
Het grootste nadeel wordt veroorzaakt doordat we in 2015 correcties op oude 
belastingjaren (2011 tot 2014) hebben verwerkt. De correcties zijn het gevolg van de 
administratieve verwerkingen van bezwaar- en beroepszaken die bedrijven hadden 
aangespannen en waar voor meerdere jaren gecorrigeerd moest worden. Wij hebben 
hierin de VNG-lijn n.a.v. de uitspraak van de Hoge Raad gevolgd. De partijen die deze 
bedrijven ondersteunen hebben een correctie voor meerdere jaren gevraagd. Een 
wettelijk recht, dat we moeten honoreren.      
 
 Begroot Inclusief correctie  

oude jaren  
Resultaat 

Ozb eigendom 11.759.065 11.728.592 -30.473 

Ozb eigendom cnw 6.417.311 6.375.483 -41.828 

OZB gebruik cnw 4.426.450 4.368.097 -58.353 

  22.602.826 22.472.173 -130.653 

 
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). In 2015 zijn het 
aantal beroepszaken verdrievoudigd.  
 
Roerende zaakbelastingen (RZB) 
 
Belasting (bedragen in €) Geraamde  

opbrengst  
Werkelijke opbrengst   Verschil Verschil in %  

RZB-opbrengst 4.500 7.525 3.025 67,2% 
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De roerende zaakbelasting wordt vooral geheven op woonboten. Het tarief is gelijk aan 
het tarief van de OZB. De opbrengst is gestegen door de toename van boten in de 
jachthaven van Deventer. De waardering van de roerende zaken verloopt via de landelijke 
taxatiewijzer. Zo is de waardering uniform.  
 
Hondenbelasting 
 

Belasting (bedragen in €) Geraamde 
opbrengst  

Werkelijke 
opbrengst   

Verschil Verschil in % 

Hondenbelasting 288.000 291.919 3.919 1,36% 

 
Ook in 2015 levert de huis-aan-huis hondencontrole extra inkomsten op. Er is in totaal  
€ 291.919 aan hondenbelasting ontvangen. Controle op de hondenbelasting leidt al jaren 
tot een lichte stijging van het aantal geregistreerde hondenbezitters in Deventer. De 
kwijtscheldingen hondenbelasting waren begroot op € 9.000. Aan het eind van 2015 
kwam dit bedrag uit op € 13.229. De afgelopen jaren stijgt dit bedrag licht. De 
hondenbelasting maakt onderdeel uit van de kwijtscheldingsregeling. De gemeente kent 
een kwijtschelding tot een minimaal te betalen bedrag van € 15,20 en beperkt zich tot de 
eerste hond. 
 
Parkeerbelastingen 
 

Belasting (bedragen in €) Geraamde 
opbrengst  

Werkelijke 
opbrengst   

Verschil 
 

Verschil in %  

Parkeerbelastingen 
(parkeerinkomsten kort 
parkeren waaronder 
abonnementen en 
vergunningen) 

3.811.914 
 

  3.688.974  - 122.940 - 3,2 %  

 
De inkomsten parkeerbelasting zijn in 2015 lager uitgevallen. Het verschil wordt 
veroorzaakt door de vergunningen en abonnementen (€ 144.292). Het product parkeren 
is 100% kostendekkend. 
 
Bouwleges 
 

Belasting (bedragen in €) Geraamde 
opbrengst  

Werkelijke 
opbrengst   

Verschil 
 

Verschil in %  

Leges omgevings-
vergunning bouw 

2.245.000 2.186.000  -59.000 - 2,6% 

In de primitieve begroting is voor 2015 € 2,5 miljoen linkomsten uit leges geraamd. Bij de 
voorjaarsnota is dit naar beneden bijgesteld tot € 2,1 miljoen. Dit leek op basis van 
bouwaanvragen in de eerste helft van 2015 gehaald te worden, maar uiteindelijk is deze 
bijgestelde begroting niet gerealiseerd. De leges vallen € 60.000 lager uit dan in de 
bijgestelde begroting was voorzien. Waarschijnlijk is dit nog een gevolg van een macro-
economische trend: het herstel in de bouwwereld zet nog niet heel hard door. 
 
Overige leges  
 

Belasting (bedragen in €) Geraamde 
opbrengst  

Werkelijke 
opbrengst   

Verschil 
 

Verschil in %  

Overige leges 1.703.200 1.741.000 37.800 + 2,2% 

 
Er is in 2015 een hogere opbrengst uit overige leges. De opbrengst is onder te verdelen in 
gemeentelijke leges  - € 32.700) en Rijksleges (€ 70.500). Er zijn meer reisdocumenten, 
rijbewijzen uitgegeven dan waar aanvankelijk vanuit was gegaan. Lagere inkomsten uit 
gemeentelijk leges burgerlijke stand en GBA dan begroot. 
 

Aantallen Begroting 2015 Realisatie 2015 

Rijbewijzen 6.000 6.202 

Paspoorten 10.000 10.150 

Identiteitskaarten 6.000 9.165 

Digitaal aangevraagde producten 10.000 10.650 

Aantal klantcontacten balies Publiekszaken 80.000 92.066 

Aantal klantcontacten telefoon 202.000 181.000 

Aantal klantcontacten digitaal loket 230.000 231.700 

 
Precariobelastingen  
 
Belasting (bedragen in €) Geraamde 

opbrengst  
Werkelijke 
opbrengst   

Verschil Verschil in %  

Precariobelastingen 452.185 451.748 -437 -0,10% 

w.v. marktgelden 301.185 275.510 -25.675 -8,52% 

 
De precariobelastingen bestaan uit de heffingen voor de ingebruikname openbare 
gronden (VIOG) en de opbrengsten voor de terrasvergunningen. Naast deze precario kent 
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de gemeente de marktprecario en een aflopende precario, bijvoorbeeld voor het 
aanleggen van toegangswegen bij agrariërs.  
De marktgelden kennen een toeslag voor reclamegelden en elektriciteit. Deze 
opbrengsten vallen niet onder belastingen. 
  
Het resultaat van de individuele vergunningen ingebruikname gemeentelijk onderdeel 
(VIOG) is € 16.995. De inkomsten uit leges horeca, evenementen en precario zijn met 
name door de huidige economische omstandigheden lager dan begroot. De 
marktexploitatie (met name de bezettingsgraad) staat nog steeds onder druk. Vanaf 2014 
is wel een voorzichtig herstel ingezet. 
 
Toeristenbelasting 
 
Belasting (bedragen in €) Geraamde 

opbrengst  
Werkelijke 
opbrengst   

Verschil Verschil in %  

Toeristenbelasting 110.000 138.551 28.551 25,96% 

 
De werkelijke opbrengst over het boekjaar 2015 is € 138.551 en is daarmee boven niveau.  
De opbrengsten uit toeristenbelasting is in 2015 € 122.851. Het meerdere betreft een 
afrekening uit voorgaande jaren. Het aantal toeristische overnachtingen in de gemeente 
neemt langzaam toe. Met name bij de grote aanbieders van overnachtingen is er een 
stijging in het aantal aangeboden overnachtingen.  Verder is er tevens extra gecontroleerd 
op B&B in het buitengebied van Deventer. 
 

Toelichting rechten 
 
Afvalstoffenheffing 
 
 Afvalstoffenheffing Geraamde 

opbrengst 
Werkelijke 
opbrengst   

Verschil  In % 

 Basisbedrag   7.696.202   7.722.857   26.655  0,35% 

 Rest-fractie   3.515.798   2.753.324  - 762.474 -21,69% 

 Toeslag  225.000   199.221  - 25.779 -11,46% 

 Totaal incl. afronding   11.437.040   10.675.402  - 761.598 -6,66% 

 
Uitgangspunt voor de afvalstoffenheffing is: 100% dekking van de kosten. Meer of minder 
opbrengsten worden via de voorziening afvalverwijdering verrekend met de burger. Het 
afval wordt in toenemende mate gezien als waardevolle grondstof. Het gescheiden 

inzamelen van de verschillende afvalstromen voor hergebruik is vanuit duurzaamheid een 
noodzaak. Diftar werpt zijn vruchten af. We zien dat steeds meer burgers heel bewust 
omgaan met hun afval.  

Het basisbedrag is voor 2015 vastgesteld op € 179,52 per perceel. De volgende tarieven 
zijn van toepassing met betrekking tot de ledigingen van containers: 
 

Volume container Rest-fractie 

  2015 2014 2013 

240 liter 10,05 10,05 10,05 

140 liter 5,86 5,86 5,86 

50 liter 211 2,11 2,11 

 
Rekening houdend met het werkelijk aantal aanbiedingen is in 2015 in totaal € 10.675.402 
ontvangen aan afvalstoffenheffing. De begrote opbrengst bedraagt € 11.437.040. De 
opbrengst is € 761.638 minder dan begroot. De vastrechtaanbiedingen laten een stijging 
zien. Vast recht wordt betaald door elk huishouden in de gemeente. Ten aanzien van de 
ledigingen zien we een licht neergaande trend voor de rest-fractie.  
 
De opbrengsten en de verdeling is nader uitgewerkt in de onderstaande tabel. 
 
Afvalstoffenheffing  Totaal 2015 Belastingen 

    2015 2014 2013 Overig 

Afval basis 7.722.857 7.580.382 179.635 8.918 28.241 

 
De inwoners van Deventer blijven hun afval goed scheiden. De service op grondstoffen 
blijft hoog. Sinds de invoering van Diftar is de hoeveelheid restafval per inwoner ieder jaar 
verder gedaald naar 113 kilo. Ook het bronscheidingspercentage stijgt verder naar 72% in 
2015. De landelijke VANG-doelstelling van 100 kilo restafval en 75% bronscheiding in 2018 
komen binnen handbereik. De behaalde resultaten zijn betrokken bij het bepalen van de 
tarieven voor 2016. 
 
Rioolheffing 
 

Recht (bedragen in €) Geraamde 
opbrengst  

Werkelijke 
opbrengst   

Verschil 
 

Verschil in %  

Rioolheffing 7.936.599 7.986.904 50.305        0,6% 

Rioolaansluitingen 190.000 37.538 - 152.462 -80% 
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De inkomsten uit de rioolheffing zijn hoger aan het begrote bedrag. Als gevolg van de 
economische crisis werden er minder nieuwe rioolaansluitingen aangelegd.  
 
Haven- en opslaggelden  
 

Recht (bedragen in €) Geraamde 
opbrengst  

Werkelijke 
opbrengst   

Verschil 
 

Verschil in % 

Haven- en opslaggelden 215.405 216.158 753   0,3% 

 
De opbrengsten van de sluispassages waren in 2015 gelijk aan begroting. De totale 
opbrengsten dekken de totale uitgaven niet onder andere vanwege de grote 
investeringen in de haveninfrastructuur en de daaruit voortvloeiende hoge kapitaallasten. 
Deze uitgaven zijn verantwoord onder product 38, Civieltechnische kunstwerken. 
Opgemerkt wordt dat in de opbrengsten zijn opgenomen de liggelden voor woonboten. 
Kostendekkendheid van de tarieven op begrotingsbasis is circa 63%.  
 
Tarieven begraafplaatsen  
 

Recht (bedragen in €) Geraamde 
opbrengst  

Werkelijke 
opbrengst   

Verschil 
 

Verschil in % 

Begraafrechten 131.894 125.682 - 6.212 - 4,6% 

 
De inkomsten zijn licht lager dan de raming, overigens is dit verschil minder groot als 
voorgaande jaren. Er is sprake van een structurele tendens van meer cremeren en minder 
begraven. Afgelopen jaar is het verschil kleiner geworden doordat er nadrukkelijker 
administratief wordt gestuurd op verlengen van bestaande grafrechten. Indien 
rechthebbenden niet overgaan tot verlenging van grafrechten wordt een graf geruimd en 
opnieuw uitgegeven. Er is sprake van een kostendekkendheid (begrotingtechnisch) van 
circa 47%. Dit is niet uitzonderlijk gelet op vergelijkbare steden. Hierbij kan nog worden 
opgemerkt dat de totale lasten van het product significant lager zijn dan vergelijkbare 
steden. 
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Paragraaf Bedrijfsvoering 

Organisatieontwikkelingen 
Onze samenleving wordt steeds meer een netwerksamenleving: social media zijn 
gemeengoed en hiërarchische maatschappelijke structuren verdwijnen. Burgers benutten 
steeds meer hun eigen kracht. Ze trekken publieke taken en verantwoordelijkheden 
(weer) naar zich toe. Traditionele manieren van werken en samenwerken voldoen niet 
meer. Ook de de manier van werken van de gemeentelijke organisatie – in systemen en 
procedures – sluit niet meer aan. 
 
De contouren van deze netwerksamenleving zijn al veel langer zichtbaar. Die zien we, die 
voelen we en we handelen er ook al naar. Verbeteren en transformeren is een 
permanente en natuurlijke beweging voor organisaties – van welke aard dan ook. Na de 
gesprekken rondom het bestuursakkoord, de toekomstscenario’s en de verkenning van de 
strategische opgaven voor de komende jaren , gaf het college op 4 november 2014 de 
algemeen directeur dan ook déze opdracht:  ”Maak een schakelbare en flexibele 
organisatie die kan omgaan met de enorme verscheidenheid aan vraagstukken, 
maatschappelijk en individueel, in de samenleving. Daarbij horen communicatieve en 
creatieve collega’s die al netwerkend in complexe contexten steeds slim mens en 
resultaat weten te verbinden.“  
 
De kern van ons werk blijft hetzelfde: werken aan de gemeenschap Deventer. Hoe we ons 
werk doen wordt niet meer bepaald door de manier waarop wij de organisatie hebben 
ingericht. We keren het om. Het zijn de vraagstukken in de gemeenschap die dat bepalen. 
Hoe we aan die vraagstukken werken, verschilt. Welke rol we vervullen, wat onze bijdrage 
is, hangt af van de opgave, van wie het initiatief neemt, van de partners die zich ervoor 
inspannen of juist niet. Dáárom organiseren we ons opnieuw: rondom de vraagstukken 
van vandaag en morgen.  
 
In 2015 hebben we daartoe onze opgaven geformuleerd in 6 werkwoorden: 
herpositioneren, transformeren, open gaan, regelen, dichtbij zijn en mogelijk maken. In 
2016 gaan we vanuit deze opgaven werken, en we kiezen daar passende organisatie- en 
werkvormen bij. Er zijn opgaven die we in teamverband blijven organiseren, omdat dat 
handig en verstandig is. Andere opgaven vragen andere manieren van werken; we richten 
daarvoor in 2016 een flexpool van professionals in en geven opdrachtgeverschap opnieuw 
vorm (bron: ‘Deventer beweegt’ – nov 2015). 
 
 

Nieuw stadhuis Deventer 
Eind 2015 hebben we het nieuwe stadhuis in gebruik genomen. In de eerste maanden van 
2016 worden de bouwwerkzaamheden afgerond, waarna het gebouw aan de gemeente 
wordt opgeleverd. Gemeente Deventer heeft nu één gezamenlijke huisvesting voor 
bestuur en ambtenaren. Een prima basis om de Organisatie van de Toekomst verder te 
ontwikkelen, inclusief het nieuwe werken dat daarbij hoort.  

 

Businessbesturing en Financiën 
Voor het doorontwikkelen van de businessbesturing zijn grote stappen voorwaarts gezet. 
Een belangrijke stap in de informatievoorziening was de implementatie van een digitale 
applicatie (een app) voor de jaarrrekening 2014 en de begroting 2015. Begin 2015 heeft 
de gemeente Deventer hiermee de landelijke Kordes Award gewonnen voor het beste 
jaarverslag binnen de overheid en not-for-profitorganisaties.  
Andere belangrijke stappen zijn: is er een goedkeurende verklaring van de accountant 
over het verslagjaar 2014, de herijking van het risicomanagement, de professionalisering 
van projectcontrol en de verklaring van repressief toezicht op de begroting 2016 door de 
provincie. Ook is de verdergaande digitalisering van de planning- en controlcyclus is in de 
steigers gezet zodat de jaarrekening 2015 via een nieuwe digitale applicatie kan worden 
gepresenteerd. In 2016 wordt het totstandkomingsproces van management- en 
bestuursrapportages verder digitaal gemaakt voor online publicatie (via de gemeentelijke 
intranet en website). 
 

Personeel 
 
Ziekteverzuim 
Het verzuimpercentage over 2015 is 4,75% en de meldingsfrequentie is 0,98. Hiermee 
heeft de gemeente Deventer een lager verzuim dan gemiddeld onder gemeenten in 
dezelfde grootteklasse. 
Hoewel de doelstelling van 4,6% niet is gehaald, het verzuimpercentage is de afgelopen 3 
jaar wel gedaald. Ook de meldingsfrequentie is de afgelopen 3 jaar gedaald naar 0,98 en 
dat is onder de norm van 1,10.  
 

Jaar Ziekteverzuim (%) Meldingsfrequentie 

2012 5,97 1,37 

2013 5,47 1,22 

2014 5,03 1,04 

2015 4,75 0,98 
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Leren en Ontwikkelen  
In 2013 is het strategisch leer- en ontwikkelplan 2013-2016 vastgesteld. Dit heeft een 
stevige basis voor leren en ontwikkelen binnen de organisatie gelegd. Het plan kent 3 
pijlers: 

 De organisatie van de toekomst 

 De arbeidsmobiliteit en inzetbaarheid van medewerkers 

 Het nieuwe werken.  
 
In 2015 zijn er nieuwe workshops en trainingen in het aanbod van de ‘Deventer School’ 
bijgekomen. Er is groei en dynamiek zichtbaar in de organisatie en medewerkers zijn 
steeds meer gaan werken aan hun eigen ontwikkeling. Er is ruimschoots gebruik gemaakt 
van het aanbod van de Deventer School. In totaal namen zo’n 850 medewerkers deel aan 
activiteiten van het leer- en ontwikkelplan 2015. De werkelijke opleidingskosten 
bedroegen in 2015 € 848.000,-. Er was € 1.017.000 begroot. De kosten zijn dus met € 
169.000 onderschreden.  
In 2015 is het individueel loopbaanbudget (ILB) in totaal met € 279.000,- geput. Alle 
medewerkers hadden de mogelijkheid om binnen bepaalde kaders een beroep te doen op 
dit budget voor loopbaanontwikkeling. Het gereserveerde bedrag van circa € 400.000 is 
daarmee voor een bedrag van € 112.000 onderschreden. In het geheel genomen kan 
worden gesteld dat er voor  circa € 1,1 miljoen is geïnvesteerd in het gemeentelijk 
personeel. De ILB-regeling vervalt met ingang van 2016. Gegeven de totale omzet in 2015 
en de ambities van de organisatie van de toekomst verwachten we dat het 
opleidingsbudget niet naar beneden kan worden bijgesteld.  
 
Formatie en bezetting  
In 2015 is de formatie van de gemeente gedaald. Dit is het gevolg van taakstellingen. De 
vacatureruimte is benut als flexibele schil om pieken op te vangen door middel van 
inhuur.  
 
Jaar Formtie  

op 31-12-2015 
Bezetting  

op 31-12-2015 
Vacatureruimte 

2014 774,85 747,45 27,40 

2015 746,07 730,77 15,30 

 
 
 
 
 
 

Inhuur  
 

 Realisatie Prognose 
NJR 

Begroot 

 2012 2013 2014 2015 2015 2015 
Inhuur vaste 
formatie 

1.878 1.170 1.115 1.362 1.319 171 

Inhuur extra 
capaciteit 

3.549 4.537 4.683 4.713 3.595 3.893 

Inhuur 
specifieke 
deskundigheid 

2.945 1.981 1.656 2.151 2.015 1.186 

Totaal 8.372 7.688 7.454 8.226 6.939 5.341 

 
De inhuuruitgaven daalden de laatste jaren gestaag. In 2015 zijn de inhuuruitgaven echter 
ten opzichte van 2014 met € 0,77miljoen gestegen tot circa € 8,23 miljoen. De stijging 
komt met name door inhuur in het kader van de decentralisaties in het sociale domein en 
diverse ICT-projecten gerelateerd aan het nieuwe stadhuis. De kosten hiervan worden 
gedekt binnen de begroting. 

 

Integriteitrapportage 
De integretiteitsrapportage gaat in op het beleid en de instrumenten op het gebied van 
integriteit, klachten en meldingen. De rapportage geeft op hoofdlijnen weer welke 
kwesties er in het afgelopen jaar met de vertrouwenspersonen, met managers en andere 
relevante functionarissen besproken zijn, en welke trends er worden gesignaleerd. Ook 
bevat de rapportage adviezen aan B&W en directie.  
De gemeente Deventer werkt aan integriteit van bestuur, college en ambtelijke 
organisatie en zet daarvoor verschillende instrumenten in. In 2015 hebben nieuwe 
medewerkers de integriteitsessies gevolgd en de ambtseed afgelegd. De rest van de 
medewerkers deed dit al in de voorgaande jaren. 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 HR-
adviseurs, bedrijfsmaatschappelijk werker, de bedrijfsarts en de bedrijfspsycholoog om de 
medewerkers en de organisatie optimaal te ondersteunen. 
 
De belangrijkste gesignaleerde trends in de rapportage zijn:  

 Dit jaar zijn er weer iets minder medewerkers bij de vertrouwenspersoon integriteit 
langs geweest dan in vorige jaren (8 in 2015; 11 in 2014; 14 in 2013). Het betreft 
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dilemmagesprekken en vermoedens van schendingen. Er zijn in 2015 minder 
casussen met de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen besproken dan 
de jaren ervoor 

 In de gesprekken met de vertrouwenspersonen komen met name ongewenste 
omgangsvormen aan de orde. Dit was in 2014 ook het geval  

 In de gemeentelijke organisatie is een cultuur van aanspreken op gedrag aan het 
ontstaan. Het beleid is gericht op het voeren van ’het goede gesprek‘. Er zijn signalen 
dat dit steeds meer gebeurt. Bovendien is de indruk dat deze gesprekken met behulp 
van de juiste gesprekstechnieken effectiever verlopen  

 In 2015 is er één formele integriteitmelding gedaan. Er is een patroon dat er weinig 
tot niet formeel gemeld wordt. Er zijn geen klachten over ongewenste 
omgangsvormen ingediend 

 P&O geeft aan dat er één geconstateerde overtreding van de gedragscode was die 
formeel behandeld is. Er zijn in 3 gevallen gesprekken genoteerd tussen lijnmanager 
en medewerker; het ging daarbij om vermoedens van schendingen.  

 De integriteitrapportage bevat ook adviezen voor integriteitbeleid. De adviezen voor 
2016 hebben betrekking op de koppeling van zorgvuldige gespreksvoering aan het 
ontwikkeltraject van de Organisatie van de Toekomst, en op de wijze waarop 
klachten van burgers worden geregistreerd. 

 

 

 

 

 
Prestatie is volledig gerealiseerd Prestatie is voor minimaal  

75% gerealiseerd  
Prestatie is voor minder dan  

75% gerealiseerd  
 

Prestatie is niet  
gerealiseerd  

Doelstelling  Realisatie  Prestaties  Realisatie 

Facturen worden binnen 30 dagen betaalbaar 
gesteld. 

   Handreikingen om de het proces van 
betaalbaar stellen te vereenvoudigen 
waardoor de termijn van 30 dagen haalbaar is. 
Per kwartaal wordt hier over gerapporteerd 

  

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

   Tijdens de managementgesprekken worden de 
resultaten van het betaalbedrag besproken en 
waar nodig gezocht naar een oplossing. 

  

100% van notas aan b&w zijn voorzien van de 
benodigde bescheiden. 

    Tijdig meedraaien in opstellen nota’s incl. 
begrotingswijzigingen. 

 Periodiek afstemming met de betreffende 
adviseur over de onderhanden nota’s. 

 Periodiek maakt de financieel adviseur 
een afspraak met de directeur/adjunct 
directeur/ programmamanager omtrent 

de onderhanden nota’s. 
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Doelstelling  Realisatie  Prestaties  Realisatie 

Het bevorderen en vergroten van de door- en 
uitstroom om zo continue beweging in de 
organisatie te realiseren, meer 
ontwikkelkansen voor medewerkers te creëren 
en mogelijk ook voor starters op de markt. En 
daarmee ook de gestelde doelen en taken van 
de organisatie te realiseren nu en in de 
toekomst.  
 

 Met o.a. het opzetten van het Centrum voor 
Loopbaan en Ontwikkeling (CLEO), een 
vernieuwde klussenbank (Deventer Doet!), 
het generatiepact, diverse gesprekken in de 
organisatie over loopbaan en mobiliteit en 
de combinatie met het 
organisatieontwikkeltraject (Organisatie van 
de Toekomst) bevorderen we de 
doorstroom en stimuleren we medewerkers 
te bewegen. Met de ruimte die vrij komt 
vanuit het generatiepact, willen we kansen 
creëren voor jongeren naast de 
stageplekken en werkervaringsplaatsen. 

 Implementeren van het Mobiliteitscentrum ten 
behoeve van vrijwillige en gedwongen 
mobiliteit.  
 

  

Onze organisatie ontwikkelen naar een 
organisatie die is toegesneden op de toekomst, 
met de daarbij behorende kwaliteiten en 
competenties. 
 
 
 
 
 
 
 
Een organisatie te zijn waarbij prestatie en 
plezier in evenwicht is met gezonde en vitale 
medewerkers.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

We bieden vanuit de Deventer School 
diverse leeractiviteiten aan waardoor 
medewerkers zich kunnen ontwikkelen op 
de competenties en kwaliteiten die nu en in 
de toekomst nodig zijn. Dit doen we op 
verschillende manieren: door trainingen en 
workshops aan te bieden, door 
teamontwikkeltrajecten, door het 
organisatieontwikkelingstraject Organisatie 
van de Toekomst. 
 
Medewerkers van de gemeente Deventer 
hebben hart voor de zaak en werken hard. 
In 2015 is er een vitaliteitsprogramma 
gestart om gezonde en vitale medewerkers 
te bevorderen. Daarnaast is er aanbod via 
het leer- & ontwikkelprogramma om dit te 
bevorderen, denk aan een onderwerp als: 
balans tussen werk en privé. Met een net 
iets te hoog ziekteverzuimcijfer kun je 
stellen dat deze doelstelling, niet volledig is 
gerealiseerd. 
 

 Ontwerp en implementatie van Strategische 
personeelsplanning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continueren en blijven verbeteren van de leer- 
& ontwikkelstrategie die in 2014 is ingezet om 
medewerkers beter voor te bereiden voor de 
veranderingen die er zijn en gaan komen. 
 
 
 
 
Visie en organisatieontwikkelingsprogramma 
voor Organisatie van de Toekomst. 
 
 
 
 
Ziekteverzuim is niet hoger dan 4,64%. Het 
opzetten en implementeren van een 
vitaliteitsbeleid. 

 Vanuit de doorontwikkeling van de 
organisatie is de visie en ambitie om flexibel 
en schakelbaar te zijn. Het instrument 
Strategische personeelsplanning, zoals dat 
bij veel gemeenten wordt toegepast, is een 
te rigide instrument. Inmiddels hebben we 
besloten dit instrument niet te hanteren.  
We maken langetermijnstrategieënen -
plannen op het gebied van personeel o.b.v. 
teamplannen en onze PJC cyclus.  
We hebben op het gebied van leren en 
ontwikkelen gewerkt aan het vergroten van 
kwaliteiten en competenties die 
toegesneden zijn op de toekomst. In 2016 
gaan we daarmee door. We blijven leren en 
ontwikkelen groeien daarin, het is een 
continu proces. 
 
Er is een visie op de Organisatie van de 
Toekomst. Deze is vertaald naar 6 
inhoudelijke opgaven en passende vormen. 
In 2016 ligt de focus op op de opgaven voor 
Organisatie van de Toekomst. 
 
Doelstelling verzuimpercentage is net niet 
gehaald (4,75% in 2015). Het 
vitaliteitsbeleid is wel volledig uitgevoerd. 
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Doelstelling  Realisatie  Prestaties  Realisatie 

Het leveren van doelmatige secretarieel-
adminstratieve projecten 
lijnondersteuning. 
 

Behalen van een klant beoordeling van 
minimaal 7,0. 

Effectory-onderzoek gaf 7,2 voor 
tevredenheid dienstverlening P&O. 

PMA is het alternatief voor externe inhuur.  Volledig gerealiseerd.  
Opdrachten van PMA worden doorgaans  
extern ingehuurd, als ze niet door PMA 
verricht worden. Uiteraard blijven er nog 
veel opdrachten over die nog wel ingehuurd 
worden, maar ook dat lijkt afgenomen te 
zijn. 

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

 Volledig  gerealiseerd. De declarabele 
doelstelling van het team is ruimschoots 
gehaald, mede door zeer laag ziekteverzuim 
en weinig verlof. Opdrachtgevers waren 
allemaal tevreden over vervulling van de 
opdrachten. 

Beschikbaarheid van 99% van de 
geautomatiseerde informatievoorziening 
gedurende bedrijfstijd. 

   Het stabiel en goed in de lucht houden van alle 
ICT systemen. 

  

De verschillende ICT-programma’s conform 
projectenplanninguitvoeren. 

   Volledige uitrol van HNW-infrastructuur en 
harmonisatie zoals opgenomen in plan. 

  

FZ stelt zich tot doel om de werkplek van alle 
gebruikers conform de dienstverlenings-
overeenkomst te faciliteren en bereidt zich 
voor op het in beheer nemen van het nieuwe 
stadhuis. 

   De dienstverleningsovereenkomst wordt 
gerealiseerd. In voorbereiding is het leveren 
van facilitaire producten en diensten die 
passen bij de nieuwbouw en het nieuwe 
werken, en die aansluiten bij de 
gebruikerswensen en de mogelijkheden van de 
organisatie. Het verwerven van deze 
producten en Diensten moet aansluiten bij ons 
inkoopbeleid en een bijdrage leveren aan de 
organisatiedoelstellingen inzake Social Return, 
Duurzaamheid en lokaal ondernemerschap. 
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Paragraaf Financiering  

In de begroting van 2015 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 2015 
• Lage rente zowel voor de lange als korte termijn  

• 4 langlopende geldleningen afgesloten, totaal € 50 miljoen.  
 

Belangrijke conclusies  
• Het werkelijk renteresultaat is € 190.000 lager dan 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 en lagere verkoopopbrengsten uit verkoop van 
grond.  

 

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.  

 

Algemene ontwikkelingen  
 
Interne ontwikkelingen  
 
Rentebeleid  
Het beleid van gemeente is gericht op het aantrekken van nieuwe leningen met een totale 
gemiddelde looptijd van 10 jaar. Verder willen we optimaal gebruiken van de 
kasgeldlimiet van € 32 miljoen. Dat zijn de hoofdlijnen van het financieringsbeleid van de 
gemeente, die in 2014 door de raad zijn vastgesteld in de rentenotitie.  
Het beleid wordt de komende jaren voortgezet, rekening houdend met de 
financieringsbehoefte en rentevisie. 
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 € 1,1 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. 
In 2015 is er een wetswijziging vastgesteld. Het aanvankelijke sanctiemechanisme is 
vervangen door een correctiemechanisme. Dit laatste mechanisme treedt alleen in 
werking als de macronorm voor het EMU-saldo van de decentrale overheden structureel 
wordt overschreden. Dat wil zeggen dat er sprake is van een meerjarige overschrijding 
van het collectieve aandeel in het EMU-saldo van de decentrale overheden gezamenlijk. 
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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 gebruik gemaakt van de kasgeldlimiet. In 2015 is in de 
maanden januari en februari gebruik gemaakt van schatkistbankieren. 
 

 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 2015 
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 egalisatiereserverente.  
Het renteresultaat voor 2015, of het verschil tussen de doorbelaste rente aan activa en de 
werkelijke rentekosten, bedraagt € 6,84 miljoen positief. Aanvankelijk hielden we in de 
begroting rekening met een positief renteresultaat van € 6,29 miljoen. In de 
zomerrapportage is dit bijgesteld naar € 6,81 miljoen en in de najaarsrapportage naar  
€ 7,03 miljoen.  
Het werkelijke renteresultaat is € 190.000 lager dan bij de bijgestelde begroting is 
aangegeven. Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt omdat in tegenstelling tot andere 
jaren de definitieve rentetoerekening op de activa nog niet had plaatsgevonden bij het 
opstellen van de najaarsrapportage. Het verschil betreft een lagere baat van € 132.000. Er 
heeft een rentetoerekening plaatsgevonden aan de reserve afkoop erfpachten voor 
€ 54.000 deze last was abusievelijk niet begroot. 
 

Opstelling rentelasten 
(Bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 
2015  

Rekening 
2015  

Verschil   

Rentelasten         

Rente korte financieringsmiddelen 0,04 0,04 -   

Rente langlopende geldleningen 9,43 9,42 0,01 V 

Rente eigen financieringsmiddelen 1,14 1,20 0,06 N 

Rente verliesvoorziening 2,19 2,20 0,01 N 

Rentebijdrage exploitatie 1,06 1,06 -   

Overig -  -   -   

  13,86 13,92 0,06 N 

Opstelling rentelasten 
(Bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 
2015  

Rekening 
2015  

Verschil   

Renteopbrengsten         

Doorberekening aan vaste activa in verband 
met kapitaalbeslag 

20,89 20,76 0,13 N 

  20,89 20,76 0,13 N 

Renteresultaat 7,03 6,84 0,19 N 

 
Financieringsstructuur  
In de begroting 2015 hielden we rekening met totale rentekosten van € 13,9 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 2015  
(Bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 
2014 

  

Rekening  
2014 

  

Begroting 
2015 

  

Rekening 
 2015 

  

Investeringen in         

Vaste activa 252 246 303 268 

Onderhanden werk 
grondexploitatie 

91 102 85 108 

Totale investeringen 343 348 388 376 

Gefinancierd met         

Reserves 71 72 64 81 

Nog te bestemmen resultaat   5   5 

Voorzieningen 11 10 10 9 

Langlopende financiering 214 235 306 289 

Totaal financiering 296 322 380 384 

Financieringstekort (-) 
overschot (+) 

-47 -26 -8 8 

 
Door het aantrekken van langlopende leningen bestaat het begrote financieringstekort 
niet uit € 8 miljoen, maar werkelijk uit een financieringsoverschot van € 8 miljoen.  
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Leningen  
De hoeveelheid geleend geld is in 2015 toegenomen met € 8 miljoen. De langlopende 
vaste schuld bedroeg per 1 januari 2015 € 289 miljoen en per 31 december 2015 € 296 
miljoen.  
De gemeente sloot het afgelopen jaar 4 leningen af voor een totaal van € 50 miljoen. De 
leningen werden afgesloten voor herfinanciering van afgeloste leningen, investeringen en 
het omzetten van kortlopende in langlopende schuld. De totale aflossingen in 2015 
bedroegen € 42 miljoen.  
Het gemiddelde rentepercentage voor de leningen lag in 2015 op 3,10%, dat is lager dan 
de 3,30% in 2014.  
Het gemiddelde is per 31 december 2015 gedaald door de opname van € 50 miljoen aan 
geldleningen met rentepercentages tussen de 0,06 en 1,03%.  
 

Leningenportefeuille Begroting 2015 Rekening 2015 

 
Bedrag 

(in € miljoen) 

Gewogen 
gemiddelde 
rente in (%) 

Bedrag 
(in € miljoen) 

Gewogen 
gemiddelde 
rente in (%) 

Stand 01-01-2015 306 3,25  289 3,33 

Aflossingen 42 1,33  42 3,00 

Nieuwe leningen 53 2,50  50 0,28 

Stand per 31-12-2015 317 3,41  297 3,10 

 

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 lichten we hierna toe.  
 
Kasgeldlimiet  
De kasgeldlimiet geeft de toelaatbare omvang van de netto vlottende schuld aan en dient 
dan ook 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 2015 is de kasgeldlimiet bepaald 
op € 32,7 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 de vlottende schuld geconsolideerd te worden en dienen daardoor langlopende 
financieringsmiddelen te worden aangetrokken.  
Het verloop van de kasgeldlimiet vertoont in 2015 het volgende beeld: 
 

Verloop stand kasgeldlimiet 2015 Kwartaal 

(Bedragen x € 1.000)   

  1 2 3 4 

1. vlottende schuld 4.655 15.616 14.137 8.073 

2. vlottende middelen 1.172                        -                           -                           -    

3. saldo 3.483 15.616 14.137 8.073 

4. kwartaalsaldo 3.483 15.616 14.137 8.073 

Kasgeldlimiet 32.725 32.725 32.725 32.725 

Overschrijding (-) / ruimte (+) +29.242 +17.109  +18.588  +24.652  

 
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 2015 bedraagt € 74,2 miljoen.  
De toets van de renterisico’s aan de hand van de rente risiconorm verloopt dan als volgt: 
 

Opstelling rentelasten 
(Bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2015 
  

Rekening 2015 
  

Renterisico's 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) - - 

3. Aflossingen 42,27 42,37 

4. Netto nieuwe aan te trekken vaste schuld (3) 42,27 42,37 

      

Rente risiconorm     

5. Stand van de begroting per 1 januari 371 371 

6. Het bij ministeriële vastgestelde percentages 20% 20% 
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Opstelling rentelasten 
(Bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2015 
  

Rekening 2015 
  

7. Rente risiconorm 74,2 74,2 

      

Toets rente risiconorm     

8. Rente risiconorm (zie punt 7) 74,2 74,2 

9. Renterisico op vaste schuld (zie punt 4) 42,27 42,37 

10. Ruimte (+) / Overschrijding (-) (7 - 4) 31,93 31,83 

 
In 2015 is ruimschoots voldaan aan de rente risiconorm. 
 
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 
(Bedragen x € 1) 

Rente percentage 
 

Bedrag  
per 31-12-2015 

Instantie:     

N.V. Maatschappelijk Vastgoed 5 7.666.580  

N.V. Sportbedrijf 2,12-5 16.418.335  

Wonen boven Winkels geen 482.768  

Enexis 5 544.536  

Vitens 5 742.874  

Leningen energieaanpak woningen geen 200.000  

SVN Voorstad Oost 5 281.284  

GAE 5  3.569.439  

Woningabonnement 5 400.000  

Lening zonnepanelen 5 138.890  

Lening ver. van eigenaren 5 1.000.000  

 Totaal   31.444.706  

 
 
 
 

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 0,34%. 
 

EMU-saldo 
(Bedragen x € 1 miljoen) 

Rekening 
2014 

Begroting 
2015 

Rekening 
2015 

Berekening toegestaan EMU-tekort       

Bruto Binnenlands Product in miljarden 623 667 667 

Macro referentiewaarde 0,50% 0,50% 0,50% 

w.v. gemeente 0,38% 0,34% 0,34% 

Toegestaan nominaal aandeel gemeenten EMU-tekort 2,37 2,27 2,27 

Individuele referentiewaarde gemeente Deventer 0,57% 0,57% 0,57% 

Toegestaan aandeel Deventer in EMU-tekort in miljoenen 13,67 12,9 12,9 

1 exploitatiesaldo voor toevoeging aan/onttrekking uit 
reserves 

-14,7 -6,61 -12,37 

+2 afschrijvingen ten laste van de exploitatie 9,68 10,8 13,30 

+3 bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de 
exploitatie* 

1,25 0,35 4,19 

-4 uitgaven aan investeringen in materiele vaste activa die 
op de balans zijn geactiveerd 

59,21 35,3 44,04 

+5 De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen 
gebrachte ontvangen bijdragen van het Rijk, de provincies, 
de Europese Unie en overigen 

19,07 - 1,38 

+6a verkoopopbrengsten uit desinvestering in vaste activa 
(tegen verkoopprijs) 

- - - 

-6b boekwinst op desinvesteringen in vaste activa - - - 

-7 uitgaven aan aankoop grond, bouw- en woonrijp maken 
e.d. 

- 10,59 8,20 

+8a verkoopopbrengsten uit verkoop van grond (tegen 
verkoopprijs) 

11,9 33,97 20,8 

-8b de boekwinst op grondverkopen - - - 

-9 betalingen ten laste van voorzieningen 1,11 1,95 1,46 

-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 

- - - 
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EMU-saldo 
(Bedragen x € 1 miljoen) 

Rekening 
2014 

Begroting 
2015 

Rekening 
2015 

-11 boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen - - - 

B) berekend EMU-saldo gemeente Deventer -45,66 -9,33 -26,40 

C) EMU-ruimte (-/-= overschrijding/  +/+=overschot) -31,99 3,57 -13,50 

 
De gemeente heeft de toegestane EMU-norm overschreden. Dit werd voornamelijk 
veroorzaakt door hogere uitgaven aan investeringen en lagere verkoopopbrengsten uit 
verkoop van grond. Deze overschrijding heeft nog geen gevolgen voor de gemeente 
Deventer. Met ingang van 2015 is het correctiemechanisme van toepassing. Dit 
mechanisme treedt alleen in werking als de macronorm voor het EMU-saldo van de 
decentrale overheden structureel wordt overschreden. Dat wil zeggen dat er sprake is van 
een meerjarige overschrijding van het collectieve aandeel in het EMU-saldo van de 
decentrale overheden gezamenlijk. 
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Paragraaf Verbonden partijen 

In deze paragraaf beschrijven wij de verbonden partijen van de gemeente. Wij maken 
inzichtelijk waarom deze relaties bestaan en welke risico’s de gemeente hiermee 
(mogelijk) loopt. Daarnaast beschrijven we de actuele (beleids)ontwikkelingen. 
 

Wijzigingen in 2015 
Met ingang van 2015 zijn onderstaande aspecten of omstandigheden nieuw of gewijzigd 
ten opzichte van rekening 2014.  
 
Algemene aspecten over 2015 
• De gemeente beschiktover alle vastgestelde jaarrekeningen 2014 van de verbonden 

partijen, inclusief de accountantsverklaringen. In de accountantsverklaringen wordt, 
indien aan de orde, aandacht besteed aan de continuïteit van de ondernemingen  

• Vanaf 2015 is de gewijzigde wet gemeenschappelijk regelingen (Wgr) van toepassing 
• In het najaar van 2015 zijn hoofdlijnen voor vernieuwing van de BBV-regelgeving 

(Besluit Begroting en Verantwoording) gepresenteerd, onder andere voor de 
informatieverstrekking over verbonden partijen. De regelgeving verplicht gemeenten 
m.i.v. begroting 2017 informatie op te nemen over samenwerkingsverbanden in het 
kader van de betreffende beleidsprogramma’s. Dit versterkt de positie van de raad bij 
de kaderstelling van en de controle op de verbonden partijen aanzienlijk. Verder 
gelden er nu richtlijnen over de manier waarop informatie over verbonden partijen 
moet worden opgenomen in een aparte paragraaf in de begroting, en in een 
periodiek te actualiseren beleidsnota over verbonden partijen.  

 
Specifieke aspecten over 2015 
• De aangepaste Wgrvoorziet in een sterkere positie van gemeenteraden in hun 

kaderstellende rol bij het vaststellen van begrotingen van gemeenschappelijke 
regelingen en hun rol bij de verantwoording middels jaarrekeningen. 
Gemeenschappelijke regelingen zijn aangepast en aangevuld om die rol goed te 
borgen  

• De motie van de gemeenteraad van medio 2015 over inzicht in en openbaarheid van 
het bezoldigingsbeleid bij verbonden partijen wordt uitgevoerd. Een stand van zaken 
volgt als de jaarrekeningen 2015 van alle verbonden partijen zijn vastgesteld  

• De financiering van NV  Sportbedrijf Deventer is herijkt en aangevuld. 
Liquiditeitsproblematiek is  vanaf 2016 met ’permanente‘ financiering opgelost. 
Teven is in 2015 een geldelning verstrekt voor de financiering van een brandscheiding  

• NV Bergkwartier heeft in haar jaarrekening 2014 herwaardering van vaste activa 
moeten toepassen en is tot afkoop van een renteswap overgegaan. Daardoor is een 

negatieve reservepost ontstaan waardoor over 2014 geen dividend kon worden 
uitgekeerd. Tevens zijn de statuten en het reglement van de raad van commissarissen 
meer in overeenstemming gebracht met regels van good governance. Directeur en 
raad van commissarissen werken in het voorjaar een plan van aanpak uit voor een 
toekomstbestendige NV Bergkwartier 

• De bedrijfsvoeringorganisatie jeugdzorg (GR BVO-JZ): voor inkoop, facturatie en 
informatievoorziening is in 2015 gestart.  Afspraak is dat deze bvo-JZ voor de jaren 
2015 en 2016 zal functioneren. In 2016 vindt besluitvorming plaats over de mogelijke 
voortzetting ervan 

• De toekomstvisie voor doorontwikkeling van Sallcon en Het Groenbedrijf en 
positionering van Deventer Werk Talent (DWT) is vastgesteld. In 2016 wordt besloten 
over de herijkte gemeenschappelijke regeling 

• De toekomstvisie voor luchthaven Teuge is eind 2015 aangeboden. De visie is 
grondslag voor het in 2016 vast te stellen Luchthavenbesluit (door provincie 
Gelderland), en voor een in 2016 op te stellen bedrijfsplan en meerjarenperspectief 
NV Luchthaven Teuge  

• In 2015 heeft de gemeente Deventer een bijdrage aan NV Deventer Schouwburg 
versrtekt voor de vroegtijdige vervanging van de Trekkenwand.  
 

Beleid 
• In 2015 is de beleidsnota verbonden partijen nog niet geactualiseerd. Dat gebeurt 

medio 2016, onder meer aan de hand van de nieuwe BBV-regels en  van een 
toezichtarrangement dat met andere gemeenten in de regio IJsselland wordt 
uitgewerkt. 

 

Belangrijke conclusies uit deze paragraaf  
• De specifieke aandachtspunten en de nadere informatie in onderstaande 

paragraafonderdelen geven ons geen aanleiding om voor bepaalde financiële risico’s 
een specifiek weerstandsvermogen aan te houden  

• Enkele verbonden partijen (sportbedrijf en schouwburg) moeten hun eigen 
weerstandsvermogen nog op toereikende hoogte brengen. Zij zullen dit binnen 
enkele jaren realiseren. Vanuit onze aandeelhoudersrol zullen wij hier actief op 
sturen en op toezien. 

 

Algemeen 

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke én 
financiële band heeft.  
De gemeente heeft een bestuurlijk belang bij een verbonden partij als zij een zetel in het 
bestuur ervan heeft en/of stemrecht heeft. De gemeente heeft een financieel belang als 
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zij middelen ter beschikking heeft gesteld, bijvoorbeeld in de vorm van subsidie, een 
garantiestelling of aandelenbezit. Dat belang strekt zich ook uit tot situaties waarin de 
gemeente die middelen ‘verliest’ bij faillissement van de verbonden partij, of als de 
gevolgen van financiële problemen bij de verbonden partij op de gemeente kunnen 
worden verhaald.  
In de tabel verderop in deze paragraaf geven we een overzicht van het doel, de aard van 
de verbinding en het publiek belang per verbonden partij. De volgorde sluit aan bij de 
programma-indeling. In de aard van de verbindingen zijn de volgende categorieën 
onderscheiden: 
• GR = Gemeenschappelijke regeling (% belang) 
• AB = Aandelenbezit (% belang). 
• ST = Stichting deelname (% belang) 
• Coöp = Coöperatie deelname (% belang) 
 
In algemene zin merken we per categorie het volgende op: 
 
Gemeenschappelijke regelingen  
Deventer neemt deel in gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten. Daarbij 
hebben de deelnemende gemeenten een gezamenlijk belang. Het gaat om 
beleidsontwikkeling en -afstemming en/of uitvoerende taken die beter op regionaal 
niveau (soms provinciegrens overschrijdend) kunnen worden georganiseerd.  
In 2014 is de wet gemeenschappelijke regelingen aangepast en in 2015 in werking 
getreden. De wet is in overeenstemming gebracht met de beginselen van de wet 
dualisering gemeentebestuur. De wet voorziet verder onder andere in het versterken van 
de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraden. Ook voorziet de wet in de 
mogelijkheid van een GR-vorm met een eenvoudige bestuursstructuur: de 
bedrijfsvoeringsorganisatie.  
 
Aandelenbezit 
De gemeente Deventer participeert in vennootschappen. Soms zijn die opgericht bij het 
privatiseren van gemeentelijke taken (zoals Circulus Berkel BV en NV Sportbedrijf 
Deventer). Andere vennootschappen hebben tot doel het beheren en in standhouden van 
onroerend goed voor bijzondere functies (zoals de NV Maatschappelijk Vastgoed 
Deventer). De beleidslijn van de gemeente is om die participaties aan te houden. De 
gemeente wil daarbij verzekerd zijn van het voortbestaan van dienstverlening waarbij het 
overheidseigendom van belang is voor (behoud van) het fiscale regime en/of waar het 
eigendom dividend oplevert. 
 
Stichtingen 
Er is een tijd geweest dat de gemeente Deventer vertegenwoordigd was in besturen van 

partijen met wie zij een subsidierelatie had. Die lijn is  verlaten in het belang van 
gescheiden verantwoordelijkheden:  ’Besturen op afstand‘. Op dit moment neemt 
Deventer in één verbonden partij deel: de stichting Strategische Board Stedendriehoek.  
 
Coöperaties 
De coöperatie is bij uitstek een vorm van samenwerking voor de leden. Via de 

overeenkomsten die coöperaties voor en met hun sluiten, worden gezamenlijke doelen bereikt.  
Twee gemeentelijke, publieke belangen zijn bij twee coöperaties belegd: Dimpact en 
ParkeerService.  
 
Beleidskader 
In 2012 is het Beleidskader voor verbonden partijen vastgesteld, dat de regels voor de 
besturing en beheersing van deze partijen bevat. Ook bevat het document het algemene 
kader voor verantwoording afleggen en toezicht houden.  
Het beleidskader voorziet in een strikte scheiding tussen inhoudelijke rol,  
vertegenwoordigende/aandeelhouder rol en de eigenaarsrol. Dit geldt voor alle 
verbonden partijen.  
Voor enkele verbonden partijen geldt een afwijkend beleid. Bij deze partijen is een strikte 
scheiding van rollen namelijk niet effectief en efficiënt, en dus niet noodzakelijk is. Dit 
geldt vooral voor de gemeenschappelijke regelingen zoals GGD, VR, Stedendriehoek en 
Recreatiegemeenschap Salland. Er zijn voldoende waarborgen om de gezondheid en 
continuïteit van deze verbonden partijen met collegiale bestuurs- besluitvorming in te 
vullen. Voorafgaand aan hun bestuursvergaderingen leggen deze partijen ieder jaar hun 
jaarrekeningen, begrotingen en beleidsbesluiten aan ons college ter besluitvorming voor. 
Het beleidskader verbonden partijen behoeft actualisatie. De redenen daarvoor zijn: 

 Wijzigingen in de regelgeving. Het gaat om de Wgr, de vernieuwing van BBV-regeling 
en de handreiking ’Grip op regionale samenwerking’ van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken 

 De uitwerking van een handreiking ‘Toezichtarrangementen gemeente Deventer’. De 
handreiking belicht ook de governance in brede zin (waaronder de interne rollen en 
verantwoordelijkheden bij de verbonden partijen) en de informatievoorziening over 
verbonden partijen aan het college van B&W en de raad, inclusief de digitale 
ontsluiting ervan. De handreiking wordt in samenspraak met de IJsselland-gemeenten 
uitgewerkt.  

 
Het Beleidskader verbonden partijen wordt in 2016 geactualiseerd.  
 
Op 24 april 2013 heeft de raad de beleidsnota ’Verlenen van gemeentegaranties en 
verstrekking van geldleningen‘ vastgesteld. De nota hanteert het principe ‘Nee, tenzij’. De 
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‘tenzij’, de uitzondering, geldt voor verbonden partijen die voor de gemeente een publiek 
belang behartigen. Aan het verstrekken van leningen en garanties aan deze verbonden 
partijen zijn voorschriften verbonden; ook zijn er beoordelingsaspecten geformuleerd.  
 

Toelichting 
In het overzicht zijn de vermogens- en resultaatgegevens van de jaarrekeningen 2014 van 
de verbonden partijen meegenomen.  
 

 
Prog. / 
(product) 

Naam Doel Aard Gegevens vermogens- en resultaatgegevens 
EV = eigen vermogen / VV = vreemd vermogen 

Bron Nominale 
(balans) waarde 
per 31-12-2014; 
Aandelenkapitaal 
(AK), geldlening, 
garantie 

Publiek belang en/of 
gegevens/actualiteit 

2013   2014    

1 (104) Regio 
Stedendriehoek 
Deventer 

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

GR EV € 294.000  EV € 246.000 Vastgestelde 
jaarrekening 
2014 

n.v.t. Publiek belang: uitvoering 
gemeentelijke taken in regionaal 
verband. 

24% VV € 3.298  VV € 3.565.000 

 Resultaat € 43.606  Resultaat € 22.429 

2 (502) Veiligheid regio 
IJsselland, 
inclusief GHOR 
Zwolle 

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

GR EV € 1.680.592 

 

EV € 5.019.914 Vastgestelde 
jaarrekening 
2014 

n.v.t. Publiek belang: uitvoering wettelijke 
taken veiligheid.  

19,50% VV € 1.686.630 

 

VV € 43.114.866 

 Resultaat -€ 54.363 

 

Resultaat € 3.663.648 

3 (28) Het Groen     
Bedrijf BV 

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

AB EV € 1.053.000 

 

EV € 1.248.000 Vastgestelde 
jaarrekening 
2014 

€ 30.000 AK 
Garantie:  
€ 1.333.333 

Publiek belang:  uitvoering 
gemeentelijke taak onderhoud groen. 

50% VV € 2.858.000 

 

VV € 3.086.000 

 Resultaat € 67.000  Resultaat € 123.000 

3 (23) NV Centrum-     
garage 
Deventer 

Exploitatie van de parkeergarage 
Sijzenbaan. 

AB EV € 1.311.199 

 

EV € 1.317.057 Vastgestelde 
jaarrekening 
2014 

€ 39.600 AK Publiek belang: adequate 
parkeervoorziening nabij de 
binnenstad 

< 10% VV € 693.061 

 

VV € 608.660 

  Resultaat € 479.878 

 

Resultaat € 514.858 

4 (45) NV Vastgoed 
Milieucentrum 
Deventer 

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

AB EV € 593.224 

 

EV € 601.234 Vastgestelde 
jaarrekening 
2014 

n.v.t. Publiek belang: maatschappelijk 
vastgoed voor instandhouding van 
voorzieningen voor uitvoering van 
gemeentelijke milieutaken 

49,50% VV € 119.371 

 

VV € 130.886 

 Resultaat € 244 

 

Resultaat € 8.010 

5 (3) NV Wonen 
boven winkels 

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

AB EV € 1.684.366 

 

EV € 1.815.810 Vastgestelde 
jaarrekening 
2014 

€ 454.000 AK;  
Agio  € 1 mln.;  
Garantie:  
€ 1.470.000 
Kapitaalstorting  
€ 1,45 mln. 

Publiek belang:  realisering verbetering 
leefbaarheid en veiligheid in de 
binnenstad 

50% VV € 2.906.514 

 

VV € 4.117.700 

 Resultaat € 80.762 

 

Resultaat € 131.444 

10 (10) Recreatie- 
gemeenschap 
Salland (RGS) 

Het toegankelijk en bereikbaar 
houden van openluchtrecreatie en 
het stimuleren hiervan. Activiteiten 
op het gebied van aanleg, beheer 

GR EV € 687.732 

 

EV € 677.155 Vastgestelde 
jaarrekening 
2014 

n.v.t. Publiek belang: versterking van 
recreatie en toerisme 

65% VV € 993.969 

 

VV € 718.032 

 Resultaat € 318.140 

 

Resultaat € 81.087 
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Prog. / 
(product) 

Naam Doel Aard Gegevens vermogens- en resultaatgegevens 
EV = eigen vermogen / VV = vreemd vermogen 

Bron Nominale 
(balans) waarde 
per 31-12-2014; 
Aandelenkapitaal 
(AK), geldlening, 
garantie 

Publiek belang en/of 
gegevens/actualiteit 

2013   2014    

en onderhoud recreatieve fiets- en 
voetpaden en 
kanosportvoorzieningen.  

10 (10) NV Luchthaven 
Teuge  

Exploitatie van een luchthaven 
voor zakelijke en recreatieve 
burgerluchtvaart. 

AB EV € 1.764.131 

 

EV € 1.512.935 Vastgestelde 
jaarrekening 
2014 

€ 489.857 Publiek belang: bevordering mobiliteit 
en versterking regionale economie 
Actualiteit: zie toelichting in de 
paragraaf 

25% VV € 1.904.328 

 

VV € 2.516.672 

 Resultaat -€ 36.770 

 

Resultaat -€ 251.195 

7 (405) Sallcon Werkvoorziening voor mensen met 
een arbeidshandicap, re-integratie 
van werklozen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Begeleider en 
bemiddelaar bij gesubsidieerde 
arbeid. 

GR EV € 8.653.000 

 

EV € 9.172.000 Vastgestelde 
jaarrekening 
2014 

n.v.t. Publiek belang: uitvoering wettelijke 
taak (Wet sociale werkvoorziening), 
bevordering werkgelegenheid. 
Actualiteit: zie toelichting in de 
paragraaf 

VV € 1.896.000 

 

VV € 1.515.000 

Resultaat € 11.000 

 

Resultaat € 1.000 

Operationele 
act 

€ 1.512.000 

 

Operationele 
act 

€ 1.909.000 

8 (202) GGD IJsselland  Uitvoeren van lokale/ regionale 
gezondheidszorg onder andere 
door uitvoering Wet Collectieve 
preventie en integrale 
jeugdgezondheidszorg. 

GR EV € 1.356.048 

 

EV € 1.862.743 Vastgestelde 
jaarrekening 
2014 

n.v.t. Publiek belang: uitvoering wettelijke 
taken op het gebied van publieke 
gezondheid. 

19,50% VV € 10.751.378 

 

VV € 10.044.105 

 Resultaat € 95.852 

 

Resultaat € 418.000 

10 (5) NV Bergwartier Aankoop, restauratie en verhuur 
van monumentale en 
karakteristieke panden in de 
binnenstad. 

AB EV € 39.613.000 

 

EV € 23.768.000 Vastgestelde 
jaarrekening 
2014 

€ 1.561.004 AK  Publiek belang: betrokkenheid/ 
schakel in realisering gemeentelijke 
beleidsdoelen.  

17,50% VV € 30.104.000 

 

VV € 36.123.000 

 Resultaat € 501.000 

 

Resultaat -€ 15.361.000 

10 (230)  NV Deventer 
Schouwburg 

Aanbieden van een breed en 
gevarieerd programma van 
(professionele) podiumkunst voor 
stad en regio. 

AB EV € 358.552 

 

EV € 344.889 Vastgestelde 
jaarrekening 
2014 

€ 325.360 AK Publiek belang: aanbod 
podiumkunsten 

77,50% VV € 1.847.193 

 

VV € 1.610.212 

 Resultaat € 13.871 

 

Resultaat -€ 13.663 

10 (230) NV Maat-     
schappelijk            
Vastgoed 
Deventer 

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

AB EV 7.063.076 

 

EV € 7.049.641 Vastgestelde 
jaarrekening 
2014 

€ 3.395.378 AK 
en voorschotten 
voor Viking 
(7.183.000) en 
bibiotheek 
(775.000) 
Leningen:  
€ 7.666.580 

Publiek belang: huisvesting 
cultuurvoorzieningen, waaronder film, 
kunsteducatie, muziek en dans.  

100% VV 8.096.255 

 

VV € 13.940.713 

 Resultaat 25.607 

 

Resultaat -€ 13.383 

8 (240) NV Sportbedrijf 
Deventer 

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

AB EV € 201.489 

 

EV € 368.318 Vastgestelde 
jaarrekening 
2014 

€ 90.756 AK 
Leningen: 
€ 16.418.334 
Garanties:  
€ 2.252.276 

Publiek belang: uitvoering 
gemeentelijke taak 
binnensportaccommodaties 

100% VV € 19.522.462 

 

VV € 20.538.582 

 Resultaat € 123.980 

 

Resultaat € 166.829 
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Prog. / 
(product) 

Naam Doel Aard Gegevens vermogens- en resultaatgegevens 
EV = eigen vermogen / VV = vreemd vermogen 

Bron Nominale 
(balans) waarde 
per 31-12-2014; 
Aandelenkapitaal 
(AK), geldlening, 
garantie 

Publiek belang en/of 
gegevens/actualiteit 

2013   2014    

11 (901) Circulus Berkel 
BV 

Inname en verwijdering van 
huishoudelijk- en bedrijfsafval en 
stadsreiniging.  

AB EV € 4.850.215 

 

EV € 9.538.266 Vastgestelde 
jaarrekening 
2014 

€ 18.400 AK 
Leningen: n.v.t. 

Publiek belang: uitvoering wettelijke 
taak inzameling (en verwerking) 
huishoudelijk afval. 

23% VV € 14.172.852 

 

VV € 26.108.154 

 Resultaat € 1.852.244 

 

Resultaat € 2.143.395 

11 (901) Enexis Holding 
N.V. 

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

AB EV € 3.370,1 mln. 

 

EV € 3.516,7 mln. Vastgestelde 
jaarrekening 
2014 

€ 387.976 
Achtergestelde 
leningen: 
€ 544.536 

Publiek belang: borging van de 
infrastructuur van 
energievoorzieningen. 

< 5% VV € 2.894,8 mln. 

 

VV € 2.900,0 mln. 

 Resultaat € 340,7 mln. 

 

Resultaat 265,5 mln. 

11 (901)  Vordering op 
Enexis BV 

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

AB EV € 82.250 

 

EV € 65.629 Vastgestelde 
jaarrekening 
2014 

€ 52 
(Brug)lening:  
€ 2.203.200 

Publiek belang: borging financiële 
belangen gemeente. 

< 5% VV € 862.176.944 

 

VV € 862.130.753 

 Resultaat -€ 11.918 

 

Resultaat -€ 16.621 

11 (901) Attero Holding 
NV 

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

AB EV € 198,2 mln. 

 

  Vastgestelde 
jaarrekening 
2013 

€  2.134.381 
renteloze 
lening 

In 2014 verkocht. Renteloze lening 
wordt 1-7-2016 afgelost door Essent.  

< 5% VV € 477,2 mln. 

 

Aandelen in 2014 verkocht 

 Resultaat € 67,2 mln. 

 

  

11 (901) Publiek Belang 
Elektriciteits-
productie BV 

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). 

AB EV € 1.616.680 

 

EV € 1.598.145 Vastgestelde 
jaarrekening 
2014 

€ 3.880 AK Publiek belang: borging financiële 
belangen gemeente. Actualiteit: het 
EPZ belang is verkocht; de NV gaat in 
afgeslankte vorm verder voor de 
beperkte taken. 

< 5% VV € 111.272 

 

VV € 107.847 

 Resultaat -€ 18.114 

 

Resultaat -€ 18.535 

11 (901)  Verkoop 
Vennootschap 
BV 

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

AB EV € 347.336.890 

 

EV € 363.304.918 Vastgestelde 
jaarrekening 
2014 

€ 52AK Publiek belang: borging financiële 
belangen gemeente. Resultaat 2011 is 
fors beïnvloed door een 
voorzieningvoeding met  
€ 7,6 miljoen. 

< 5% VV € 98.127.539 

 

VV € 79.968.164 

 Resultaat -€ 62.097.725 

 

Resultaat € 17.290.428 

11 (901) CBL 
Vennootschap 
BV 

Effectief en efficiënt structureren 
voor circa 140 aandeelhouders 
Essent NV van medebeheer CBL-
fonds en andere fondsen en 
afwikkeling ervan. 

AB EV $9.877.609 

 

EV $9.810.998 Vastgestelde 
jaarrekening 
2014 

€ 52AK Publiek belang: borging financiële 
belangen gemeente. 

< 5% VV $103.732 

 

VV $106.574 

 Resultaat $9.877.609 

 

Resultaat -$66.740 

11 (901) Claim Staat 
Vennootschap 
BV 

Effectief en efficiënt structureren 
voor circa 140 aandeelhouders 
Essent NV van belangen 
maximalisatie verkoopopbrengst 

AB EV € 52.387 

 

EV € 8.541 Vastgestelde 
jaarrekening 
2014 

€ 52AK Publiek belang: borging financiële 
belangen gemeente. 

< 5% VV € 12.484 

 

VV € 36.057 

 Resultaat -€ 14.095 

 

Resultaat -€ 43.846 
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Prog. / 
(product) 

Naam Doel Aard Gegevens vermogens- en resultaatgegevens 
EV = eigen vermogen / VV = vreemd vermogen 

Bron Nominale 
(balans) waarde 
per 31-12-2014; 
Aandelenkapitaal 
(AK), geldlening, 
garantie 

Publiek belang en/of 
gegevens/actualiteit 

2013   2014    

Essent en optimalisatie 
risicoafdekking voor 
aansprakelijkheid. 

11 (901) Bank 
Nederlandse 
Gemeenten 
(BNG NV) 

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

AB EV € 3.430 mln. 

 

EV € 3.582 mln. Vastgestelde 
jaarrekening 
2014 

€ 730.782 AK Publiek belang: borging financiële 
belangen gemeente.  

< 5% VV € 127.753 mln. 

 

VV € 149.923 mln. 

 Resultaat € 283 mln. 

 

Resultaat  €126 mln. 

11 (901) Vitens NV Productie en leverantie van (drink) 
water. 

AB EV € 438,3 mln. 

 

EV € 421,2 mln Vastgestelde 
jaarrekening 
2014 

€ 282.600 AK 
Achtergesteldele
ning:  
€ 742.874 

Publiek belang: borging infrastructuur 
drinkwatervoorziening. 
  

< 5% VV € 1.274mln. 

 

VV € 1292,5 mln 

 Resultaat € 67,3 mln 

 

Resultaat € 77,6 mln 

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

AB EV € 54,3 mln. 

 

EV € 60.459.843 Vastgestelde 
jaarrekening 
2014 

€ 6.100 AK Publiek belang: stimulering 
economische bedrijvigheid.  

< 5% VV  € 1.317.230  

 

VV  € 1.639.389  

 Resultaat  € 1.664.635  

 

Resultaat  € 7.362.383  

11 (901) Dataland BV Realisering van een landelijke 
voorziening voor het breed 
toegankelijk en beschikbaar maken 
van gebouwgegevens uit het 
informatiedomein van de 
gemeenten voor de publieke en 
private markt. 

AB EV € 495.250 

 

EV € 728.311 Vastgestelde 
jaarrekening 
2014 

€ 4.818 AK Publiek belang: verlaging lastendruk 
gemeenten/particulieren bij verzoeken 
om gebouwgegevens en verbetering 
kwaliteit eigen vastgoedgegevens. 

< 5% VV  € 569.477  

 

VV  €236.542 

 Resultaat  € 410.285  

 

Resultaat  € 199.797  

11 (901) Coöperatie 
Dimpact u.a.  

Impact levert oplossingen in de 
digitale dienstverlening van 
publiekrechtelijke instellingen. 

Coöp EV € 526.459 

 

EV € 403.054 Vastgestelde 
jaarrekening 
2014 

Contractwaarde     
€ 650.000 

Publiek belang: digitale 
dienstverlening en de facilitering 
daarvan. 

< 5% VV  € 634.321  

 

VV  € 467.532  

 Resultaat  € -118.612  

 

Resultaat  € -123.405  

3 (23) Coöperatie 
Parkeerservice 
u.a. 

Advisering en levering van diensten 
voor straatparkeer- en 
garagebeheer en straatparkeer 
handhaving.  

Coöp EV € 1.070.367 

 

EV € 1.295.606 Vastgestelde 
jaarrekening 
2014 

Contractwaarde     
€ 327.000 

Publiek belang: levering van diensten 
voor het parkeren in de binnenstad. 

< 5% VV  € 1.878.807  

 

VV  € 2.874.123  

 Resultaat  € 387.775  

 

Resultaat  €  225.238  

1 (104) Stichting 
Strategische 
Board 
Stedendriehoek 

Bevorderen van de economische 
ontwikkeling in de regio 
stedendriehoek. 

ST EV nvt 

 

EV € 181.580 Vastgestelde 
jaarrekening 
2014 

Bijdrage € 97.000 
(€ 1 per inwoner). 

Publiek belang: versterking 
economisch klimaat. 

 VV  nvt  

 

VV  € 2.401.069  

 Resultaat  nvt  

 

Resultaat  € 62.342  
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Risico’s 
Deelnemen aan verbonden partijen kent financiële, bestuurlijke, organisatorische en 
beleidsinhoudelijke risico’s. In deze paragraaf brengen we met name de financiële risico’s 
onder de aandacht (zo nodig in relatie tot gemeentelijk weerstandvermogen).  
 

Financiële risico’s en weerstandsvermogen 
Bij de meeste deelnemingen is er sprake van gebruikelijke bedrijfsvoeringrisico’s. Die 
conclusie baseren we op de accountantsrapporten bij de jaarrekeningen van die partijen. 
Bij sommige vennootschappen bevatten de accountantsrapporten - naast de informatie 
over de continuïteit van de bedrijfsvoering - ook informatie over bijzondere 
omstandigheden en risico’s. Verder maken ze voor een paar verbonden partijen melding 
van de actuele waarde van het bezit. Informatie over de vermogensposities, de 
resultaten, bijzondere omstandigheden en actuele waarden zijn indicaties (er zijn er 
uiteraard meer) over de continuïteit van een verbonden partij en hun vermogen om 
financiële risico’s te kunnen opvangen. Hieronder gaan we daar kort op in. 
 
GR Regio Stedendriehoek 
De deelnemende gemeenten van deze GR zijn Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Brummen, 
Epe, Lochem en Voorst. De regio kent enkele beperkte risico’s (waaronder een 
inverdientaakstelling van een projectleider) en beschikt over beperkt 
weerstandsvermogen. De regio verdeelt de kosten over de deelnemende gemeenten via 
de verdeelsleutel ‘inwonertal’. Het Deventer aandeel in die kosten is ongeveer 24%. 
Wettelijk is geregeld dat de gemeenten bijspringen als de regio niet aan haar 
verplichtingen kan voldoen. 
 
GR Veiligheidsregio IJsselland 
De Veiligheidsregio IJsselland is een samenwerkingsverband van 11 Overijsselse 
gemeenten. Met ingang van 2014 is de verplichte regionalisering van de brandweerzorg 
een feit. De begroting 2015 is beleidsarm opgesteld. De oplopende taakstelling van de 
veiligheidsregio tot € 1,1 miljoen in 2024 is financieel vertaald en opgenomen in de 
begroting 2015. Binnen de kaders en uitgangspunten van de veiligheidsregio zal het 
weerstandvermogen per 31-12-2015 met een verwacht positief resultaat over 2015 op 
peil worden gebracht.  
De Veiligheidsregio verdeelt de kosten over de deelnemende gemeenten in hoofdzaak via 
de verdeelsleutel ‘inwonertal’. Het Deventer aandeel in die kosten is ruim 19,5%. De 
bijdrage bedraagt € 6,7 miljoen. Het verdeelmodel wordt in 2015 herijkt en in 2016 ter 
besluitvorming voorgelegd aan deelnemende gemeenten. 
 
 

Het Groenbedrijf BV 
De gemeente Deventer en Sallcon zijn elk voor 50% aandeelhouder in Het Groenbedrijf 
BV. Formeel beperkt het risico van de gemeente zich tot het ingebrachte en geactiveerde 
aandelenkapitaal van € 30.000 en de verleende garantie op geldleningen van de BV van 
totaal € 1.266.667 per 31 december 2015. Gegeven de rijksbezuinigingen op de sociale 
werkvoorziening staat Sallcon voor een grote ombuigingoperatie. Dit omvat ook de 
plaatsing/detachering van wsw-ers bij Het Groenbedrijf. Gemeente, Sallcon en Het 
Groenbedrijf werken aan plannen voor een vernieuwd toekomstperspectief. Daarbij 
worden ook de financiële gevolgen, risico’s, weerstandvermogen, en afwegingen in beeld 
gebracht. 
 
NV Centrumgarage Deventer 
De gemeente Deventer bezit circa 6% van de aandelen in de NV Centrumgarage Deventer. 
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. Los van het feit dat de 
vennootschap vermogen heeft om risico’s op te vangen, blijkt uit de praktijk tot nu toe en 
uit de vooruitzichten dat de beide genoemde risico’s voor de gemeente beperkt zijn. De 
vennootschap kent normale bedrijfsvoeringrisico’s. 
 
NV Vastgoed Milieucentrum Deventer 
De gemeente Deventer heeft ongeveer 49,5% van de aandelen van NV Vastgoed 
Milieucentrum Deventer in handen . De overige aandeelhouders zijn Woningstichting 
Rentree (ongeveer 49,5%), Sallcon (0,8%) en IVN (0,1%). De NV kent uitsluitend normale 
bedrijfsvoeringrisico’s. 
 
NV Wonen boven winkels Deventer 
De gemeente Deventer en Woonbedrijf Ieder1 zijn elk voor 50% aandeelhouder in  
NV Wonen boven winkels Deventer. De uitdaging van deze NV is om haar doelstelling (een 
veilige en leefbare binnenstad door woningen boven winkels te realiseren) te halen met 
minimaal breakeven exploitatieresultaten. Dat is tot nu toe in beperkte mate gelukt. 
Mede daarom waren aanvullende kapitaalstortingen nodig. Omdat deze stortingen niet 
zijn geactiveerd, is het aandeel van de gemeente Deventer in het eigen vermogen van de 
NV van afgerond € 0,8 miljoen per 31 december 2014 nog steeds hoger dan het 
geactiveerde aandelenkapitaal van € 454.000. Daarnaast is een via het Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting Nederland verkregen lening van € 700.000 doorgeleend aan de NV. 
Vanwege de gewijzigde markt omstandigheden is er een nieuw ondernemingsplan voor 
de jaren 2014-2018 opgesteld. De nadruk in dit ondernemingsplan ligt op advisering en 
beheer, het versterken en uitbouwen van samenwerking en gebruik maken van 
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alternatieve financieringsbronnen om ontwikkelingen te realiseren. Financiering door de 
aandeelhouders is hierin geen vanzelfsprekendheid. 
Deventer staat garant voor € 1,5 miljoen voor twee inmiddels opgeleverde projecten 
(Heraut en het Pakhuis). Als zekerheidsstelling is er een hypotheek gevestigd op een pand 
en stelde de gemeente aanvullende voorwaarden om bijvoorbeeld ook meer zekerheid te 
krijgen bij de meerjarige liquiditeitsontwikkeling. 
 
GR Recreatiegemeenschap Salland 
Dit samenwerkingsverband van de gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe, kent 
gebruikelijke bedrijfsvoeringrisico’s. De GR Recreatiegemeenschap Salland heeft beperkt 
eigen vermogen om incidentele tegenvallers op te kunnen vangen. Tot nu toe laten de 
jaarbegrotingen en jaarrekeningen een bescheiden voordelig resultaat zien. De GR 
verdeelt de meeste kosten over de deelnemende gemeenten met de verdeelsleutel 
’inwonertal’. Het Deventer aandeel in die kosten is rond 65%. Wettelijk is geregeld dat de 
gemeenten bijspringen als de GR niet aan haar verplichtingen kan voldoen. 
 
NV Luchthaven Teuge 
De aandelen van NV Luchthaven Teuge zijn in handen van de gemeenten Apeldoorn (circa 
54,5%), Deventer (circa 25%), Zutphen (circa 11,5%) en Voorst (circa 8,5%).  
De NV voorziet in haar financiering vanuit een private bank. De inbreng van de vier 
deelnemende gemeenten in de NV beperkt zich dan tot de inbreng van het 
oorspronkelijke aandelenkapitaal. 
In opdracht van de vier deelnemende gemeenten in deLuchthaven Teuge is in het najaar 
van 2012 een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor private partners om in de NV 
te participeren. Dit onderzoek heeft echter geen concrete mogelijkheden opgeleverd. 
De NV heeft in 2014 geïnvesteerd in baanverlichting en een nieuw havendienstgebouw. In 
2016 start de provincie Gelderland met de voorbereidingen voor het te actualiseren 
Luchtvaartbesluit. De provincie betrekt daarbij de deelnemende gemeenten in de NV. 
Mede als grondslag voor dat Luchthavebesluit maar ook voor het actualiseren van het 
bedrijfsplan van de NV (voorjaar 2016) is er een toekomstvisie voor de luchthaven 
opgesteld, vergezeld van een rapport over de economische en toeristische mogelijkheden 
en over hinder(maatregelen). De toekomstvisie is eind december 2015 aangeboden aan 
de provincie Gelderland en in februari 2016 aan de gemeenteraad gepresenteerd.  
 
Sallcon 
Sallcon is een GR van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe. Naast gebruikelijke 
bedrijfsvoeringrisico’s kent dit bedrijf een bijzonder financieel risico als gevolg van de 
bezuinigingen van het Rijk op de sociale werkvoorziening en de invoering van de 
Participatiewet. Sallcon heeft weerstandsvermogen dat het tijdelijk kaninzetten om de 
nadelige gevolgen van de bezuinigingen te dekken. De gemeenten Deventer en Olst-Wijhe 

en Sallcon hebben daartoe een herstructureringsplan voor het bedrijf vastgesteld, dat in 
het voorjaar van 2016 wordt geactualiseerd en geïntegreerd in een nieuw bedrijfsplan 
voor Sallcon. Het bedrijfsplan wordt gebaseerd op de vastgestelde toekomstvisie. 
Inmiddels is, voortvloeiend uit de toekomstvisie, de juridische structuur van Sallcon 
aangepast en is de GR omgezet in een bedrijfsvoeringsorganisatie. Sallcon BV blijft de 
entiteit waarin de bedrijfsmatige onderdelen zijn opgenomen. 
 
GGD IJsselland 
Deze GR van elf Overijsselse gemeenten, waaronder Deventer, kent gebruikelijke 
bedrijfsvoeringrisico’s. Er is en beperkt eigen vermogen (algemene reserve), totaal rond  
€ 300.000, 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 reguliere taken is het Deventer deel in de GGD-
kosten ruim 19%. Deventer volgt de GGD nauwlettend vanwege de te lopen risico’s en de 
hoogte van het weerstandsvermogen. Wettelijk is geregeld dat de gemeenten bijspringen 
als de GR niet aan haar verplichtingen kan voldoen. 
 
NV Bergkwartier 
De inbreng van de gemeente Deventer in de NV Bergkwartier is € 1.547.390 geactiveerd 
aandelenkapitaal, 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 ad € 78.000 per jaar.  
De jaarrekening 2014 van de NV sluit met een negatief resultaat van -/- € 15,361 miljoen. 
Dat resultaat is samengesteld uit een positief operationeel resultaat van € 2,5 miljoen. 
Daarnaast zijn herwaarderingen toegepast (-/- € 11,4 miljoen) en zijn een renteswap plus 
andere kosten afgekocht (-/- € 5,5 miljoen). Daardoor ontvangt de gemeente over 2015 
geen dividend. Directeur en raad van commissarissen van NV Bergkwartier werken nu een 
toekomstvisie en een herijkt (financieel) meerjarenperspectief uit. In het voorjaar van 
2016 wordt de gemeenteraad daarover nader geïnformeerd.  
 
NV Deventer Schouwburg 
De deelname van de gemeente Deventer in de NV Deventer Schouwburg bedraagt  
€ 325.260 van het totale aandelenkapitaal van deze vennootschap van afgerond € 
420.000. De andere aandelen zijn in handen van negen Deventer bedrijven. Het financiële 
risico van de gemeente 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 ten opzichte van de NV 
Maatschappelijk Vastgoed Deventer (pacht van de huisvesting). Daarmee zorgt de 
gemeente voor enige borging van de continuïteit van deze vennootschap. Een 
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substantieel ander deel van de huisvestingkosten zal uit opbrengsten van de schouwburg 
moeten blijven komen. Dat was, is en blijft een risico voor dergelijke voorzieningen. 
De schouwburg heeft over 2014 een klein negatief resultaat van -/- 13.000 bereikt. In 
2012 boekte de schouwburg echter nog een negatief exploitatieresultaat van € 175.000 
(afgerond). Daardoor is het weerstandvermogen negatief geworden. De liquiditeit positie 
is nog toereikend.  
Bijstelling van het meerjarenperspectief 2014-2018 werd noodzakelijk. Ook is het op peil 
brengen van het weerstandvermogen nodig.  
De gemeente heeft in 2015 besloten tot een financiële bijdrage in de vroegtijdige 
vervanging van de Trekkenwand. 
  
NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer 
In beginsel loopt de gemeente risico op verlies van aandelenkapitaal. Een tweede risico 
betreft het niet tijdig of niet terugontvangen van de verstrekte leningen. De vennootschap 
heeft tegenover de exploitatielasten van die leningen huurbaten van de gebruikers staan. 
De gemeente houdt bij de vaststelling van de jaarbijdragen/jaarsubsidies voor die 
gebruikers rekening met die verplichtingen. Tegenover het aandelenkapitaal en de 
leningschuld staat de waarde van het maatschappelijk vastgoed waarin belangrijke 
cultuurvoorzieningen zijn gehuisvest. In het kader van de beheersing van die risico’s 
worden naast de afloop van de investeringen ook betaling en ontvangst van de huurbaten 
voortdurend gemonitord.  
In 2013 is besloten tot nieuwbouw van de bibliotheek en ontwikkeling van het 
Filmtheater. Het investeren  exploiteren wordt door de NV gedaan en de financiering 
wordt door de gemeente geleverd. In 2014 presenteerde de NV een actueel 
meerjarenperspectief gebaseerd op dit uitgebreide eigendom en op een actualisatie van 
levensduur van het Cultureel Centrum. De verwachte levensduur is met 10 jaar verlengd 
(2025 naar 2035). De restant boekwaarden van de leningen zijn met die levensduur 
herzien. Herziening biedt ruimte om tot 15% erfpachtverlaging per 1-1-2015 voor 
gebruikers van het Cultureel Centrum over te gaan.  
Vanaf 2016 is de NV vennootschapsbelastingplichtig. Bij het uitwerken van een visie voor 
het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed is de vpb-plicht een aandachtsaspect.  
  
NV Sportbedrijf Deventer 
De NV Sportbedrijf Deventer heeft gering eigen vermogen voor incidentele tegenvallers. 
Als opdrachtgever/subsidieverstrekker zorgt de gemeente voor een gedeeltelijk borging 
van de continuïteit van deze vennootschap. Een substantieel ander deel zal van de 
gebruikers (opbrengsten) moeten blijven komen. Dat was, is en blijft een risico voor 
dergelijke voorzieningen. Het is voor de vennootschap dan ook een uitdaging om te 
blijven zorgen voor een aantrekkelijk aanbod tegen marktconforme/concurrerende 
prijzen, dit in het belang van het op niveau houden van het gebruik.  

Eind 2012 presenteerde de NV een risicoscan. Op basis daarvan zijn en worden 
beheermaatregelen genomen die tot afname van risico’s leiden. Voor doorlopende risico’s 
de NV neemt maatregelen om in 5 jaar tijd naar een toereikend weerstandvermogen te 
groeien: van € 78.000 naar € 656.000.  
In 2015 werd de leningenportefeuille van de NVgeherfinancierd. Ook is een aanvullende 
lening van € 3,4 mln. verstrekt. Daarmee kan de liquiditeitsbehoefte van de NV heeft 
worden opgelost.  
Eerder in 2015 kreeg de NV een lening voor het aanbrengen van brandscheidingen in de 
Scheg. 
 
Circulus BV 
De aandelen van Circulus BV waren in handen van de gemeenten Apeldoorn (55%), 
Deventer (34%) en Epe (11%). In 2013 stemden het college en de raad in met een fusie 
tussen Circulus BV en Berkel Milieu. De fusie is in 2014 met terugwerkende kracht over 
2014 geformaliseerd. De aandeelhouders van Berkel Milieu waren gemeenten Zutphen, 
Doesburg, Bronckhorst, Brummen en Lochem.  
 
In de gefuseerde organisatie bedraagt het Deventer aandeel 22,6%. De positie van 
dochteronderneming CiRec BV wijkt niet af van de positie die CiRec in Circulus BV had. 
Alleen de gemeenten Apeldoorn en Deventer hebben zeggenschap over CiRec en dragen 
financieel risico. De aandeelhouders hebben afspraken gemaakt hoe het bedrijf moet 
handelen bij een dreigend en/of optredend financieel probleem. De gemeente Deventer 
had een lening van afgerond € 2,1 mln. aan Circulus uitstaan. In het fusiebesluit Circulus-
Berkel Milieu staat dat het gefuseerde bedrijf zelfstandig voor haar financiering gaat 
zorgen. De lening van Deventer is vervroegd afgelost. 
Een ander type risico is dat het geraamde exploitatievoordeel bij de 100% dochter Cirec 
BV niet wordt gerealiseerd (De gemeente loopt risico op de dividenduitkering van begroot 
€ 350.000). Cirec verzorgt overslagactiviteiten voor derden. Zouden die derden dat in 
eigen beheer gaan doen, dus zelf een overslagstation gaan bouwen/gebruiken, dan zou 
dit in het slechtste geval neerkomen op volledig dividendverlies. Wij schatten in dat die 
situatie zich niet snel zalvoordoen. De directie van de Cirec monitort dit risico in opdracht 
van de aandeelhouders voortdurend.  
 
Enexis Holding NV 
De gemeente is voor 0,2592% aandeelhouder in Enexis Holding NV. Het risico is beperkt 
tot dit percentage van het nominale aandelenkapitaal (0,2592% van € 149.682.196 is € 
387.976) en het risico op het verlies van de dividendraming van € 260.000 per jaar. Bij 
eerstgenoemd risico merken we op dat Enexis met meer dan 50% eigen vermogen al 
boven de wettelijk geregelde ratio van minimaal 40% zit. Als we ook rekening houden met 
de achtergestelde status van € 350 miljoen van de ’Vordering op Enexis vennootschap’ (de 
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bruglening van € 1,8 miljard), dan is er sprake van een laag risico. Bij het tweede risico 
merken nog op dat Enexis Holding in een gereguleerde markt opereert, onder toezicht 
van de Energiekamer. De in de gemeentebegroting opgenomen ramingen zijn afkomstig 
uit de businessplannen van de NV, rekening houdende met de aanwijzing van de minister 
van Economische Zaken dat de dividend pay-out ratio vanaf boekjaar 2011 maximaal 50% 
mag bedragen.  
 
Vordering op Enexis BV 
Ook in Vordering op Enexis BV heeft de gemeente Deventer een belang van 0,2592%. 
Binnen deze vennootschap hebben de voormalige aandeelhouders Essent hun vordering 
van € 1,8 miljard bruglening op Enexis BV gestructureerd. Het gaat om vier deelleningen 
met verschillende looptijden (3, 5, 7 en 10 jaar) en rentepercentages (gemiddeld circa 
4,65%). Via een aanwijzing van de minister van Economische Zaken is € 350 miljoen ervan 
geoormerkt als achtergesteld voor mogelijke toekomstige conversie naar het eigen 
vermogen van Enexis BV. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid van aandeelhouder 
Deventer in het nominale aandelenkapitaal van € 20.000 is verwaarloosbaar. Daarnaast 
loopt de vennootschap beheerste risico’s als Enexis BV de rente en aflossing op de 
Bruglening niet tijdig betaalt. Enexis BV heeft begin 2012 deellening-A van € 450 miljoen 
(aandeel Deventer € 1.166.400) afgelost. In september 2013 loste Enexis deellening-B van 
€ 500 miljoen af (aandeel Deventer € 1.295.999). 
 
Attero Holding NV 
Attero Holding NV is houdstermaatschappij van Attero BV. Attero Holding NV is geen 
verbonden partij meer van gemeente Deventer. In 2014 stemde ruim 80% van de 
aandeelhouders in met de verkoop van Attero aan Waterland Private Equity Investments 
BV. Dit betekent dat de gemeente Deventer geen dividend ter hoogte van  € 26.000 meer 
ontvangt. Waterland heeft een aantal garanties en vrijwaringen bedongen. Hiervoor is € 
13,5 mln. op een escrow-rekening of derdenrekeingen gezet. De aansprakelijkheid van 
alle verkopende aandeelhouders tezamen bedraagt maximaal het bedrag dat in escrow is 
gestort. Om deze afspraken te faciliteren, zullen de verkopend aandeelhouders een 
overeenkomst over de escrow-rekening sluiten. Voor zover het in escrow gestorte bedrag 
niet wordt aangewend ter vergoeding van Waterland, zal € 9,5 miljoen medio 2015 en het 
restant medio 2019 alsnog aan de verkopend aandeelhouders worden betaald. De 
terugbetaling van de renteloze lening van € 2.134.381 van de gemeente Deventer aan 
Attero blijft buiten de overname. Deze verplichting wordt in 2016 door Essent nageleefd. 
 
Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV, Verkoop Vennootschap BV, CBL (Cross Border 
Lease) Vennootschap BV en Claim Staat Vennootschap BV 
Het betreft vennootschappen die zijn voortgekomen uit de splitsing en verkoop van 
aandelen in Essent. Enkele opmerkingen: 

 PBE BV: in 2011 is het belang in de Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-
Nederland (EPZ) verkocht. Er is 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 

 Verkoop Vennootschap BV: in 2011 is € 400 miljoen van de oorspronkelijke € 800 
miljoen (voor algemene/fiscale zekerheden) vrijgevallen. Dat bedrag is, na aftrek van 
gemaakte kosten, aan de aandeelhouders uitgekeerd. De resterende € 400 miljoen 
valt op 30 september 2015 vrij, onder aftrek van gehonoreerde claim en kosten. Bij 
de jaarrekening 2013 is een fiscale voorziening getroffen. Daardoor bedraagt het 
restant eigen vermogen geen € 400 miljoen, maar € 347 miljoen. Deze mutatie wordt 
neutraal verwerkt in de gemeenteadministratie. Tegenover de vordering is ook een 
voorziening opgenomen, omdat onzeker is hoeveel van de resterende € 347 miljoen 
nodig is voor claims en kosten.   

 CBL Vennootschap BV: in 2011 is een groot deel van het restbedrag van het CBL 
Escrow Fonds vrijgevallen en uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het Deventer deel 
bedroeg rond USD 250.000. De BV heeft een financieel actief op de balans staan van 
USD 9,9 miljoen, dat even groot is als de kortlopende schuld aan gemeenten. Het 
financieel actief betreft de in een stichting gebrachte ’gelden’ die als borging dienen 
voor financiële risico’s uit de verkoop van van aandelen Essent. 
Het risico dat Deventer zijn aandeel van 0,2592% in het aandelenkapitaal van  
€ 20.000 per vennootschap kwijtraakt, is verwaarloosbaar. De overige risico’s zijn 
going concern-risico’s met de aantekening dat we met de voorziening dubieuze 
debiteuren hebben geregeld dat de vordering op de Verkoop Vennootschap geen 
risico is. 
 

Bank Nederlandse Gemeenten NV 
De gemeente Deventer bezit ongeveer 0,5% van de aandelen in de Bank Nederlandse 
Gemeenten NV. De andere aandeelhouders zijn gemeenten, provincies en de staat. Het 
eigenaarschap van deze overheden én het in de statuten verankerde beperkte 
werkterrein van de bank bieden financiers het vertrouwen dat het risico van 
kredietverlening aan de BNG zeer beperkt is. In lijn daarmee is het gemeentelijk risico op 
verlies van het ingebrachte kapitaal gering. Van het aandelenkapitaal is afgerond  
€ 64.300 geactiveerd. Bij de Voorjaarsnota‘s 2012  en 2015 is het geraamde dividend  
verlaagd van afgerond € 611.000 naar inmiddels afgerond € 166.000  per jaar. De reden is 
dat de BNG moet voldoen aan nieuwe eisen (Basel III) die banken verplichten tot 
versterking van het eigen vermogen.  
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Vitens NV 
Deventer is voor ongeveer 0,56% aandeelhouder in Vitens NV. De andere aandeelhouders 
zijn gemeenten en provincies. Het risico van de gemeente is beperkt tot het 
aandelenkapitaal van € 282.600, het risico op het verlies van de dividendraming ad 
afgerond € 75.000 per jaar en het risico op niet tijdige of geen aflossing op de 
achtergestelde lening van € 123.813 per jaar. Op basis van de praktijk tot nu toe, de 
vooruitzichten en het gegeven dat het bedrijf een product levert dat tot de dagelijkse 
behoeften behoort, schatten we genoemde risico’s als laag in. 
 
Wadinko NV 
De gemeente Deventer bezit 2,55% van de aandelen van Wadinko NV. 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 2014 € 15,7 miljoen hoger is dan de boekwaarde (bron: jaarverslag 2014). De 
NV heeft geen vreemd vermogenspositie. De NV keert structureel dividend uit. Voor 
Deventer is dat € 30.000.  
 
Dataland BV 
Het risico is beperkt tot de nominale waarde van de certificaten van aandelen die de 
gemeente heeft via de Stichting Administratiekantoor Dataland. De Stichting is houdster 
van de aandelen van Dataland BV. De gemeente Deventer neemt dus niet rechtstreeks 
risicodragend deel in de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap Dataland BV. Van de 
nominale waarde is slechts een fractie geactiveerd. 
 
Stichting Strategisch Board Stedendriehoek  
Stichting Strategisch Board Stedendriehoek werd bij akte van 17-11-2013 opgericht. Het 
bestuur bestaat uit 7 leden: 2 van gemeenten, 2 uit het bedrijfsleven en 2 uit het 
(beroeps)onderwijs. Gezamenlijk kiezen zij een onafhankelijk voorzitter. Doel van de 
stichting is het bevorderen van de economische ontwikkeling in de regio Stedendriehoek. 
De bijdragen van gemeenten (€ 1 per inwoner) zijn bestemd voor programmakosten en de 
organisatiekosten van de stichting. Deventer droeg in 2014 € 97.000 bij.  
 
Coöperatie ParkeerService u.a.  
Coöperatie ParkeerService u.a. levert diensten voor parkeren op straat en in garages en 
adviseert gemeenten over beheer en handhaving. In 2014 waren 13 gemeenten lid. Door 
de uitgesloten aansprakelijkheid is er beperkt financieel risico. Statutair is een minimale 
afname van diensten vastgelegd. In 2015 nam de gemeente Deventer voor € 0,3 miljoen 
aan diensten af.  
 

 
Coöperatie Dimpact u.a. 
Coöperatie Dimpact u.a. ontwikkelt en levert oplossingen voor de digitale dienstverlening 
van publiekrechtelijke instellingen. Dimpact kan ook de automatiseringsbelangen van de 
leden behartigen. Dimpact levert diensten aan het samenwerkingsverband DOWR/ICT. 
Deventer heeft een overeenkomst met Dimpact voor licentie- en hostingskosten van 
software en lidmaatschap (contributie: € 650.000). Dat is in essentie voor de website en 
het Mozard zaaksysteem. Er zijn 34 gemeenten lid van Dimpact.  
 
Bedrijfsvoering organisatie Jeugdzorg IJsselland.  
Sinds 1 januari 2015 nemen 11 gemeenten in de regio IJsselland deel in de 
gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie jeugdzorg IJsselland. Deze 
organisatie regelt de inkoop, facturering en de informatievoorziening over de verstrekte 
zorg en de besteding van de middelen. Deze samenwerkingsvorm is voor 2015 en 2016 
afgesproken. Over voortzetting wordt in 2016 besloten.  
 

Risico’s en weerstandsvermogen 
De gemeente Deventer beoordeelt of ze financieel risico loopt met haar verbonden 
partijen en of ze voor dit risico specifiek weerstandvermogen moet creëren. Als er bij een 
verbonden partij financiële problemen ontstaan (rekeningnadeel en/of nadeel in 
meerjarenperspectief), dan volgt de gemeente bij die beoordeling de volgende lijn: 
• Eerst wordt het weerstandvermogen van een verbonden partij aangesproken 
• Vervolgens worden beheermaatregelen getroffen om de exploitatie sluitend te 

houden of te maken en vult de verbonden partij het weerstandvermogen tot de 
vastgestelde norm aan 

• Voorwaarde voor beperking van financieel risico is een toereikende liquiditeitspositie 
van de verbonden partij 

• Indien beheermaatregelen niet tot een gezond financieel meerjarenperspectief 
(kunnen) leiden en het liquiditeitsaldo niet toereikend is, loopt de gemeente als 
aandeelhouder (en als GR-partij) financieel risico. In het treffen van 
beheermaatregelen wordt ook de vraag betrokken of verkoop van eigendommen 
(met name vastgoed) fianciële zekerheid kan opleveren. 

 
Als ovenstaande aanpak niet mogelijk is, dan loopt de gemeente financieel risico met de 
volgende mogelijke consequenties: 
• Tijdelijk of structureel beroep op aanvullende subsidie 
• Tijdelijke of structurele verstrekking van financiering of een kredietfaciliteit  
• Aanvulling aandelenkapitaal. 
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De gemeente heeft voor alle onvoorziene risico’s binnen haar programma’s (ook die 
wegens financieel risico op verbonden partijen) een weerstandvermogen beschikbaar.  
De vraag is of de omstandigheden bij de verbonden partijen nu zodanig zijn gewijzigd, dat 
we een specifiek weerstandvermogen moet aanhouden. In de beoordeling daarvan was 
met name de  besluitvorming over een verbetering van de  liquiditeitspositie van het 
Sportbedrijf belangrijk. Vooralsnog is er geen reden om een specifiek weerstandvermogen 
bij de gemeente te vormen.  
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Paragraaf Grondbeleid 
Belangrijke conclusies uit deze paragraaf  
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.  
Samen met andere partijen optimaliseert de gemeente het woningaanbod in Deventer. 
We beschikken over voldoende voorraad bouwgrond voor bedrijventerreinen en 
voorzieningen.  
 
Woningbouwproductie stabiel 
De opleving van de woningbouwproductie in de goedkopere sectoren heeft zich het 
afgelopen jaar doorgezet. Dit geldt voor zowel de gemeentelijke plannen als voor de 
particuliere ontwikkelingen in uitbreidingen en binnen de bebouwde kom. Ook de 
voorzichtige positieve beweging in de duurdere woningbouwsectoren, zoals de 
zelfbouwkavels en duurdere projectbouw, zet door.  
 
Achterblijvende vraag naar nieuwe bedrijfskavels 
Nog steeds zien we dat de vraag naar bedrijfskavels op het bedrijventerrein langs de A1 of 
de Westfalenstraat achterblijft bij de prognoses. Wel zien we meer vraag ontstaan naar 
bestaande bedrijfsgebouwen en gronden op de diverse bedrijventerreinen. Daar hoort 
ook een voorzichtige vraag bij naar de kleinere restkavels op de bestaande 
bedrijventerreinen, bijvoorbeeld aan de Hunneperkade.  
Eveneens zien we weer een groeiende belangstelling voor de ontwikkeling van de sport- 
en leisurestrook langs de Holterweg. 
 
Netto lichte verhoging verliesvoorzieningen 
Per 1 januari 2016 zijn alle meerjarenbegrotingen doorgerekend. Op basis van actuele 
inzichten in de grondexploitaties zou de verliesvoorziening met € 4,3 miljoen opgehoogd 
moeten worden tot € 51,4 miljoen. Echter, de raad besloot bij de behandeling van de 
begroting 2016 de interne rekenrente te verlagen van 5% naar 4%. Hierdoor valt de 
verliesvoorziening weer € 4,1 miljoen lager uit ten opzichte van de actualisatie met 5%. 
Per saldo moet de verliesvoorziening van vorig jaar (€ 47,1 miljoen) met € 0,2 miljoen 
worden opgehoogd tot € 47,3 miljoen. Het risicoprofiel van de grondexploitaties 
waarvoor een beroep op het weerstandvermogen wordt gedaan, bedraagt € 8,4 miljoen. 
Dit is een daling van € 2,4 miljoen ten opzichte van de begroting 2016. 
 
 
 

Weerstandsvermogen grondexploitaties 
De Algemene Reserve Grondexploitaties (ARG) maakt onderdeel uit van het specifieke 
weerstandsvermogen. De stand van de ARG is met € 5,17 miljoen gedaald naar een stand 
per 31-12-2015 van € 0,12 miljoen. Dit komt met name door de afwaardering van Park 
Zandweerd met € 2,12 miljoen en de putting van € 3,00 miljoen ten gunste van de 
egalisatiereserve rente als gevolg van de bruto verhoging verliesvoorziening. 
 
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.  

 

De rol van het gemeentelijke grondbeleid 
Het grondbeleid heeft invloed op en samenhang met de uitvoering van de programma’s 
zoals Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Economie, Kunst en Cultuur. De beschikbaarheid 
van gronden en gebouwen zijn immers belangrijk voor de diverse maatschappelijke 
activiteiten. Dat maakt grond- en vastgoedbeleid tot een van de manieren waarop de 
gemeente deze activiteiten binnen haar grondgebied kan stimuleren en faciliteren.  
 
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 ook de ontwikkeling van woningbouwlocaties. 
 
In 2014 stelde de gemeenteraad de nieuwe Nota Grondbeleid vast. 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 bekijken we wel in hoeverre  de gronden of panden een 
strategische waarde vertegenwoordigen. Ook bekijken we 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 
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op die gronden zijn eveneens beschikbaar voor tijdelijke functies, passend bij de 
omgeving. 

 
Uitvoering van het grondbeleid 
De woningmarkt heeft zich inmiddels redelijk gestabiliseerd. In vrijwel alle segmenten 
worden er weer woningen gebouwd en verkocht. Dit geldt zowel voor de gemeentelijke 
woningbouwplannen als voor de particuliere ontwikkelingen. Opgemerkt wordt dat ook 
meer beweging in de markt is ten aanzien van beleggers huurwoningen. De ontwikkeling 
van de gronden waar voorheen T&D en de vv IJsselstreek waren gevestigd zijn daarvan 
tastbare voorbeelden. 
Ook de belangstelling voor kavels voor vrijstaande woningen in Eikendal en De Vijfde 
Hoek heeft zich in 2015 vertaald in concrete verkopen.  
 
Voor de komende jaren zien we weer enige ruimte om nieuwe (zachte) plannen op te 
pakken. Dat betekent dat ook het oppakken van de resterende gemeentelijke locaties, 
zoals Park Zandweerd of de zogenaamde compensatielocaties in Keizerslanden, actueler 
wordt.  
 
In 2014 was er vraag naar gronden voor bedrijvigheid en voorzieningen. Dat heeft zich in 
2015 echter niet doorgezet. Op het Bedrijvenpark A1 konden belangrijke opties niet 
worden omgezet in daadwerkelijke koopovereenkomsten. Daarom hebben wij het 
uitgiftetempo in de grondexploitatie naar beneden bijgesteld. Dit is een punt van zorg, dat 
ook met de raad is gedeeld. In het netwerk waarin bedrijfsleven en gemeente participeren 
gaan we bezien in hoeverre het bestaande verkoop- en acquisitieteam kan worden 
versterkt. 
 
De markt voor overige economische activiteiten (diverse voorzieningen) is nadrukkelijk in 
beweging. Diverse innovatieve en kleinschalige ontwikkelingen zien we in de strook 
tussen de snelweg en het havengebied. Ook de gemeentelijke gronden zoals Bergweide 
5.2 (nabij Postillion), voormalig gasfabriekterrein en het Havenkwartier maken deel uit 
van deze kansrijke ontwikkelingen. 
Eveneens zien we weer een groeiende belangstelling voor de ontwikkeling van de sport- 
en leisurestrook langs de Holterweg. 
 

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 gemeente de investeringen kan 
terugverdienen, rekening houdend met al bestaande verliesvoorzieningen.  

Voor de gemeentelijke grondexploitaties worden jaarlijks zogenoemde 
meerjarenbegrotingen (MJB’s) 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. 
Om gronden te kunnen waarderen op de ontwikkelwaarde (niet de huidige 
bestemmingen) moet de gemeenteraad zich stellig 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 meerjarenbegrotingen voor deze 
gronden zijn opgesteld. Het gaat om zogenoemde ‘nog niet in exploitatie genomen 
gronden’ (NIEGG) in Park Zandweerd, het Centrumplan Bathmen en het Essentterein.  
 
De meerjarenbegrotingen 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 drie jaar, daarna op 1% en 2%.  
 
Zoals uit onderstaande tabel blijkt, moet de verliesvoorziening per saldo met € 0,2 miljoen 
worden opgehoogd tot € 47,3 miljoen. 
 
In onderstaande tabellen zijn alle mutaties in beeld gebracht. 
 

 A B C (B-A) D E (D-A) F (D-B) 

Mutaties 
verlieslatende 
complexen  
(Bedragen x € 1 miljoen) 

 

Resultaat 
mjb per 1-1-

2015 + 1 
jaar (rente 

5%) 

Resultaat 
mjb per 1-1-
2016 (rente 

5%) 

Bruto 
verschil in 
resultaat 
o.b.v. 5% 

Resultaat 
mjb per 1-1- 
2016 (rente 

4%) (nieuwe 
voorziening) 

Netto 
verschil in 
resultaat 
(Mutatie 

voorziening) 

Bruto 
verschil in 
resultaat 

tussen rente 
4% en 5% 

In exploitatie       

Eikendal - 2.385 - 2.328  57 - 1.345  1.040  983 

Steenbrugge - 3.172 - 3.238 - 66 - 2.762  410  476 

Wijtenh/Douweler 
Leide 

- 2.816 - 2.934 - 118 - 2.842 - 26  92 

De vijfde hoek - 1.439 - 1.905 - 466 - 1.609 - 170  296 

Sluiskwartier - 1.059 - 1.612 - 553 - 1.367 - 308  245 

WC Keizerslanden - 2.347 - 2.360 - 13 - 2.354 - 7  6 
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 A B C (B-A) D E (D-A) F (D-B) 

Mutaties 
verlieslatende 
complexen  
(Bedragen x € 1 miljoen) 

 

Resultaat 
mjb per 1-1-

2015 + 1 
jaar (rente 

5%) 

Resultaat 
mjb per 1-1-
2016 (rente 

5%) 

Bruto 
verschil in 
resultaat 
o.b.v. 5% 

Resultaat 
mjb per 1-1- 
2016 (rente 

4%) (nieuwe 
voorziening) 

Netto 
verschil in 
resultaat 
(Mutatie 

voorziening) 

Bruto 
verschil in 
resultaat 

tussen rente 
4% en 5% 

Bedrijventerrein 
Lettele 

- 352 - 352 - - 339  13  13 

Bedrijvenpark A1 - 22.786 - 24.126 - 1.340 - 22.321  465  1.806 

Rond de Scheg - 5.518 - 5.596 - 78 - 5.516  2  80 

Totaal in exploitatie - 41.874 - 44.451 - 2.577 - 40.455  1.419  3.997 

      
 

Niet in exploitatie        

Park Zandweerd  geen verlies - 1.297 - 1.297 - 1.236 - 1.236  61 

Havenkwartier - Rest  - 4.379 - 4.476 - 97 - 4.476 - 97 - 

Centrumplan 
Bathmen 

- 394 - 380  14 - 382  12 - 2 

Essent Terrein - 417 - 385  32 - 363  54  22 

Bramhaar - - 385 - 385 - 378 - 378  7 

Totaal niet in 
exploitatie 

- 5.190 - 6.923 - 1.733 - 6.835 - 1.645  88 

       

Totaal verlieslatend - 47.064 - 51.374 - 4.310 - 47.290 226 4.085 

 

 A B C (B-A) D E (D-A) F (D-B) 

Overzicht mutaties 
winstgevende 
complexen  
(bedragen x € 1 miljoen) 

 

Resultaat 
mjb per 1-1-

2015 + 1 
jaar (rente 

5%) 

Resultaat 
mjb per 1-1-
2016 (rente 

5%) 

Bruto 
verschil in 
resultaat 
o.b.v. 5% 

Resultaat 
mjb per 1-1- 
2016 (rente 

4%) 

Netto 
verschil in 
resultaat 

Bruto 
verschil in 
resultaat 

tussen 
rente 4% en 

5% 

In exploitatie       

Omgeving 
Geertruiden 

€ 106 € 111 € 5 € 100 -€ 6 -€ 11 

Bedrijventerrein 
Looweg 

€ 237 € 171 -€ 66 € 176 -€ 61 € 5 

Groot Bergweide € 1.521 € 923 -€ 598 € 1069 -€ 452 € 146 

Totaal overige 
projecten 

€ 1.864 € 1205 -€ 659 € 1.345 -€ 519 € 140 

Toelichting 
De tabellen geven inzicht in de mutaties van de grondexploitaties en in de 
verliesvoorzieningen die nodig zijn bij het vaststellen van de nieuwe MJB’s 2016.  
Het negatieve effect van de geactualiseerde grondexploitaties wordt geput uit de 
algemene reserve grondexploitaties. Het positieve effect van de daling van de interne 
rekenrente van 5 naar 4% wordt gestort in de Egalisatiereserve Rente. Daarom geven we 
in de tabel ook inzicht in het effect van deze gewijzigde rekenrente op de omvang van de 
verliesvoorzieningen. Dit heeft de raad bij de begroting 2016 besloten.  
 
Ter verduidelijking een korte beschrijving van de kolommen uit de tabellen. 
 
Kolom A 
Dit zijn de Mjb’s vastgesteld bij de jaarrekening 2014, vertaald naar 1-1-2016 door 
toevoeging van 1 jaar rente. De resultaten van de grondexploitaties zijn berekend op 
netto contante waarde. Dit betekent dat de getroffen verliesvoorziening jaarlijks opgerent 
moet worden om een vergelijkbaar en sluitend geheel tekrijgen. In 2015 is de 
verliesvoorziening met 5% opgerent, zijnde € 2.109.000 te dekken uit de egalisatiereserve 
rente. De totale verliesvoorziening komt daarmee op € 47.064.000. 
 
Kolom B 
Dit zijn de geactualiseerde MJB’s van 2016, doorgerekend op basis van een rente van 5%. 
Op basis van actuele inzichten in de grondexploitaties zou de verliesvoorziening met  
€ 4.310.000 (zie kolom C) opgehoogd moeten worden tot € 51.374.000. 
 
Kolom C 
De vergelijking tussen de kolom A en B maakt duidelijk wat de mutaties van de MJB’s zijn, 
geschoond van het rente-effect. Deze mutaties worden geput of gedekt uit de Algemene 
Reserve Grondexploitaties (ARG). Indien daarin onvoldoende middelen zitten wordt dit 
aangevuld uit de Egalisatiereserve Rente. 
 
Kolom D 
Dit zijn de geactualiseerde MJB’s van 2016, doorgerekend op basis van de nieuwe 
rekenrente van 4%. Deze resultaten vormen de basis voor het treffen van de nieuwe 
verliesvoorzieningen. De totale nieuwe verliesvoorziening bedraagt € 47.290.000.  
 
Kolom E 
De vergelijking tussen de kolom A en E maakt duidelijk wat de mutaties van de MJB’s zijn, 
inclusief de gewijzigde rente. In deze kolom staan dus de benodigde mutaties in de 
verliesvoorzieningen vermeld. De totale verliesvoorziening wordt verhoogd met €226.000.  
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Kolom F 
Kolom F geeft inzicht in het effect van de rentedaling op de resultaten van de MMJB’s. Dit 
netto positieve effect voor de MJB’s van € 4.085.000 wordt gestort in de Egalisatiereserve 
Rente (conform besluitvorming raad bij de begroting 2016). 
 

Toelichting complexen met omvangrijke mutaties 
Hieronder lichten we, voor de complexen met de meest omvangrijke mutaties, het bruto 
verschil in resultaat op basis van 5% (kolom C) toe. Het effect van renteverlaging laten we 
hier dus even buiten beschouwing.  
In het MPG en de bijbehorende factsheets worden alle projecten meer uitgebreid 
toegelicht. 
 
De Vijfde Hoek 
Indien het rente-effect buiten beschouwing wordt gelaten is het resultaat met € 466.000 
afgenomen. Doordat de afgelopen jaren het project is vertraagd, zijn nu meer kosten 
nodig voor tijdelijk beheer. Waar nodig moeten tijdelijke wegen worden hersteld en in 
kleinere gedeeltes woonrijp gemaakt worden. Dit brengt extra kosten met zich mee. 
Samen met de tijdsinvloeden zorgt dit voor een nadeliger resultaat ten opzichte van 
vorige MJB. 
 
Sluiskwartier 
Indien het rente-effect buiten beschouwing wordt gelaten is het resultaat met € 533.000 
afgenomen. Dit heeft te maken met een stevige toename van de geraamde plankosten 
voor de ontwikkeling. De kosten over 2015 zijn al toegenomen. We concluderen dit op 
basis van de gerealiseerde kosten in 2015, de politieke besluitvorming en de discussie met 
belangengroeperingen in de omgeving en de stad, alsmede op de complexiteit en 
vertraging in de uitvoering van de civiele werken . De verwachting is dat ook in 2016 en de 
jaren daarna een ’intensief’ planproces noodzakelijk is. 
 
Bedrijvenpark A1 
Indien het rente-effect buiten beschouwing wordt gelaten is het resultaat met circa 
1.340.000 afgenomen. Naar aanleiding van de ervaringen in 2014 en 2015 is het 
uitgiftetempo vertraagd naar 4 hectare per jaar over de gehele looptijd van de 
grondexploitatie tot en met 2030. Gelijktijdig is de grondprijs omlaag bijgesteld. Deze 
wijzigingen hebben een negatief effect op het financiële resultaat van het project.  
 
Daar staat tegenover dat we correcties konden doorvoeren in de investeringen voor 
infrastructuur. Zo hebben we het aandeel sub-infrastructuur naar beneden bijgesteld, 
waardoor er meer uitgeefbare grond beschikbaar is. Ook is er strak gefilterd op het 

voorkomen van mogelijk dubbel opgevoerde kosten. Aanvullend gaat de MJB er vanuit 
dat er geen afdracht aan het fonds bovenwijks meer hoeft plaats te vinden en is een 
bijdrage uit de RGI ingeboekt. 
 
Park Zandweerd 
Door het vaststellen van de nieuwe geurcontouren door de provincie Overijssel is het 
uitvoeren van het door de raad vastgestelde Torenplan niet langer realistisch. Vooralsnog 
gaan we ervan uit dat het gebied nog steeds tot ontwikkeling kan worden gebracht, zij het 
in beperkte mate en met een ander, meer grondgebonden programma. 
De planeconomische verkenning gaat ervan uit dat de boekwaarde van € 4,2 miljoen niet 
meer volledig kan worden terugverdiend. De helft hiervan (ruim € 2,1 miljoen) bestaat uit 
plankosten, ingezetvoor het maken van plannen die niet meer kunnen worden 
uitgevoerd. Daarom hebben we de boekwaarde afgewaardeerd met een bedrag gelijk aan 
deze kosten. De resterende boekwaarde bedraagt dan € 2,03 miljoen.  
Rekening houdend met deze lagere boekwaarde leidt de planeconomische verkenning van 
een aangepast ontwikkelingsscenario tot een tekort van € 1,2 mln. Voor dit bedrag 
hebben we een nieuwe verliesvoorziening opgenomen. 
 
Bramhaar 
Indien het rente-effect buiten beschouwing wordt gelaten is het resultaat met € 385.000 
afgenomen. 
De MJB 2016 gaat uit van een nieuwe (concept)koopovereenkomst, te sluiten met de 
ontwikkelaar. Het woningbouwprogramma zoals dat eerder was vastgesteld, met veel 
appartementen, past niet meer in de huidige woningmarkt. Dit leidt tot een mindere 
opbrengst. Bovendien is verwerkt dat de feitelijke verkoop een jaar later zal plaatsvinden. 
Inmiddels is met de ontwikkelaar een onderhandelingsakkoord bereikt, waardoor het 
resultaat circa € 47.000 extra afneemt en tegelijkertijd het risico van € 350.000 komt te 
vervallen. Het resultaat is nog niet in dit cijferbeeld verwerkt, het vervallen van het risico 
wel. 
  
Groot Bergweide 
Hieronder wordt verstaan een aantal ontwikkelingen binnen het bedrijventerrein 
Bergweide waaronder het Havenkwartier, Demping Dode Havenarm en de 
Westfalenstraat. De resultaten van de deelcomplexen worden tezamen gebracht in het 
’financiële‘ complex Bergweide Algemeen. Binnen dit complex zelf vinden geen 
activiteiten plaats.  
Het resultaat van dit complex is positief, maar is wel met € 0,6 miljoen naar beneden 
bijgesteld. De oorzaak daarvan is de herziening van de grondexploitatie Silogebied en de 
gewijzigde uitgangspunten voor deze locatie.  
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In 2016 vindt een integrale herziening van het gehele complex plaats. Daarbij wordt 
bezien welke complexen worden afgesloten, samengevoegd en mogelijk ook inhoudelijk 
bijgesteld. We zoeken een structuur die het meest inzichtelijk is voor het verloop van de 
verschillende activiteiten. 
 
Verlaging renteomslag percentage 
Op basis van de geactualiseerde resultaten van de grondexploitaties, en uitgaande van 5% 
rente, zouden de verliesvoorzieningen met € 4.310.000 moeten worden verhoogd. Het 
verlagen van het renteomslag percentage van deze geactualiseerde grondexploitaties 
naar 4% leidt tot een verlaging van € 4.085.000, waardoor de verliesvoorziening netto  
€ 226.000 hoger wordt. 
 

Benodigd weerstandsvermogen 
Het risicoprofiel van de grondexploitaties waarvoor een beroep op het 
weerstandvermogen wordt gedaan bedraagt € 8,4 miljoen. Dit is een daling van € 2,4 
miljoen ten opzichte van de begroting 2016. De belangrijkste mutaties in het risicoprofiel 
staan hieronder kort beschreven. In het MPG komt dit uitgebreider aan de orde. 
 
Bedrijvenpark A1  
De grootste risico's hangen samen met de verwachte uitgiftesnelheid en de verwachte 
grondprijs. Als beide niet worden gehaald heeft dat grote financiële gevolgen. Dit risico is 
nu gedeeltelijk verwerkt in het resultaat van de grondexploitatie. Daarom hebben wij het 
netto risico naar beneden bijgesteld van v € 2,4 naar € 0,7 miljoen. De overige risico’s (€ 
0,95) zijn ongewijzigd gebleven. 
 
De Vijfde Hoek 
De belangrijkste risico’s hangen samen met de marktomstandigheden en daarmee de 
snelheid van uitgifte van de gronden. De gewijzigde marktomstandigheden en 
aanpassingen van de grondexploitatie maken dit risico aanmerkelijk lager. Dit netto risico 
bedraagt nu nog € 0,16 miljoen, een afname van € 0,98 miljoen. Het risico voor de 
gemeente dat de andere grondeigenaren niet tot realisatie komen, is wel verhoogd van  
€ 0,25 naar € 0,5 miljoen. 
 
Sluiskwartier 
Een nieuw risico is opgenomen van netto € 0,4 miljoen, dit in verband met beperkte 
ontwikkelingsmogelijkheden die kunnen ontstaan als gevolg van het nieuwe door de raad 
gevraagde onderzoek.  
 
 

Groot Bergweide 
Een nieuw risico is opgenomen voor het complex Groot Bergweide. Een beroep op het 
weerstandvermogen was nog niet eerder noodzakelijk omdat het positieve saldo van het 
totale complex groter was dan de omvang van het netto risicoprofiel. Dat is nu niet meer 
het geval, doordat het resultaat van het complex lager is geworden (nu € 1,07 miljoen 
positief), terwijl het risicoprofiel is toegenomen (nu € 1,77miljoen). Dit leidt tot een saldo 
van € 0,7 miljoen aan risico’s dat we niet kunnen opvangen binnen Complex Groot 
Bergweide. We zullendaarvoor een beroep moet doen op het weerstandsvermogen. De 
oorzaak van de toename van de risico’s binnen Groot Bergweide is tweeledig: een 
mogelijke vertraging van het uitgiftetempo en het niet kunnen realiseren van de 
uitgifteprijzen in de complexen Westfalenstraat en Bergweide 5.2. In het silogebied 
nemen de risico’s iets af omdat deze nu verwerkt zijn in de nieuwe MJB. 
 
Bramhaar 
Inmiddels is met de ontwikkelaar een onderhandelingsakkoord bereikt, waardoor het 
resultaat met circa € 47.000 extra afneemt en tegelijkertijd het risico van € 350.000 is 
vervallen. 
 

Balanspositie 
 
Balanspositie projecten 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de mutaties onderhanden werk (exclusief 
verliesvoorzieningen). In 2015 zijn in de grondexploitaties meer kosten gemaakt dan er 
aan opbrengsten zijn binnen gekomen waardoor het totaal geïnvesteerd vermogen per 
saldo met € 1,6 miljoen is toegenomen tot € 138,5 miljoen per 31-12-2015.  
 
Mutaties voorraad 
onderhanden werk 
(Bedragen x € 1  miljoen) 

Boekwaarde 
31-12-2014 

Totaal Ver-
meerderingen 

Totaal  Ver-
minderingen 

Boekwaarde 
31-12-2015 

In exploitatie genomen 
gronden 

 122,9  23,4 - 20,2  126,1 

Niet in exploitatie 
genomen gronden 

 14,0 - 1,0 - 0,4  12,6 

Totaal voorraad 
onderhanden werk 

 136,9  22,4 - 20,6  138,7 

 
De toename van het saldo geïnvesteerd vermogen met € 1,6 miljoen is als volgt te verklaren: 

 Complex Groot Bergweide: +/+ € 0,25 miljoen 

 Bedrijvenpark A1:+/+  € 1,08 miljoen 

 Sluiskwartier: +/+ € 5,0 miljoen (is in 2015 in exploitatie genomen) 
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 Eikendal: -/- € 0,46 miljoen 

 Wijtenhorst: -/- € 2,8 miljoen 

 Winkelcentrum Keizerslanden: +/+ € 0,3 miljoen 

 Steenbrugge +/+ € 0,6 miljoen 

 Park Zandweerd: -/- € 1,8 miljoen (inclusief 2,1 miljoen afwaardering).  
 
Tegenover dit geïnvesteerd vermogen staat een verliesvoorziening van € 46,1 miljoen per 
31-12-2015. Hierin vonden in 2015 de volgende mutaties plaats: 
 
Mutaties verliesvoorziening 
 (Bedragenx € 1 miljoen)  

 

Saldo per 31-12-2014 - 43,8  

Rente - 2,2  

In exploitatie nemen Sluiskwartier - 1,1  

Netto verhoging verliesvoorziening - 0,2  

Saldo per 31-12-2015 - 47,3  

 
De netto balanspositie ten aanzien van de grondexploitaties is € 138,7 miljoen minus  
€ 47,3 miljoen is € 91,4 miljoen.  
 
Positie reserves 
Bij de voorjaarsnota is besloten de algemene reserve grondexploitaties, 
conjunctuurreserve en de risico reserve grondexploitaties samen te voegen tot één 
Algemene Reserve Grondexploitaties (ARG). Het doel van deze reserve is het opvangen 
van risico’s binnen de grondexploitaties. De ARG maakt onderdeel uit van het specifieke 
weerstandsvermogen. Winsten van positief afgesloten grondexploitaties worden ook 
gedoteerd aan de ARG.  
 
Mutaties Algemene Reserve Grondexploitaties 
(bedragen in miljoen euro) 

  Stand per 31-12-2014 
 

 5,29 

Bij: 
  Afsluiten Vijfhoek  0,80 

 Rente toevoeging  0,16 
 Totaal vermeerderingen 

 
0,96 

Af: 
  Programmamanagement en uitvoeringskaders - 0,75 

 

Mutaties Algemene Reserve Grondexploitaties 
(bedragen in miljoen euro) 

  Afwaardering nog te verkopen gronden - 0,26 
 Verliesvoorziening grondexploitaties - 3,00 
 Afwaardering Park Zandweerd - 2,12 
 Totaal verminderingen 

 
- 6,13 

Stand per 31-12-2015 
 

 0,12 

 
De stand van de ARG is netto met € 5,17 miljoen gedaald naar een stand per 31-12-2015 
van € 0,12 miljoen. De daling wordt met name veroorzaakt door de afwaardering van Park 
Zandweerd en de bruto toegenomen verliesvoorzieningen (met renteomslagpercentage 
5%). De risico’s voor grondexploitaties worden opgevangen door het totale specifieke 
weerstandvermogen, waar de ARG onderdeel vanuit maakt. Daarover meer in de 
paragraaf weerstandsvermogen. 2016 is het laatste jaar waarin de kosten voor 
programmamanagement ten laste van de ARG worden gebracht. Gezien de stand van de 
ARG zullen wij bij de voorjaarsnota beoordelen op welke wijze de ARG wordt gevoed 
vanuit een specifieke weerstandsreserve. 
  
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 meerjarenprogramma 
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. De volledige aan- en verkooplijst is als bijlage toegevoegd aan het 
meerjarenprogramma grondexploitaties.  
 
Onroerend goed buiten exploitatie 
De gemeente heeft erfpachtgronden, agrarische gronden en stedelijke panden in het 
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bezit. Onderstaande tabel geeft de vermindering van de boekwaarde binnen product 13, 
onroerende zaken buiten exploitatie weer. 
 

Overzicht boekwaarde panden en gronden 
(bedragen in miljoen euro) 

  

 1-1-2015 31-12-2015 Vermindering 

Panden en gronden  13,7  6,2  7,5 

Erfpachtgronden  4,4  4,4  0 

Agrarische gronden  0,1  0,1  0 

Nog te verkopen 
panden/gronden 

 15,1  12,6  2,5 

Totaal  33,3  23,3  10,0 

 
De boekwaarde is in 2015 met € 10,0 miljoen afgenomen. We lichten de belangrijkste 
mutaties hieronder toe.  
 
Panden en gronden 
In 2015 zijn 2 gebieden in exploitatie genomen waardoor de boekwaarde voor de panden 
en gronden binnen product 13 is afgenomen. Het betreft het Sluiskwartier (vermindering 
€ 6,74 miljoen) en de Geertruidenlocatie (€ 0,35 miljoen). De boekwaarde van de 
grondexploitaties is bij onderhanden werk verantwoord. Daarnaast zijn 2 panden 
verkocht: Oerdijk 38 (€ 100.000) en Papenstraat 14/16 (€ 140.000). Tot slot is Klooster 10 
afgewaardeerd met € 130.000. 
 
Nog te verkopen panden/grond 
In Deventer Noordoost is 60 hectare grond verkocht, waardoor de boekwaarde met  
€ 2,8 miljoen is afgenomen. Door deze verkoop is de taakstelling uit 2014 en 2015 met 
betrekking verkoop Deventer Noordoost gerealiseerd. Dit leidt tot € 112.000 structureel 
lagere rentelasten (4%). Daarnaast is een aantal gronden afgewaardeerd met € 0,26 
miljoen en zijn gronden uit het in 2015 afgesloten complex Vijfhoek voor € 0,98 miljoen 
toegevoegd.  
 
Waardering onroerend goed buiten exploitatie 
Voor 3 panden uit product 13 is een verliesvoorziening opgenomen omdat de 
boekwaarde hoger ligt dan de WOZ-waarde en het panden met economisch nut (gezien 
de functie zijn ze verhandelbaar) betreft. De verliesvoorziening is verlaagd van € 176.000 
naar € 110.000. Overigens valt gelijktijdig een bedrag van € 5.000 vrij van de bestaande 
verliesvoorziening voor het pand Dorrestraat 1.  

Afgesloten complexen 
De gemeente Deventer heeft een aantal afgesloten complexen. De grondexploitaties van 
deze complexen zijn op verschillende momenten afgesloten. Bij de afsluiting is financiële 
verantwoording afgelegd aan de raad over de betreffende grondexploitatie. In enkele 
gevallen moet de gemeente nog grond verkopen of moeten er nog kosten worden 
gemaakt. In dergelijke gevallen is een afgesloten complex ingesteld. Hierin zijn middelen 
opgenomen die nog kunnen worden ingezet voor het afronden van de allerlaatste 
werkzaamheden.  
 
De afgesloten complexen zijn in 2015 onder de loep genomen. Er is gekeken of de 
complexen nog nodig zijn en of de voorzieningen nog voldoende zijn. De conclusie is dat 
de totale voorziening afgesloten complexen passend is, maar dat de voorziening moet 
worden herverdeeld over de verschillende individuele complexen.  
 
Enkele afgesloten complexen kunnen we ook daadwerkelijk afsluiten. Het gaat om 
Rielerenk, Kloosterlanden, Snipperling en Grachtengordel. We hoeven in deze projecten 
geen kosten meer te maken en/of halen er geen opbrengsten meer uit. Ze kunnen dus 
van de lijst van afgesloten complexen . Voor de overgebleven complexen geldt dus dat er 
wel sprake is van kosten en/of opbrengsten.  
 
De kosten en opbrengsten zijn per complex opnieuw geraamd. De 
planvoorbereidingskosten (VTU) zijn ingeschat op 20% van de civieltechnische kosten. 
Daarnaast hebben we een inschatting gemaakt van de plankosten, in de meeste gevallen 
uitgaande van een looptijd van 3 jaar. De daadwerkelijke snelheid van gronduitgifte is 
voor een groot deel bepalend voor de plankosten. Verder hebben we een post onvoorzien 
opgenomen van 10% van de kosten. De omvang van de optelling van deze kosten is de 
gewenste omvang van de voorziening afgesloten complexen. 
 
De oude voorziening bedroeg € 903.780. De gewenste nieuwe totale voorziening bedraagt 
€ 904.483. Dit betekent dat we de totale voorziening moeten ophogen met € 703.  
 
Voor de onderverdeling per complex verwijzen we naar onderstaande tabel.  
 

Afgesloten complexen  
(Bedragen x € 1) 

Nieuwe 
voorziening Oude voorziening 

Vrijval/ ophogen/ 
afboeken 

Rielerenk 0 23.354 23.354 

Handelspark 11.000 1.543 12.543 

Kloosterlanden 0 2.589 2.589 
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Afgesloten complexen  
(Bedragen x € 1) 

Nieuwe 
voorziening Oude voorziening 

Vrijval/ ophogen/ 
afboeken 

Bergweide 3 234.642 -201.762 32.880 

Bathmense Enk II 40.399 507 40.906 

Wb okkenbroek 16.500 -8.204 8.296 

Rielerkolk 239.894 -285.901 -46.007 

Driehoek snippeling 112.228 -221.198 -108.970 

Snipperling 0 3.786 3.786 

WB Lettele 16.500 -23.640 -7.140 

Grachtengordel 0 -20.041 -20.041 

Vijfhoek 216.320 -174.813 41.507 

Bergweide 5.3 17.000 0 17.000 

Totaal afgesloten complexen  904.483 - 903.780   703 (nihil) 

 
Waardering gronden afgesloten complexen 
De marktwaarde van de gronden die niet (meer) in grondexploitaties zijn opgenomen 
(afgesloten complexen) zijn opnieuw getaxeerd. Daaruit bleek dat van 4 gronden de 
marktwaarde lager is geworden dan de boekwaarde. In totaal moet er voor € 108.000 
worden afgewaardeerd.  
 
Reserve onroerende zaken 
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) en is bedoeld om de risico’s voor de bedrijfsvoering van 
onroerende zaken buiten de exploitatie te vereffenen.  
 
Mutaties Reserve Onroerende Zaken  
(Bedragen x € 1 miljoen) 

  Stand per 1-1-2015 
 

 0,59 

Bij: 
  

Diverse verkopen  0,24 
 

Verlagen verliesvoorziening panden product 13  0,07 
 

Resultaat exploitatie erfpachten  0,30 
 

Resultaat benzineverkooppunten  0,49 
 

Mutaties Reserve Onroerende Zaken  
(Bedragen x € 1 miljoen) 

  Resultaat agrarische gronden  0,06 
 

Resultaat product 13  0,07 
 

Totaal vermeerderingen 
 

 1,22 

Af: 
  

Verkopen - 0,17 
 

Verhuurdersheffing - 0,06 
 

Dubieuze debiteuren - 0,02 
 

Exploitatie panden - 0,52 
 

Nog te verkopen panden en gronden (oa Deventer 
Noordoost) 

- 0,83 
 

Rente product 13 - 0,17 
 

Totaal verminderingen 
 

- 1,77 

Saldo per 31-12-2015 
 

 0,04 

 
De reserve onroerende zaken is per saldo € 0,55 miljoen afgenomen en kent per 31-12-
2015 een stand van afgerond € 40.000. Een belangrijke oorzaak van deze afname is een 
tegenvallend netto verkoopresultaat. Ondanks dat in 2015 60 hectare grond Deventer 
Noordoost is verkocht, is het structurele financiële effect pas vanaf 2016 zichtbaar in 
lagere rentelasten.  
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Paragraaf Investeringen 

Belangrijkste ontwikkelingen in 2015 
In 2015 is ruim 70% van de totale omvang aan geprognosticeerde investeringen 
gerealiseerd. 
 
Autonome investeringen 
Door faseringsaanpassingen (oa facturatie) bij enkele projecten schuift een deel van de 
bestedingen door in de tijd.  
 
Going concern investeringen 
In tegenstelling tot de planning zal de restauratie van de Bergkerk en de afronding van het 
Stadhuiskwartier in 2016 plaats vinden in plaats van 2015.  

 

Belangrijke conclusies uit deze paragraaf  
 
Autonome investeringen 

 Door uiteenlopende oorzaken zijn diverse geprognosticeerde lasten in 2015 niet 
gerealiseerd. Totaal is ruim 70% gerealiseerd 

 Het krediet Amstellaan wordt met ruim € 1,2 miljoen voordeel afgesloten  

 De fietsenstalling station is binnen het beschikbare krediet gerealiseerd 

 De verbouwing van museum De Waag en filmtheater De Viking schuiven door naar 
2016. 

 
Going concern investeringen 

 De geprognosticeerde lasten zijn voor 80% gerealiseerd 

 De renovatie van de Bergkerk en afronding van het Stadhuiskwartier zullen in 2016 
afgerond worden. 

 

Inleiding 
De gemeente Deventer heeft in 2015 flinke investeringen gedaan in uiteenlopende 
projecten: ruimtelijk-fysieke projecten van weg- en waterbeheer, ICT en 
onderwijshuisvesting,maar ook in projecten op het gebied van maatschappelijk welzijn, 
veiligheid, milieu en de publieke dienstverlening. Doel is te zorgen voor een structureel 
goed, veilig, efficiënt, duurzaam en milieubewust leef-, woon-, werk- en verblijfmilieu 
voor de inwoners en bezoekers van Deventer. Het realiseren van de benodigde 
voorzieningen en het structureel onderhouden daarvan leggen beslag op schaarse 
middelen die we hiervoor op de middellange en lange termijn nodig hebben. Om 
tegemoet te komen aan de wensen van de burger en het bestuur zijn keuzes gemaakt.  

 
In deze paragraaf geven we per programma en product een integraal beeld van de 
gerealiseerde investeringsuitgaven in 2015. We lichten daarbij ook de significante 
afwijkingen tussen de begrote en gerealiseerde bedragen kort toe. 
 

Wat zijn investeringen en wat niet? 

Onder investeren verstaan we het vastleggen van vermogen in een object waarvan het 
nut zich over meerdere jaren uitstrekt.  
 
Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn er 
twee soorten investeringen: 

 Investeringen met economisch nut 

 Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. 
 
Investeringen hebben economisch nut als ze verhandelbaar zijn (er een markt voor is) 
en/of wanneer ze bijdragen aan het genereren van middelen. Investeringen in water, 
wegen en pleinen kunnen worden gezien als investeringen in de openbare ruimte met een 
meerjarig maatschappelijk nut. De twee soorten investeringen worden toegelicht in de 
richtlijn Activeren en afschrijven (2013). 
 
Gemeente Deventer hanteert een ruimere definitie, namelijk "Het gaat om investeringen 
met economisch of maatschappelijk nut in de fysiekruimtelijke, de economische of de 
sociale pijler waarop afgeschreven kan worden, dan wel investeringen waarop niet mag 
worden afgeschreven maar die wel een fysieke drager hebben, zoals 
monumentenrestauratie of locatieontwikkeling." 
 
De financiële spelregels van de gemeente Deventer kent twee investeringsstromingen: 

 
 
De twee investeringsstromen vormen samen het investeringsvolume van de gemeente 
Deventer.  
 

Autonome investeringen 
- Uitbreidingsinvesteringen 
- Herontwikkelingsinvesteringen 

Going concern investeringen 
- Vervangingsinvesteringen 
- Overige investeringen 

Gemeentelijke 
investeringen 
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Autonome investeringen 
Autonome investeringen ontstaan uit nieuw beleid (producten en diensten) of uitbreiding 
van bestaand beleid. Deze behoefte aan een nieuw/verbeterd product of 
nieuwe/verbeterde dienstverlening vertaalt zich in uitbreidings- of 
herontwikkelingsinvesteringen. Daarnaast kunnen autonome investeringen voortkomen 
uit een locatie ontwikkeling (grondexploitatie) of uit het raads- en collegeprogramma.  
 
Going concern investeringen 
De going concern-investeringen vinden hun oorsprong in de reguliere bedrijfsvoering. 
Vanuit de behoefte of noodzaak om een bepaald product of dienst te blijven leveren, is 
het van belang dat een vervangingsinvestering of een overige investering wordt gepleegd. 
Going concern-investeringen komen voort uit de bestaande dienstverlening. 
 

Welke investeringen zijn in 2015 gerealiseerd? 
 

Projectomschrijving  
Bedragen x € 1.000  

Prog. Product Begroting na 
wijziging 2015 

Rekening 2015 

Straten, wegen en pleinen 3 20 2.281 2.234 

Betaald parkeren 3 23 432 328 

Riolering en waterhuishouding 3 32 1.721 999 

Uitvoering verkeer en vervoer 3 26 6.654 3.441 

Buitensport accommodaties 3 241 150 0 

Herstructurering 6 4 581 555 

Grondexploitaties 6 11 3.815 1.610 

Onroerend goed buiten exploitatie 6 13 731 398 

Huisvesting onderwijs 9 211 730 392 

Monumentenzorg 10 5 1.784 416 

Cultuur 10 230 502 29 

Musea 10 232 400 0 

Bedrijfsvoering en gemeentelijke 
huisvesting 

11 994 42.086 35.208 

Totaal    61.867 45.610 

 
Per programma worden hieronder de grote investeringen (> € 250.000) gepresenteerd 
onderverdeeld naar autonome en going concern-investeringen.  
 
 

Autonome investeringen 
 

Projectomschrijving  
Bedragen x € 1.000  

   Prog.   Product  Begroting na 
wijziging 2015  

Rekening 2015  

Ontwikkeling Stationsomgeving 
(fietsenstalling, busplein, groene 
wal) 

3 26 3.177 2.668 

Verkeersplan Keizerslanden 3 26 326 86 

Amstellaan 3 26 2.711 634 

Oostriklaan 3 26 406 330 

Kindcentrum Borgele 9 211 500 162 

Filmtheater De Viking (locatie) 10 230 502 29 

De Waag (verbouwing) 10 232 400 0 

ICT – Het Nieuwe Werken (HNW) 11 994 852 1.432 

ICT – Harmonisatie 11 994 1.339 806 

Totaal    10.213 6.147 

 
Toelichting van afwijkingen die groter zijn dan 10% 

 De fietsenstalling bij het station is gerealiseerd en in gebruik genomen. De totale 
gerealiseerde kosten bedragen € 4,8 miljoen en zijn daarmee ruim binnen de 
begroting van € 5,5 miljoen gebleven. De afwijking in de begroting 2015 heeft te 
maken met vertraging in de facturatie door ProRail. Het restantbudget wordt 
overgeheveld naar 2016  

 Het krediet van verkeersplan Keizerslanden kan worden afgesloten. Na een bate van 
€ 80.000 en een aanbestedingsvoordeel van € 100.000 valt een bedrag van € 60.000 
vrij. In de Reserve gemeentebrede investeringen (RGI) is al rekening gehouden met 
een bedrag van €30.000 ten behoeve van een laatste kruispuntaanpassing. Jaar van 
uitvoering is afhankelijk van ontwikkeling winkelcentrum Keizerslanden  

 Bij de uitvoering van de Amstellaan is een voordeel in de aanbesteding van circa € 1,2 
miljoen ontstaan. Dit was nog niet in de begroting 2015 verwerkt, vandaar een 
afwijking na realisatie. Het project Amstellaan is inmiddels gereed en het krediet 
wordt afgesloten 

 Het grootste deel van de uitvoeringskosten Oostriklaan wordt betaald door ProRail. 
De gemeente doet een vaste eigen bijdrage. Gemeentelijke kosten boven onze eigen 
bijdrage kunnen wij verhalen op ProRail. Het merendeel van deze kosten is inmiddels 
bij ProRail in rekening gebracht. Het resterende deel wordt begin 2016 gefactureerd 
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 De realisatie bij Kindcentrum Borgele valt € 338.000 lager uit doordat het 
aanvangstijdstip van de bouw vertraagd is vanwege een kort geding en een hoger 
beroep bij het Gerechtshof. De bevoorschotting van het schoolbestuur, de 
opdrachtgever van de bouw, vindt daardoor eerst begin 2016 plaats. Het resterende 
krediet wordt doorgeschoven naar 2016 

 De realisatie van filmtheater De Viking (locatie) zal plaatsvinden in 2016. Het budget 
wordt daarvoor overgeheveld 

 De verbouwing van De Waag betreft geen materiële investering in het pand, maar 
een exploitatiebijdrage aan het Deventer Verhaal voor de totale herinrichting van de 
Waag. Deze herinrichting zal in 2016 worden afgerond  

 De in de tabel gepresenteerde overschrijding van het project ICT-HNW is in 2015 circa 
€ 580.000. Over de totale overschrijding van de investeringen is de raad in november 
2015 (via raadstafel) geïnformeerd 

 De onderschrijding op ICT Harmonisatie is € 533.000. De realisatie en besteding van 
het restant budget zal in 2016 en 2017 plaatsvinden. Een aantal projecten gaan later 
van start. 

 

Going concern investeringen 
 

Projectomschrijving  
Bedragen x € 1.000  

   Prog.  Product Begroting na 
wijziging 2015 

Rekening 2015 

MJOP Ceintuurbaan 3 20 384 398 

Mr. H.F. de Boerlaan 3 20 1.896 1.836 

Vervanging riolering Mr. H.F. de 
Boerlaan 

3 32 760 231 

Telemetrie gemalen 3 32 341 283 

Restauratie Bergkerk 10 5 1.784 416 

Tijdelijke huisvesting 11 994 559 0 

Nieuwbouw Stadhuiskwartier 11 994 39.106 32.748 

Totaal    44.830 35.912 

 
Toelichting van afwijkingen die groter zijn dan 10 % 
De gerealiseerde going concern investeringen vertonen in 2015 ten opzichte van de 
begroting de volgende afwijkingen: 

 Het krediet voor het vervangen van de riolering Mr. H.F. de Boerlaan is in 2015 door 
de Raad verstrekt. Dit krediet is begrotingstechnisch in de jaarschijf 2015 
opgenomen. Het merendeel van de werkzaamheden zal echter pas in 2016 plaats 
vinden 

 De restauratie van de Bergkerk zal in 2016 worden afgerond. De planning is complex 
vanwege het ecologisch protocol (komst van de Gierzwaluw) en onder controle 

 Tijdelijke huisvesting: het restant budget investering Tijdelijke Huisvesting is in 2015 
niet ingezet. De in de loop der jaren gemaakte kosten zijn in 2015 volledig afgelost 

 De lagere lasten voor het project Nieuwbouw Stadhuiskwartier worden overgeheveld 
naar 2016 ten behoeve van de afronding Nieuwbouw. 
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Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 

In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geven we een dwarsdoorsnede van de 
meerjarige uitgaven voor het uitvoeren van onderhoud die zijn opgenomen in de 
verschillende programma’s en producten van dit jaarverslag. Deze uitgaven worden vanuit 
een vooraf vastgesteld beleid uitgevoerd. We hebben de uitgangspunten in deze 
paragraaf opgenomen.  
 

Belangrijkste ontwikkelingen in 2015 
Openbare ruimte: 
•  Voor de volledige openbare ruimte is in Deventer gemiddeld het ‘basis 

kwaliteitsniveau’ gerealiseerd voor het aspect ‘heel 
•  Onderhoudskosten openbare ruimte zijn ten opzichte van 2015 nagenoeg gelijk. 
Gebouwen: 
• In 2015 is het Beheerplan Groot Onderhoud Vastgoed 2016 - 2019 vastgesteld voor 

de gehele vastgoedportefeuille 
Overige kapitaalgoederen: 
• De onderhoudskosten voor de overige kapitaalgoederen zijn (als gevolg van 

bezuinigingen) in 2015 licht gedaald 
• Na regionalisering zullen de kosten voor onderhoud van het materieel van de 

brandweer niet meer van toepassing zijn. 
 

Belangrijke conclusies uit deze paragraaf  
Openbare ruimte: 
• Het kwaliteitsniveau waarop de openbare ruimte wordt onderhouden, is door de 

bezuinigingen teruggebracht tot het minimum niveau over de hele breedte van de 
openbare ruimte, ook wel ‘basiskwaliteitsniveau’ genoemd  

• De kosten voor onderhoud inzake de openbare ruimte zijn in 2015 grotendeels 
volgens de verwachting gerealiseerd 

• Dit ‘basiskwaliteits’niveau is in 2015 ook behaald. Uitzondering hierop vormt het 
niveau van onkruidbestrijding  

• Het gevolg van het huidige niveau van onkruidbestrijding is dat de wortelpakketten 
onder en tussen elementenverhardingen leiden tot kapitaalvernietiging. 

 
Gebouwen: 
• In 2015 is het onderhoud uitgevoerd op basis van de conditiescore NEN 2767. Voor 

vastgoed binnen grondexploitaties geldt een conditiescore van 4. Voor monumenten 
een conditiescore van 2. Voor al andere panden wordt de conditiescore 3 
gehanteerd. 

 
Overige kapitaalgoederen: 
• Het uitgevoerde onderhoud is uitgevoerd op een onderhoudskwaliteitsniveau ‘basis’ 
• Het onderhoud heeft gezorgd voor een veilig en grotendeels storingsvrij gebruik van 

het materieel, de apparatuur en de hulpmiddelen. 
 

 Algemeen 
De gemeente Deventer heeft in 2015 vanuit haar verschillende programma’s diverse 
prestaties en ambities gerealiseerd waarbij kapitaalgoederen zijn ingezet. Straten, wegen, 
bruggen en pleinen zijn onontbeerlijk voor de economische ontwikkeling van Deventer en 
straatverlichting en de inrichting en onderhoud van het openbaar groen leveren een 
belangrijke bijdrage aan de veiligheidsbeleving. Allemaal voorbeelden van 
kapitaalgoederen die van groot belang zijn bij het realiseren van de prestaties en 
ambities. 
Vanuit de zorg voor een structureel goed, veilig, efficiënt, duurzaam en milieubewust leef-
, werk-, woon- en verblijfmilieu voor de burger investeren we jaarlijks veel geld in het 
onderhoud van kapitaalgoederen. Met beheer en onderhoud zorgen we ervoor dat de 
verschillenden kapitaalgoederen hun geplande levensduur halen en er geen 
kapitaalsvernietiging plaatsvindt. 
In de begroting 2015 is het operationele en financiële beleidskader weergegeven voor het 
onderhoud en beheer van de kapitaalgoederen. Deze paragraaf geeft inzicht in de 
realisatie van het beleid en de daaruit voortgevloeide financiële consequenties over het 
jaar 2015. 

 
Beleidsrealisatie 
 
Openbare ruimte 
De kwaliteit van de openbare ruimte heeft in Deventer veel aandacht van de burgers en 
het bestuur, omdat dit belangrijk is voor de leefbaarheid en de veiligheidsbeleving van de 
gebruikers . Het reguliere klein onderhoud vindt, conform de Visie Leefomgeving, plaats 
op basis van een basiskwaliteitsniveau (‘minimum niveau’). Dit basisniveau wordt per 
onderdeel van de openbare ruimte bepaald door de gestelde eisen en normen voor 
functionaliteit, kapitaalvernietiging en beleving of door specifieke wettelijke 
eisen/normen. De beschikbare middelen zijn net voldoende om de openbare ruimte te 
onderhouden op dit basisniveau.  
 
Op het gebied van reiniging waren er afgelopen jaar te grote uitschieters, in negatieve zin. 
Het betrof het opruimen van zwerfafval en graffiti- en onkruidbestrijding. Aanvullend 
hierop blijkt dat het huidige niveau van onkruidbestrijding leidt tot wortelpakketen onder 
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en tussen elementenverhardingen, die zonder chemische middelen lastig zijn te 
bestrijden. De functie (beloopbaarheid) van de elementenverhardingen komt in het 
geding. Wat dit betreft is sprake van kapitaalvernietiging van een gedeelte van het areaal.  
Deventer volgt de beleving van de inwoners van de leefomgeving om de twee jaar. Uit de 
Monitor Openbare Ruimte (MOR) blijkt dat de output in 2015 is 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 
uitzondering van de thema’s onkruid, afvalbakken en zwerfvuil. Het oordeel van de 
inwoners over deze aspecten is (fors) negatiever geworden. De bestrating (stoepen) en de 
overlast van hondenpoep blijven een aandachtspunt. 
De programmering van het groot onderhoud en de vervangingsopgave vindt plaats aan de 
hand van het meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP). In 2015 is de eerste jaarschijf van 
het MJOP 2015-2018 uitgevoerd en zijn voorbereidingen getroffen voor het opstellen van 
het MJOP 2017-2020. In het nieuwe MJOP gaan we meer gebruik maken van Geo-data, 
waarmee we nog makkelijker integraal kunnen kunnen werken. 
Uit de verschillende staten van onderhoud komt per deelgebied in de openbare ruimte 
het volgende beeld van gerealiseerd beleid naar voren: 
  
Straten, wegen en pleinen 
Er is groot onderhoud uitgevoerd aan een 17-tal asfaltwegen in het buitengebied en aan 
de Koningin Wilhelminalaan en het Mensinkdijkje in Schalkhaar. De gebieds- en 
buurtgerichte aanpak richtte zich het afgelopen jaar op de aanpalende gebieden van de 
herstructureringswijken Keizerslanden en Rivierenwijk. Verder is het groot onderhoud in 
Groot Douwel, naar tevredenheid van de bewoners in gang gezet. Dit wordt in 2016 
afgerond. De reconstructie van de Mr. H.F. De Boerlaan, tussen de sluis en de 
Kazernestraat is afgerond. Het fietspad langs de Oerdijk is deels omgevormd naar beton. 
Diverse fietspaden rond Bathmen zijn omgevormd van asfalt naar beton. Aan het 
Pothoofd heeft groot onderhoud plaatsgevonden.  
  
Openbare verlichting 
In 2015 is het onderhoud van de openbare verlichting uitgevoerd volgens de 
overeenkomst met de onderhoudsaannemer. Deze overeenkomst is erop gericht dat altijd 
minimaal 98% van de verlichting brandt. In het afgelopen jaar is het groot 
vervangingsonderhoud aan de verlichting volgens de eerste jaarschijf van het MJOP 2015-
2018 uitgevoerd. Bij vrijwel alle vervangingen stappen we over naar energiezuinige led-
verlichting. In Schalkhaar is een deel van de openbare verlichting vervangen door led-
verlichting. Voor de doorgaande wegen van Lettele is deze omvorming naar led in gang 
gezet. Delen van de openbare verlichting in Rivierenwijk, Tuindorp en Groot-Douwel zijn 
vervangen.  
  

Civieltechnische kunstwerken en havengebonden constructies 
In 2015 is regulier onderhoud uitgevoerd aan de kleine civiele bruggen en kunstwerken. 
Hierbij is het uitgangspunt: voldoen aan de minimale ondergrens (veiligheid en 
bouwbesluit).  
 
Groen, natuur en recreatie 
Het grootste deel van het groot onderhoudsbudget is besteed aan het aanpalende 
herstructureringgebied  Rivierenwijk, alsmede aan de buurtgerichte aanpak Groot-Douwel 
en Tuindorp. Verder zijn de laan- en straatbomen aan de Oerdijk, Swaefkensstraat en de 
Boxbergerweg verjongd. Een deel van het onbeheerbaar groenareaal is omgevormd.  
  
Openbare speelgelegenheden 
De speelplekken zijn in 2015 onderhouden conform het Attractiebesluit. In de 
voorbereiding van het programma Samen Ruimte Geven zijn diverse analyses uitgevoerd 
ter reducering van de beheer- en onderhoudslasten. Een en ander heeft geleid tot 
besluitvorming. Op basis hiervan zijn frictiekosten beschikbaar gesteld waarna een 
business case is gemaakt. Na onderhandelingen is het gelukt om met Stichting Tevreden 
en Wijk- en speeltuinvereniging De Hoven overeenstemming te bereiken over het 
afstoten van een deel van het speelareaal per 2016 en 2017. De kapitaalwaarde van het 
speelareaal wordt dan ook per 2016 en 2017 in stappen verlaagd. In 2016 vervangen we  
gemeentelijk, technisch afgeschreven speelareaal (speeltoestellen) door 
speelaanleidingen die goedkoper in beheer zijn. De programmering van het groot 
onderhoud is hierop aangepast.  
 
Begraafplaatsen 
Het reguliere onderhoud aan de gemeentelijke begraafplaatsen is in 2015 volgens het 
basiskwaliteitsniveau uitgevoerd door Het Groenbedrijf en de Stichting Oude 
begraafplaatsen Deventer (SOBD). Er is geen groot regulier onderhoudsbudget voor de 
gemeentelijke begraafplaatsen. In 2015 was er een inhaalslag op de gesloten 
begraafplaats aan de Diepenveenseweg (Rijksmonument) met subsidie van het Rijk. Deze 
werkzaamheden worden, mede gelet op de subsidievoorwaarden, uitgesmeerd over 4 
jaar. 
  
Riolering en water 
In 2015 is groot onderhoud, waaronder vervanging, aan riolering en 
waterbeheervoorzieningen uitgevoerd conform het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) 
2015-2020.  
Ook is verder gewerkt aan de vervanging van de telemetrie van de gemalen. In verband 
met het nieuwe stadhuis moest dit project in 2015 worden afgerond. Het riool is 
vervangen in het Pothoofd, de Dapperstraat en in de Anthonie van Dijkstraat. De 
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beschoeiing nabij de Parkweg is vervangen. Voor het verbeteren van de afwatering van de 
tunnel Brinkgreverweg zijn de voorbereidende werkzaamheden begonnen. Het werk 
wordt gecombineerd met de werken aan het Churchilplein.  
 
Buitensportaccomadaties 
Het groot onderhoud aan buitensportaccomodaties heeft conform de programmering 
plaatsgevonden. 
 
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 
Stadhuis. 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 in 2015 
deels en wordt in 2016 geheel volgens planning uitgevoerd op basis van MJOP's die zijn 
opgesteld op basis van de methodiek NEN 2676. 
 
Onderwijshuisvesting 
Door wijziging van de Wet op het primair onderwijs hebben de schoolbesturen met 
ingang van 1 januari 2015 het onderhoud over genomen. De onderhoudsbudgetten gaan 
in 2015 rechtstreeks van het Rijk naar de schoolbesturen. Voor het onderhoud van 
gymzalen niet behorend bij een school 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. 
Het onderhoud is opgenomen in de meerjaren onderhoudsplannen (MJOP). 
 
Gebouwen voor derden 
De gemeente heeft 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. 

Financiële verantwoording 
 
Openbare ruimte 
 

Onderhoudslasten 
openbare ruimte per 
categorie (bedragen x € 
1.000) 

Progr Prod. 
Begroting 

na 
wijziging 

Realisatie 
2015 

 

Gerealiseerd 
kwaliteitsniveau 

% 
sober 

% 
basis 

% 
hoog 

Straten, wegen en pleinen 3 20 9.450 8.935 
 

100% 
 

Straatreiniging 3 21 2.559 2.940 50% 50% 
 

Openbare verlichting 3 22 1.006 867 
 

100% 
 

Haven en waterwegen 3 25 395 356 
 

nvt 
 

Groen, natuur en recreatie 3 28 7.201 7.536 
 

100% 
 

Riolering en water 3 32 7.259 7.118 
 

nvt 
 

Begraafplaatsen 3 33 281 261 
 

100% 
 

Verkeerstechniek 3 34 948 857 
 

nvt 
 

Civieltechnische 
kunstwerken 

3 38 1.102 1.120 
 

nvt 
 

Sportaccommodaties 
(velden) 

3 241 2.074 1.934 
 

nvt 
 

Overige (o.a. 
speelgelegenheden) 

3 
30 
ea. 

921 930 
 

nvt 
 

Totaal 
  

€ 33.196 €  32.854 
   

 
Opmerking: waar n.v.t. staat betekent dit niet dat er geen kwaliteitsniveau van toepassing 
is, maar dat dit kwaliteitsniveau niet op basis van beeldkwaliteit wordt uitgedrukt. Voor 
deze objecten sturen we op veiligheid (bijvoorbeeld Attractiebesluit spelen), wettelijke 
eisen (bouwbesluit) of kapitaalvernietigingsniveau.  
 
De gerealiseerde kosten voor (regulier) onderhoud in de openbare ruimte vertonen in 
2015 zowel totaal als per onderdeel geen grote afwijkingen (<10%) ten opzichte van de 
begroting. De afwijkingen zichtbaar in de voorgaande tabel worden met name 
veroorzaakt door de verrekening met investeringsprojecten.  
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Gebouwen 
 

Onderhoudslasten 
gebrouwen per categorie  
(bedragen x € 1.000) 

Progr Prod. 
Begroting 

na 
wijziging 

Realisatie 
2015 

 

Gerealiseerd 
kwaliteitsniveau 
% 

sober 
% 

basis 
% 

hoog 
Sporthuisvesting 8 240  € 11 € 20    

Welzijn en culturele 
huisvesting 

8 201/
221 

€ 40 € 29    

Welzijn en culturele 
huisvesting 

10 230/ 
231/ 
232/ 
233 

 € 29 € 61  100%  

Onderwijshuisvesting 9 211/ 
216 

€ 215 € 167    

        

Gemeentelijke huisvesting 11 994 € 1.021  €  873  100%   

Kostenplaats vastgoed 11 - € 152  € 55     

Totaal    € 1.468   € 1.205     

 
Het verschil in begroot en gerealiseerd groot onderhoud wordt voornamelijk veroorzaakt 
doordat als gevolg van de nieuwbouw Stadhuiskwartier het groot onderhoud niet volgens 
het oorspronkelijke MJOP is uitgevoerd maar is ingezet voor de renovatie van bestaande 
panden aan het Grote Kerkhof gemeentelijke huisvesting. Het verschil in realisatie en 
begroting op de kostenplaats vastgoed komt doordat pas najaar 2015 het beheerplan is 
vastgesteld. Vanaf 2016 vindt het groot onderhoud geheel volgens planning en conform 
MJOP’s plaats.  
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Paragraaf Rechtmatigheid 
De accountant controleert de jaarrekening van de gemeente en neemt daarover een 
oordeel op in een verklaring. Dat is een voorwaarde in het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BVV). Het college van B&W legt verantwoording over de jaarrekening af   
In 2011 is besloten dat het college een verklaring geeft over de rechtmatigheid. Deze 
verklaring wordt vervolgens door de accountant beoordeeld. 
   

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 2015 1% van de 
totale lasten (€ 407 miljoen). Dat is € 4 miljoen. De tolerantie voor onzekerheden  
bedraagt in 2015 €12 miljoen.   
 
Rapporteringtolerantie 
Naast de goedkeuringstoleranties wordt de rapporteringstolerantie [link naar 
begrippenlijst] onderkend. Op basis van de aangeleverde cijfers is de te verwachten 
rapportagetolerantie in 2015 € 407.571 inclusief toevoeging aan reserves.  
 

Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeel-
onthouding 

Afkeurend 

Fouten in de jaarrekening  <=1% >1% <3% - >=3% 
Onzekerheden in de 
controle 

<=3% >3% <10% >=10% - 

 
De rechtmatigheidscontroles zijn uitgevoerd aan de hand van drie criteria: 
1. Voorwaardencriterium: zijn baten, lasten en balansmutaties volgens geldende wet- 

en regelgeving tot stand gekomen? 
2. Begrotingscriterium: zijn de financiële beheersmaatregelen tot stand gekomen 

binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende 
programma’s? 

3. Misbruik en oneigenlijk gebruik: zijn er maatregelen getroffen om te voorkomen dat 
derden misbruik of oneigenlijk gebruik maken van overheidsgelden?  

 
Over het boekjaar 2015 vindt een toets plaats op het voorwaardencriterium. Daarbij 
kijken we naar de hoogte, duur en recht van financiële beheersmaatregelen.  
De auditcommissie heeft het normenkader op 17 februari 2016 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. 
 

Organisatie controlefunctie 
De gemeente Deventer vindt een sterke controlefunctie van groot belang. Onder deze 
controlefunctie valt: 

 Optimaliseren van het zelf controlerend vermogen 

 Beheersen van de risico’s 

 Gedegen evalueren van de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het 
gemeentelijk beleid (ex. Artikel 213a Gemeentewet) 

 Toepassen van organisatieontwikkelaudits. 
 

Belangrijke aspecten bij de organisatie van de controlefunctie zijn:  

 Opzetten van heldere kaders (doelstellingen en randvoorwaarden) 

 Heldere (tussentijdse) informatievoorziening 

 Een goed opgezette en beschreven administratieve organisatie 

 Goed verankerde (verbijzonderde) interne controle van processen waarbij wordt 
vastgesteld dat: 
- er 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. 

 Managementcontrol en de het voeren van de gesprekken hierover 

 Risicomanagement. 
 

Interne controles en onderzoeken 
De artikelen 212 en 213a uit de Gemeentewet bepalen dat het college jaarlijks diverse 
interne controles en onderzoeken uitvoert om te bepalen of beleidsuitvoering door de 
ambtelijke organisatie binnen de gestelde kaders plaatsvindt.  
 
Hiervoor zijn in 2015 op een gestructureerde wijze diverse interne controles, 
onderzoeken, audits en kwaliteitszorgtoetsen uitgevoerd, gebruikmakend van het op 6 
november 2012 door het college vastgestelde auditcharter.  
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De accountant maakt bij zijn interim- en jaarrekeningcontrole gebruik van de uitkomsten 
hiervan. Deze zijn ook opgenomen in de voortgangsrapportages per 21 september 2015 
en 1 februari 2016. Alle verantwoordelijken krijgen twee keer per jaar een 
voortgangsrapportage over de uitvoering van de interne controles, onderzoeken en 
audits. 
 

Verbijzonderde interne controles 2015 
Bij het uitvoeren van ‘verbijzonderde interne controles’ is in 2015 de kwaliteit getoetst op 
basis van checklists van de accountant. Hierin zijn vragen opgenomen over de rechtmatige 
aspecten van recht, hoogte en duur.  
De controle werd uitgevoerd op basis van het normenkader, het voorwaardencriterium en 
het criterium misbruik en oneigenlijk gebruik. De bevindingen worden gedocumenteerd. 
 
De accountant bepaalde de prioriteiten bij het uitvoeren van de (verbijzonderde) interne 
controles in 2015. Hij deed dit op basis van materiele financiële omvang en de 
bevindingen in voorgaande jaren. De prioriteiten in 2015 zijn: 

 Betalingen 

 Inkopen 

 Aanbestedingen 

 Subsidieverstrekkingen 

 Subsidievaststellingen 

 Sociale zaken (Participatiewet) 

 Nieuwe WMO 

 Personeel (uitgevoerd door Raalte) 

 SISA, IMG en OA. 
 

Bevindingen rechtmatigheidscontroles 
 

A. Voorwaardencriterium 
Uit het overgrote deel van de (verbijzonderde) interne controles blijkt dat de gemeente 
heeft gehandeld binenn de geldende kaders en richtlijnen van het voorwaardencriterium.  
Onderstaand een overzicht van de belangrijkste controles met de belangrijkste financiële 
fouten en onzekerheden. 
 

Verbijzonderde interne 
controles 

Totale massa  
in € *) 

Financiële 
fout in € 

In % Financiële 
onzeker-

heid  
in € 

In % 

Gem. Belastingen 53.979 - - - - 

Verbijzonderde interne 
controles 

Totale massa  
in € *) 

Financiële 
fout in € 

In % Financiële 
onzeker-

heid  
in € 

In % 

Omgevingsvergunning. 155.005 - - - - 

Inkoop 16.860.547 - - - - 

Betalingen 26.619.732 - - - - 

Personeel (uitgevoerd door 
Raalte) 

n.v.t.     

Aanbestedingen 71.847.764 1.485.766  2,068  - - 

Subsidie verlening 37.524.320 -  -    - 0,000 

Subsidie vaststelling 25.486.713 238.620  0,936  - 0,000 

Treasury 65.000.000 - - - 0,000 

WMO HH + voorzieningen 1.420.939 - - 614 0,043 

WMO declaraties  11.238 2.656 23,634  5.486 48,817 

Participatiewet **) 16.375 - - - - 

Verantw. SiSa, IMG  en OA   52.580.870 - - - - 

Totaal 297.577.482 1.727.042 0,580 - 0,281 

  *)  Genoemde bedragen in de kolom Totale massa komen veelal uit de door de accountant 
aangereikte steekproefgegevens.  

**)  De hoogte van de onrechtmatigheid is niet vast te stellen omdat het hier gaat om niet 
inschrijvingen bij het UWV. 

De totale financiële onrechtmatigheid over het dienstjaar 2014 bedroeg € 1,9 miljoen. Dit 
was te wijten aan onrechtmatige Europese aanbestedingen. Hieronder volgt een 
toelichting op de financiële fouten. 
 
Europese aanbestedingen 
In het kader van de Europese aanbestedingsvoorschriften is in 2015 een totaal bedrag van 
€ 1.485.766 als onrechtmatig gekwalificeerd. De gemeente kwam tot dit oordeel op basis 
van het BAO (Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten) en het gestelde 
kader binnen de BBV in 2015. Het gaat bij genoemd bedrag om 4 posten.  
Wij merken hierbij op dat deze geconstateerde fouten voortvloeien uit in het verleden 
(vóór 2012/2013) afgesloten contracten. 

 
Subsidie-vaststelling 
De totale financiële onrechtmatigheid betreft subsidies die zijn vastgesteld op basis van 
onvolledige (aantoonbare) verantwoordingsinformatie van de instelling. De 
verantwoordingsinformatie is expliciet als voorwaarde vermeld in de 



 

 
Jaarverslag 2015 Gemeente Deventer | 116 

verleningsbeschikking. Zo dient het aan te leveren financieel verslag de uitgaven te 
beschrijven die met de subsidie zijn gedaan, een vergelijking te tonen met de ingediende 
begroting en een toelichting te geven op eventuele verschillen. 
 
WMO-voorzieningen 
Tijdens de controlewerkzaamheden zijn stukken die ter onderbouwing van de 
controleaspecten dienen niet aangetroffen zodat er € 614 als onzeker wordt aangemerkt. 
 
WMO- declaraties 
Er is een bedrag van € 2.656 als onrechtmatig aangemerkt omdat er door zorgaanbieders 
meer uren zijn gedeclareerd dan er zijn toegekend en omdat zorgaanbieders gedeclareerd 
hebben over een periode die niet is toegekend. 
Daarnaast is er een bedrag van € 5.486 als onzeker aangemerkt omdat er geen 
beschikkingen zijn aangetroffen waardoor er geen relatie met de declaraties gelegd kan 
worden. 
 
Participatiewet 
Er is bij 50% van de gecontroleerde uitkeringen geen zichtbare inschrijving bij het UWV 
aangetroffen in SONAR. Daardoor kunnen we niet met zekerheid stellen dat de 
betreffende uitkeringsgerechtigden voldoen aan de arbeidsverplichting om ingeschreven 
te zijn als werkzoekende bij het UWV. Het niet ingeschreven staan bij het UWV heeft als 
gevolg dat de gemeente, rekening houdend met individuele omstandigheden, een 
maatregel kan opleggen.  
Bij de gecontroleerde posten is het onzeker of de gemeente inkomsten is misgelopen 
doordat er ten onrechte geen maatregel is opgelegd.  

 
Het sociale domein 
Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
nieuwe taken op het gebied van de WMO en de Jeugdhulp. In 2015 heeft de transitie en 
de continuïteit van deze zorg voorop gestaan. De gemeente Deventer heeft besloten het 
controleprotocol te hanteren dat is ontwikkeld in samenwerking tussen het project Iza 
(namens de brancheorganisaties van zorgaanbieders) en de Nederlandse 
beroepsorganisatie van accountants (NBA). Het uniform controleprotocol draagt bij aan 
de beperking van de administratieve druk voor zorgaanbieders en gemeenten. In 
november 2015 is de raad hierover geïnformeerd.  
In de afgelopen periode hebben  we de verantwoordingen en bijbehorende 
controlerapportages ontvangen van de SVB, BVO Jeugdzorg IJsselland en de 
zorgaanbieders WMO en Beschermd wonen. De gemeentelijke accountant weegt de 

uitkomsten hiervan mee in zijn oordeel over de rechtmatige bestedingen in de 
gemeentelijke jaarrekening.  
 

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 organisatiecultuur. De (verbijzonderde) interne controles en principes als 
functiescheiding en integriteit vormen daarvoor de randvoorwaarden.  
 

C. Begrotingscriterium 
 

Bevindingen voor het begrotingscriterium  
Bij de rechtmatigheidscontrole is het begrotingscriterium een belangrijk 
toetsingscriterium.  
 
Met de controle van de juiste toepassing van het begrotingscriterium toetsen we 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 legt het college deze wijzigingen vooraf aan de raad voor. Het college vraagt 
daarmee toestemming om het betreffende beleid uit te voeren en het benodigde bedrag 
te besteden.  
Alleen wanneer door omstandigheden een autorisatie vooraf niet mogelijk is, legt het 
college een begrotingswijziging achteraf aan de raad voor. 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 zijn er nog negen soorten begrotingsoverschrijdingen. We noemen ze in 
onderstaand overzicht, inclusief hun gevolg voor de rechtmatigheid:  
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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 

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 2015 een overschrijding. Het gaat om overschrijding van de 
kosten.  
 

Bedragen x € 1.000 
 
 

Begroting na 
wijziging 2015 

Lasten 

Jaarrekening 2015 
 

Lasten 

Afwijking 
vergeleken met 

begroting 

1. Burger en bestuur  16.154 16.222 68 

2. Herstructurering en vastgoed 35.071 39.869 4.798 

 
Programma 1 Burger en bestuur 
Oorzaak van de overschrijding is met name een storting in de voorziening 
wethouderspensioenen naeen neerwaartse aanpassing van de rekenrente. De rekenrente 
bepaalt de waarde van deze pensioenverplichtingen. 

 
Programma Herstructurering en vastgoed 
De overschrijding betreft een grondruil met een woningcorperatie in het kader van de 
herstructurering Keizerslanden. De grondruil vond plaats met gesloten beurzen en is dus 
ook in hogere baten zichtbaar. 
 

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 – kredietontwikkeling Stationsgebied en Groene Wal. 
Het krediet is in 2015 overschreden met € 159.000. De uitgaven blijven echter wel binnen 
het totaalkrediet dat de raad over meerdere jaren heeft verstrekt. 
 

Reserves 
Voor een aantal reserves zijn hogere bedragen gestort of onttrokken dan geraamd. Bij de 
bedragen > € 50.000 melden we of dit rechtmatig is of niet. 
  
Reserve 1/3 regeling sport 
In de jaarrekening is € 50.620 meer gestort in de reserve 1/3 regeling sport dan begroot. 
Er is wel besluitvorming over de jaarlijkse onttrekking uit de reserve. De daadwerkelijke 
uitvoering is echter vertraagd. Derhalve worden de lagere uitgaven gestort in de reserve.  
 
Reserve Parkeerbijdragen i.v.m. bouwvergunningen 
Het gaat hier om een hogere storting in de reserve in verband met de bouw van het 
stadhuiskwartier. De hogere storting is conform de besluitvorming en het besluit 
bouwverordening.  
 
Saldireserve  
Uit de Saldireserve is een bedrag van € 1,2 miljoen geput ter dekking van de hogere 
verliesvoorziening grondexploitatie A-1. De Saldireserve is onderdeel van het specifieke 
weerstandvermogen waarmee onder andere de risico’s van de grondexploitaties worden 
gedekt. 
   

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. 
 

Verantwoording door het college  
De financiële beheersmaatregelen die in deze jaarrekening worden beschreven vallen 
binnen de financiële rechtmatigheidskaders van de raad en hogere overheden. 
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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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Paragraaf Weerstandsvermogen en 
risicobeheersing 

Samenvatting 
De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is opgesteld volgens het Besluit 
Begroting en Verantwoording (BBV) en de beleidsnota Risicomanagement en 
Weerstandsvermogen – geactualiseerde beleidsnota 2015. 
 
Weerstandsvermogen 

 Ratio weerstandsvermogen = € 16.454.000 / € 15.790.000= 1,04 

 De totale omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit (teller) is € 16,5 miljoen. 
Dit is circa € 2,8 miljoen lager dan bij de begroting 2016. Het gevolg van diverse 
mutaties in de algemene reserves (weerstandsvermogen) 

 De totale omvang van de benodigde weerstandscapaciteit (noemer) is € 15,8 miljoen 
Dit is ruim € 3,0 miljoen minder dan in de begroting 2016. Onder andere door een 
lager totaal risico in de grondexploitaties.  

 
Relevante aspecten 

 Er zijn 34 financiële risico’s die in aanmerking komen voor het reserveren van 
weerstandsvermogen 

 9 van deze risico’s hebben een risicoscore ≥ 9. 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 

 De uitkomst van de ratio weerstandsvermogen is 1,04. De gemeente beschikt over 
voldoende weerstandsvermogen om de belangrijkste financiële 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. 
 

Inleiding 
 
Herstel economie zet door 
De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2015 gegroeid met 0,3% ten 
opzichte van een kwartaal eerder (CBS – Macro economie – februari 2016) en 1,6% 
gegroeid ten opzichte van het vierde kwartaal in 2014. Deze groei is vooral te danken aan 

meer investeringen en meer export. De beperking van de aardgasproductie drukte ook in 
het laatste kwartaal van 2015 het groeicijfer.  
Het aantal banen, vooral in de uitzendbranche, is in het vierde kwartaal van 2015 met 
48.000 toegenomen en het aantal werklozen nam met 5.000 af tot 600.000.  
Deze cijfers bevestigen het economisch herstel en het herstel van de arbeidsmarkt. 
 
Weerstandsvermogen: hoe goed kan de gemeente tegen een stootje? 
In 2015 zijn de gevolgen van de crisis nog steeds zichtbaar ten aanzien van de risico’s van 
vooral de grondexploitaties en het weerstandsvermogen. Weerstandsvermogen is het 
vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat 
dit invloed heeft op het uitvoeren van de programma’s. 
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 lichten we toe in de beleidsnota Risicomanagement en 
weerstandsvermogen – geactualiseerde versie 2015. 
 
Specifiek weerstandsvermogen en algemeen weerstandsvermogen 
We maken onderscheid tussen specifiek weerstandsvermogen en algemeen 
weerstandsvermogen. Het specifieke weerstandsvermogen is gebaseerd op de specifiek 
gekwantificeerde risico’s. Bekende voorbeelden zijn de risico’s met betrekking tot de 
grondexploitatie en bijstandsuitkeringen (zie gekwantificeerde risico’s). Daarnaast loopt 
Deventer, ondanks realistische ramingen van investeringen en exploitatiebudgetten, 
risico’s als gevolg van economische vooruitzichten en bestuurlijke besluitvorming. 
Voorbeelden daarvan zijn de algemene uitkering (gemeentefonds), verkoop van gronden 
en panden, de verbonden partijen, de garantstellingen en de nog te implementeren 
lopende bezuinigingen en faseringsverschillen. 
 
Registreren, monitoren en rapporteren risico’s 
Vanaf 2011 gebruikt Deventer het risicomanagement informatiesysteem (RIS). Deze 
database biedt de mogelijkheid om vanuit de verschillende programma’s risico’s te 
registreren, te monitoren en daarover te rapporteren. De financiële risico’s uit de 
database vormen de basis voor het bepalen van de omvang van het 
weerstandsvermogen. 
 
Risico’s en kansen 
Bij het vaststellen van risico’s kunnen ook positieve gevolgen worden geconstateerd. 
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Onder bepaalde voorwaarden
1
 is het toegestaan deze positieve financiële gevolgen 

(kansen) te verrekenen met de negatieve financiële gevolgen (risico’s).  
 

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 onderscheiden we 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 het 
uitvoeren van de programma’s. Met de structurele weerstandscapaciteit worden de 
middelen bedoeld die we permanent kunnen inzetten om deze tegenvallers op te vangen. 
 
De onderdelen van de beschikbare weerstandscapaciteit zijn: 

 Reserves 
- Algemene reserve* 

 Onbenutte (flexibele) begrotingsruimte 
- Post onvoorzien* 
- Stelpost autonome ontwikkelingen 

 Onbenutte investeringsruimte 

 Onbenutte belastingcapaciteit 

 Stille reserves*, dat zijn activa die tegen een lagere waarde of nul zijn gewaardeerd 
en direct verkoopbaar zijn  

*) deze onderdelen betreffen de incidentele weerstandscapaciteit. 

 

Weerstandscapaciteit op basis van cijfers 
 

Reserves  
(bedragen x € 1) 

Totaal beschikbaar 

Algemene reserve  16.207.000  
Totaal  16.207.000  

 
 

                                                                        
1
 Zie beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen (2015) 

 

Samenstelling algemene reserves 
(bedragen x € 1) 

Beschikbaar 

Saldireserve  3.244.000 

Algemene reserve  822.000  

Egalisatiereserve rente  4.137.000 

Reserve grondexploitatie  121.000  

Reserve uitkeringen  2.993.000  

Reserve Sociaal domein (3D’s)  4.890.000  

 

Ten opzichte van de vorige weerstandsparagraaf (begroting 2016) is het saldo van de 
reserves met circa € 2,8 miljoen gedaald.  
 

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 98.880). Op dit 
moment is voor de post onvoorzien een bedrag van circa € 247.000 beschikbaar. 
 
Stelpost autonome ontwikkelingen 
In de meerjarenbegroting is voor elk jaar een buffer opgenomen. Dit is een dekking voor 
het opvangen van, autonome knelpunten.  
 

Stelpost structurele autonome 
ontwikkelingen 
(bedragen x € 1.000) 

2016 2017 2018 2019 

1. jaarschijf 2016 - 36 36 36 

2. jaarschijf 2017 - 350 350 350 

3. jaarschijf 2018 - - 350 350 

4. jaarschijf 2019 - - - 350 

Saldo  0  386  736  1.086 

 
De stelpost autonome ontwikkelingen jaarschijf 2016 is eenmalig ingezet voor het 
opvangen van tekorten en is daardoor in 2016 niet beschikbaar voor het 
weerstandsvermogen. 
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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.  
Er is geen vrije investeringsruimte beschikbaar zonder aanpassing van het huidige beleid. 
Indien noodzakelijk moeten we andere prioriteiten stellen voor de geplande bedragen, of 
moeten we dit geld op een later moment inzetten. 
 

Onbenutte belastingcapaciteit 
Er is sprake van onbenutte belastingcapaciteit als de gemeentelijke belastingen en 
heffingen niet ‘maximaal’ of kostendekkend zijn. Voor de onbenutte belastingcapaciteit 
wordt gekeken naar de onroerende zaak belasting (OZB), de afvalstoffenheffing, 
rioolheffing en leges. Bepaalde leges zijn nog niet maximaal kostendekkend. De ruimte is 
zeer gering. 
 
OZB 
Iedere gemeente kan zelf de tarieven vaststellen. De OZB-tarieven in Deventer zijn voor 
2016 zijn met 3% verhoogd. 
Om buitensporige verhogingen te voorkomen stelt het Rijk jaarlijks een zogenaamde 
macronorm vast. Er is onderzoek gaande naar de systematiek macronorm OZB maar heeft 
nog geen concreet resultaat opgeleverd.  
In september 2015 is in het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (Bofv) 
afgesproken de macrosystematiek te continueren voor 2016. Tegelijkertijd is vastgesteld 
de overschrijding van de macronorm in 2015 in mindering te brengen op de macroruimte 
in 2016. Per saldo is de macronorm landelijk daarmee op 1,57% gesteld voor 2016. 
 
Riool- en afvalstoffenheffing 
De tarieven voor rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn kostendekkend met inbegrip van 
bedragen die worden toegevoegd of onttrokken aan de desbetreffende egalisatiereserve. 
 
Leges 
Voor 2016 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. Er is met betrekking tot de leges op dit 
moment geen onbenutte belastingcapaciteit beschikbaar. 
 

Stille reserves 
Bepaalde onroerende zaken buiten de exploitatie hebben een opbrengstwaarde die hoger 
ligt dan de boekwaarde. Dit zijn zogenaamde stille reserves.  

Op dit moment bedraagt de ‘overwaarde’ ruim € 11,4 miljoen. 
 

Activa 
(bedragen x € 1.000) 

 
Marktwaarde 

 

Boekwaarde Overwaarde 

Stedelijke panden 22.100 16.400 5.700 

Benzineverkooppunten 5.600 - 5.600 

Agrarische gronden 700 600 100 

Saldo  28.400  17.000   11.400  

 
De overwaarde is ten opzichte van de begroting 2016 naar beneden bijgesteld door het 
besluit om het pand Polstraat 12 te behouden ten behoeve van ICT-voorzieningen. 
 
De in de tabel vermelde objecten zijn niet binnen 1 jaar te verkopen zonder negatief 
effect op het bedrijfsproces. Dit betekent dat de € 11,4 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: 
 

Element Onderdeel Waarde (bedragen x € 1.000) 
Incidenteel Structureel 

Algemene reserve Algemene reserve 16.207 - 
Onbenutte 
begrotingsruimte 

Post onvoorzien 247 - 

 Stelpost structurele autonome 
ontwikkelingen 

- 0 – 1.086
2
 

Onbenutte 
investeringscapaciteit 

 - - 

Onbenutte 
belastingcapaciteit 

 - - 
 

Stille reserves Nader te bepalen p.m. - 
Saldo Weerstandscapaciteit 2016 € 16.454  € 0 - € 1.086  

 

Benodigde weerstandscapaciteit 
De benodigde weerstandscapaciteit bestaat uit de risico’s die gemeente Deventer loopt 
inclusief een extra minimumnorm

3
 die Deventer berekent. 

                                                                        
2 Zie tabel stelpost autonome ontwikkelingen 
3 Zie onder samenvatting benodigde weerstandscapaciteit 
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Deventer gebruikt een risicodatabase, waarin we de risico’s registreren. In deze paragraaf 
gaan we alleen uit van de risico’s met een financieel gevolg waarvoor 
weerstandsvermogen (een financiële buffer) wordt aangehouden. De belangrijkste 
financiële risico’s zijn in beeld. Op basis van deze risico’s wordt de benodigde 
weerstandscapaciteit bepaald en vervolgens de ratio weerstandsvermogen. 
 

Analyse van het risicoprofiel 
Er zijn 34 financiële risico’s die in aanmerking komen voor het reserveren van 
weerstandsvermogen. Negen risico’s hebben een risicoscore ≥ 9. Die lichten we nader 
toe. 
 

Risicokaart 
De aard van de risico’s is weergegeven in een risicokaart. Hoe roder de kleur, hoe hoger 
de prioriteit voor de aanpak van het risico. 
 

 
 

Gekwantificeerde risico’s 
De risico’s met een score ≥ 9 zijn in de tabel hieronder opgenomen.  
 

 
 
Circa € 8 miljoen daling risico-inventarisatie 
De bruto omvang (dat wil zeggen het maximale financiële gevolg) van de risico-
inventarisatie is met ruim € 8 miljoen gedaald, in vergelijking met de vorige publicatie 
(begroting 2016). Een groot deel (€ 6,7 miljoen) daarvan wordt veroorzaakt door een lager 
totaal risico in de grondexploitatie. Belangrijke mutaties in deze risicoportefeuille zijn 
Zandweerd -/- € 2,6 miljoen, Sluiskwartier + € 0,8 miljoen, Spijkvoorderenk -/- € 3,6 
miljoen, Bergweide + € 2,1 miljoen en Bedrijvenpark A1 -/- € 3,3 miljoen.  
 
Toelichting risico WWB 
Het bedrag dat is opgenomen in de risicodatabase is het maximale risico dat Deventer 
loopt voor 2016. Gemeenten kunnen een beroep doen op het 'vangnet' als het tekort op 
het budget oploopt tot boven de 5%. Het betreft een getrapte vergoeding waarbij 
tekorten tot en met 10% voor de helft worden vergoed en tekorten daarboven volledig. 
Hierdoor wordt het 'eigen risico' voor gemeenten teruggedrongen. Door deze systematiek 
kan het tekort dat een gemeente voor eigen rekening moet nemen nooit meer zijn dan 
7,5% van het budget BUIG. 
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Toelichting risico Sociaal Domein (3 decentralisaties) 
In de begroting was dekking gereserveerd ter grootte van € 4,2 miljoen om 
overschrijdingen op de decentralisaties te kunnen opvangen.  Zoals eerder toegelicht zijn 
de werkelijke bestedingen van het sociaal domein lager dan begroot.  Het positieve 
resultaat is toegevoegd van de reserve. Van de reserve is € 4,9 miljoen beschikbaar voor 
het algemene weerstandsvermogen. Voor de onzekerheden rondom Jeugd en het nieuwe 
verdeelmodel Beschermd Wonen na 2018 zijn risicobedragen opgenomen in de 
risicodatabase.  
 

Samenvatting benodigde weerstandscapaciteit 
Op basis van de complete risico-inventarisatie (dus inclusief de risico’s met een risicoscore 
< 9) is er een bruto weerstandscapaciteit van circa € 31,9 miljoen. Na het corrigeren van 
deze risico’s met een zekerheidsfactor ontstaat een reële omvang van de benodigde 
weerstandscapaciteit die wordt gerelateerd aan de beschikbare weerstandscapaciteit.  
 
Minimumnorm 
Er zijn ook risico’s waar moeilijk rekening mee valt te houden, bijvoorbeeld de herijking 
van het gemeentefonds of vanwege rijksbezuinigingen. Voor deze niet gekwantificeerde 
risico’s en tegenvallers waar niemand rekening mee heeft gehouden, houdt Deventer een 
extra buffer aan (de zogenaamde minimumnorm). Voor 2016 is de minimumnorm als 
volgt bepaald: 
 

Bedragen begroting 2016 
(bedragen x € 1) 

Geraamd bedrag Minimumnorm 2% 

Algemene uitkering (gemeentefonds)*  86 miljoen   1,7 miljoen 

Verwachte OZB capaciteit 2016**  23 miljoen  0,5 miljoen  

Totaal  109 miljoen   2,2 miljoen 

*)  Exclusief integratie-  en decentralisatieuitkeringen 
**) Verordening OZB RZB 2016 (nr. 2015-002250) 

 

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 gebruiken we de Monte Carlo-simulatiemethode. Deze methode 
geeft het volgende resultaat: 
 
 
 

 
Bij een zekerheid van 90% is minimaal € 13,59 miljoen weerstandsvermogen nodig om de 
potentiële risico’s af te dekken. 
De uitkomst van de simulatie is € 3,2 miljoen lager dan in de begroting 2016. Zoals 
hierboven aangegeven ligt de oorzaak in een lager totaalrisico grondexploitatie. Daarnaast 
is het risico Sociaal Domein verlaagd. 
 

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 - geactualiseerde versie 2015. 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. 
 



 

 
Jaarverslag 2015 Gemeente Deventer | 124 

 
Beschikbare weerstandscapaciteit 
€ 16.207.000 + € 247.000 + € 0 = € 16.454.000 
 
Benodigde weerstandscapaciteit 
€ 13.590.000 + € 2.200.000 = € 15.790.000  
 
Deze twee uitkomsten geven het volgende resultaat: 
 

Ratio weerstandsvermogen         = 
                     € 16.454.000 

= 1,04 
                     € 15.790.000 

 
De beschikbare weerstandscapaciteit is hoger dan de benodigde weerstandscapaciteit. De 
ratio komt daarmee op 1,04. Dit betekent dat er voldoende

4
 weerstandsvermogen is om 

de gevolgen van het optreden van risico’s financieel op te vangen. 
 

Algemene risicogebieden 
Naast de ingeschatte risico’s heeft Deventer ook te maken met andere onzekerheden.  
 

Algemene uitkering 
Net als iedere gemeente heeft Deventer te maken met onzekerheden in deze, door het 
Rijk ingestelde, verdeelsystematiek. Het gaat om de volgende risico’s: 

 Risico’s die voortvloeien uit het verdeelsysteem (herverdeling gemeentefonds) 

 Risico’s/kansen die voortvloeien uit de accressystematiek. 
 
Herverdeeleffecten gemeentefonds 
De verdeling van het gemeentefonds is zo ingericht dat elke gemeente in staat moet zijn 
om bij gelijke belastingdruk een gelijkwaardig voorzieningenniveau te leveren. Er zijn op 
dit moment circa 60 verdeelmaatstaven die worden gebruikt bij het verdelen van de 
middelen via de algemene uitkering. De verdeelmaatstaven zijn een weerspiegeling van 
de kosten die samenhangen met structuurkenmerken van de gemeenten, zoals het aantal 
inwoners, de sociale en fysieke structuur en het wel of niet hebben van een 
centrumfunctie. Ondanks dat de verdeling uitgaat van de kosten van de gemeenten, 
ontstaan hierin verdeeleffecten. Deze effecten kunnen zowel positief als negatief zijn. 
 

                                                                        
4 Zie beoordelingstabel beleidsnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen (2014) 

Daarnaast is op basis van de decentralisaties en groot onderhoud van het gemeentefonds 
de verdeelsystematiek (in 2014 en 2015) herijkt. Het kan zijn dat de verdeling van het 
macrobudget na deze herverdeling niet geheel aansluit bij de kosten van de gemeente 
Deventer. We spreken dan over herverdeeleffecten. Die kunnen positief of negatief zijn.  
 
In de meicirculaire 2015 gaven de adviesinstanties RFV en VNG aan, dat zij het niet eens 
zijn met de onderzoeksmethode (groot onderhoud gemeentefonds) van het subcluster 
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV). Er is 
vervolgens een verdiepend onderzoek naar dit subcluster gestart. De effecten daarvan 
worden in de meicirculaire 2016 gepubliceerd. De vraag is nu, wat er uit het heronderzoek 
subcluster VHROSV in mei 2016 gaat volgen. 
 
Deventer zal de verschillende ontwikkelingen continu en nauwlettend volgen en daar 
waar noodzakelijk de directie, het college en de raad tijdig informeren. 
 
Accressystematiek  
Door de zogenaamde normeringssystematiek ‘samen de trap op, samen de trap af’ 
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. Deze accressen zorgen voor golfbewegingen in de omvang van de 
algemene uitkering die gemeenten ontvangen. In het verleden werd dit gedempt door het 
aanhouden van een behoedzaamheidsreserve door het Rijk. Sinds 2012 moeten de 
gemeente mogelijke nadelen uit de verrekening van het accres zelf opvangen. 
 

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 ‘Samen de trap op, samen 
de trap af’. De bezuinigingen in Deventer volgen de bezuinigingen van het Rijk naar rato. 
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. 
 

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. 
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Het Rijk stelt een voorwaarde aan het voortbestaan van het compensatiefonds. Er is een 
plafond ingesteld op het fonds dat is gekoppeld aan de accressystematiek van het 
gemeentefonds. Overstijgen de declaraties in een bepaald jaar het plafond, dan wordt dit 
tekort vanuit het gemeentefonds aangevuld. Het omgekeerde is ook het geval. Dit kan 
voor een gemeente een onverwacht nadelig resultaat opleveren. De septembercirculaire 
2015 maakte melding van een meerjarige onderschrijding van het plafond en dus een 
toevoeging aan het gemeentefonds. Deventer heeft tegenover dit onzekere voordeel ter 
neutralisatie een negatieve stelpost van  
€ 500.000 opgenomen.  
 

Leegstandsrisico onroerende eigendommen 
Voor de onroerende eigendommen buiten de exploitatie van de gemeente zijn er minder 
inkomsten door leegstand. Maar de exploitatiekosten (onder andere beheer en 
onderhoud) houden we wel, waardoor het rendement laag is. Via verkoop van panden 
zoekt de gemeente naar een beter rendement van de eigendommen. Hiervoor is in 2013 
een lijst gemaakt met panden die we uiteindelijk gaan verkopen. Bij de voorjaarsnota 
2016 wordt de lijst geactualiseerd. 
 

Restauraties monumentale panden 
In 2015 zijn restauraties uitgevoerd aan monumentale panden (Bergkerk, Drie Haringen). 
Er blijft een kans bestaan dat er in de nabije toekomst acute restauraties aan 
monumentale panden nodig zullen zijn. In 2015 heeft de gemeente uit verschillende, 
(externe) bronnen dekkingsmiddelen gekregen die op korte termijn kunnen worden 
ingezet. Die bronnen zijn onder andere Besluit rijkssubsidiëring instandhouding 
monumenten (BRIM) en de provincie. 
 

Financieringsrisico’s 
De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoering van het financieringsbeleid zijn: 

 Renterisico’s 

 Kredietrisico’s.  
 
Beheer renterisico 
Onder renterisico wordt verstaan het risico dat: 

 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: 

 De kasgeldlimiet 

 De renterisiconorm. 
 
Kasgeldlimiet 
De kasgeldlimiet stelt een maximum aan de omvang van de netto vlottende schuld en is 
bedoeld om het renterisico op korte termijn te beheersen (wet Fido). Juist voor de korte 
termijn geldt dat de renterisico’s aanzienlijk kunnen zijn, gezien de mogelijke fluctuaties 
op de geldmarkt. 
Voor 2015 is de kasgeldlimiet bepaald op € 32,7 miljoen. Iedere drie maanden wordt de 
kasgeldlimiet getoetst. Wanneer er een overschrijding wordt verwacht moet deze worden 
aangepast. Daarvoor treken we langlopende financieringsmiddelen aan.  
 
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 2015 bedraagt € 74,2 miljoen. 
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.  
In zowel de Wet fido als de uitvoeringsregeling Ruddo en het treasurystatuut zijn 
voorwaarden opgenomen waaraan de uitzettingen zelf, evenals de tegenpartijen moeten 
voldoen. Uitzettingen vinden bijvoorbeeld alleen plaats bij Nederlandse 
overheidsinstellingen en financiële instellingen met een kredietwaardigheid van een A1-
rating en/of AA-rating. Op deze manier worden de kredietrisico’s ingeperkt. 
 

Garantstellingen 
Voor het uitvoeren van haar maatschappelijke doelstellingen kan de gemeente aan een 
instelling een garantie of geldlening verstrekken. 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.  
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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 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 2014 stelt het bestuur over de risicobeoordeling het 
volgende: "WSW signaleert dat de risico’s in de totale borg toenemen. Die 
constatering doet WSW op basis van de door de corporaties aangeleverde informatie 
over de meerjarenplannen. Desondanks kon WSW met behulp van stresstesten en 
gevoeligheidsanalyses in 2014 voor het eerst met een 99% waarschijnlijkheid 
vaststellen dat de risico’s in het borgstelsel gedragen kunnen worden en een 
aanspraak op de achtervangers achterwege blijft." 
Standard & Poors, één van de toonaangevende kredietbeoordelaars, verhoogde in 
december 2015 de kredietwaardigheid van WSW van AA+ naar AAA (triple A). Dit is 
een verbeterde rating. De rating geeft een indicatie van de terugbetaalcapaciteit en 
het risico dat men op de onderneming loopt. De vooruitzichten zijn voor WSW 
stabiel. 

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 
WSW.  

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 actuele inzichten en een stabiel overheidsbeleid ten 
aanzien van de woningmarkt en in het bijzonder NHG in combinatie met de 
liquiditeitsprognose 2015-2020, dat geen aanspraken worden gedaan op de 
achtervangfunctie. 

 
Het mogelijk optreden van het financiële risico kunnen we hier als zeer klein classificeren 
(zie voor classificering de beleidsnota Risicomanagement en weerstandsvermogen - 
2014). 

 
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).  
 

Subsidies 
Binnen verschillende programma’s (onder andere 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 ervoor in 
aanmerking te komen. Wordt daar niet aan voldaan, dan kan de verstrekkende instantie 
(een deel van) van de subsidie terugvorderen. In enkele gevallen vindt voorafgaand aan 
de verstrekking van de subsidie afstemming plaats tussen de partijen over de te realiseren 
prestaties. Op dit moment houdt gemeente Deventer geen weerstandsvermogen aan 
voor subsidierisico’s. 
 

Vernieuwing BBV en verslaggevingsregels rondom grondexploitaties 
De commissie BBV heeft een concept wijzigingsbesluit gepubliceerd met verschillende 
aanpassingen van het BBV op het gebied van de verslaglegging en voor de 
grondexploitaties. Het voornemen is om de voorgenomen wijzigingen vanaf 1 januari 
2016 te laten gelden. De wijzigingen raken de Deventer organisatie integraal. De effecten 
van de uitwerking zijn op dit moment nog onbekend. Deventer bereidt zich voor en volgt 
de ontwikkelingen nauwlettend. 
 

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 een deel van de egalisatiereserve rente (eenmalig oplopend tot  
€ 8 miljoen in 2019) en de reserve eenmalige problematiek (eenmalig € 1,7 miljoen). Het 
totaal van deze bedragen vormt samen met de beschikbare weerstandscapaciteit het 
totale weerstandsvermogen. 
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Conclusie 
De ratio weerstandsvermogen is 1,04. 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. 
 
De omvang van de risico’s (benodigde weerstandscapaciteit) is gedaald met ruim € 8 
miljoen. Een groot deel (€ 6,7 miljoen) daarvan is veroorzaakt door een lager totaal risico 
in de grondexploitatie. De omvang van het weerstandsvermogen (beschikbare 
weerstandscapaciteit) is met € 2,8 miljoen gedaald.  
Ten opzichte van de begroting 2016-2019 (ratio 1,02) is de uitkomst met 0,02 punt 
verbeterd.  
 
Ondanks signalen dat het economisch herstel doorzet en positieve ontwikkelingen vanuit 
het rijksbeleid, is het noodzakelijk de financiële risico’s en het weerstandsvermogen 
continu en nauwlettend te blijven volgen.  
 
De gemeente beoordeelt continu de omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit 
(reserves) in relatie tot de benodigde weerstandscapaciteit (risico’s). Waar mogelijk 
nemen we extra beheersmaatregelen om de beschikbare weerstandscapaciteit verder te 
versterken of de omvang van financiële risico’s te reduceren. In de voorjaarsnota 2016 
bepalen we de ratio weerstandsvermogen opnieuw. 
 

Kengetallen 
Op 15 mei 2015 is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gewijzigd. De wijziging 
betreft het opnemen van een verplichte basisset van 5 kengetallen in de paragraaf 
Weerstandsvermogen en risicobeheersing van de begroting en jaarrekening. Daarnaast 
moet een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot 
de financiële positie worden opgenomen. De uitkomst van de kengetallen en de 
beoordeling lichten we hieronder toe. 
 
Kengetallen voor gemeente Deventer Jaarrekening 
2015  

Jaarrekening  
2014 

Begroting 
2015 

Jaarrekening  
2015 

1a. Netto schuldquote 94 98 93 
1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle 
verstrekte leningen 82 91 83 

2. Debtratio 80 86 84 

3. Solvabiliteitsratio 20 14 16 

4. Grondexploitatie 32 28 27 

5. Uitleenquote 12 7 11 

Kengetallen voor gemeente Deventer Jaarrekening 
2015  

Jaarrekening  
2014 

Begroting 
2015 

Jaarrekening  
2015 

6. Netto schuld per inwoner 2.766 3.393 3.147 

 

Conclusie  
De ratio’s die betrekking hebben op de schuldpositie geven geen aanleiding om het 
financiële beleid bij te stellen. 
 

Algemene toelichting op kengetallen 
 
Kengetallen schuld 
Het blote bedrag aan schulden op de balans zegt niet alles. Beter is het naar de 
verhoudingsgetallen kijken: de kengetallen. Goede kengetallen voor het beoordelen van 
de hoogte van de schuld zijn: 

 Debt-ratio 

 De netto schuld als aandeel van de inkomsten (netto schuldquote). 
 
Vergelijking van de uitkomsten van deze kengetallen met wat gewoon is voor gemeenten, 
geeft een goede indruk van de hoogte van de schulden. 
 
Hoe hoog is het bezit belast met schuld? 
De debt-ratio zegt welk aandeel van het gemeentebezit is belast met schulden. Het bezit 
staat aan de linkerzijde van de balans. De financiering van het gemeentebezit staat aan de 
rechterzijde van de balans. De debt-ratio reken je uit door de som van de langlopende 
schulden, de kortlopende schulden en overlopende passiva op de rechterzijde van de 
balans te delen door het balanstotaal en dit verhoudingsgetal uit te drukken in procenten.  
 

Debt ratio = 

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

Balans totaal 
 
Een debt-ratio van hoger dan 80% geeft aan dat de gemeente zijn bezit met zeer veel 
schulden heeft belast. Naast de debt-ratio kan ook de solvabiliteitsratio voor een dergelijk 
oordeel gebruikt worden. De solvabilteitsratio is het spiegelbeeld van de debt-ratio. Bij 
een debt-ratio van 80% bedraagt de solvabiliteitsratio 20%. De solvabiliteitsratio laat zien 
welk aandeel van het gemeentebezit is afbetaald. 
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Hoe zwaar drukt de schuld op de begroting? 
De netto schuld wordt als volgt berekend: van de som van de onderhandse leningen, 
overige vaste schuld, kortlopende schuld en overlopende passiva trekt u de langlopende 
uitzettingen, kortlopende (debiteuren)vorderingen en uitzettingen, liquide middelen en 
overlopende activa af. 
Delen we de netto schuld door de totale inkomsten (voor bestemming reserves), dan is 
het resultaat de netto schuld als aandeel van de exploitatie (inkomsten). Dit kengetal 
wordt ook wel de netto schuldquote genoemd. De netto schuldquote geeft een indicatie 
van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie en de hoogte van de 
investeringen uit het nabije verleden. In formulevorm ziet de netto schuldquote er als 
volgt uit: 
 

Netto schuldquote = 
Netto schuld 

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

Uitleenquote = 
Leningen aan verbonden partijen + leningen aan derden 

Totale inkomsten (voor bestemming reserves) 
 
Als een gemeente geld uitleent, gaat dit niet zonder risico. Het kan zijn dat de andere 
partijen de leningen niet kunnen afbetalen. De gemeente is dan het uitgeleende geld kwijt 
en blijft met de schulden die er tegenover staan zitten. Ten tweede kan de gemeenten 

grote voorraden bouwgrond bezitten. Bij verkoop van de kavels komt er geld in het laatje. 
Daarmee worden de schulden afgelost en de betaalde rentelasten goedgemaakt. De 
verkoop moet dan wel binnen redelijke termijn zijn voorzien. De voorraadquote geeft 
zicht op de voorradenpositie van de gemeente en wordt berekend aan de hand van de 
volgende formule: 
 

Voorraadquote = 
Bouwgrond + voorraden onderhanden werk + overige gronden 

Totale inkomsten (voor bestemming reserves) 
 
Juist op de voorraden grond lopen de gemeenten risico. In de nasleep van de recessie is 
het risico van tegenvallende opbrengsten uit grondverkopen aanwezig. 
Het is goed ook de uitgeleende gelden en voorraden mee te nemen in de analyse van de 
hoogte van de schuld en ze uit te drukken als aan aandeel van de inkomsten. Daardoor 
kunnen ze rechtstreeks worden afgetrokken van de netto schuldquote. Een hoge netto 
schuldquote kan het gevolg zijn van een hoge uitleenquote of voorraadquote. Door de 
uitleenquote en voorraadquote van de netto schuldquote af te trekken, krijgt men een 
goede indruk van de schuld die op de exploitatie drukt. 
 
Schulden in de toekomst 
Gemeenten moeten anticiperen op externe effecten die van invloed zijn op de 
schuldpositie van gemeenten. Hoe de schuld van een gemeente eruit komt te zien, hangt 
naast de investeringen af van de ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven. In de regel 
zullen bestaande schulden langzaam verdampen door inflatie. Dit zit namelijk als volgt: 
indien de inflatie stijgt, stijgen de inkomsten mee. 
De netto schuldquote zal afnemen omdat de inkomsten in de noemer groeien. De 
inkomsten kunnen in de toekomst ook dalen, dat kan door bevolkingskrimp of door de 
negatieve gevolgen van een recessie op de gemeentelijke inkomsten. Het mechanisme 
werkt dan omgekeerd. Bij gelijk blijvende schuld stijgt de netto schuldquote doordat de 
inkomsten in de noemer terug lopen. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Over te hevelen budgetten 
 
Prog Prod Onderwerp Lasten Baten 

(anders 
dan 

reserve) 

Reserve Saldo 

1 355 B&W Neveninkomsten              999  -            999                  -    

1 304 Woonlastenmonitor 9.000 - - 9.000 

1 304 
Landelijke voorziening WOZ 
(LV WOZ) 

67.000 - 67.000 - 

Totaal programma 1 Burger en bestuur 76.999 - 67.999 9.000 

       

3 38 
Afkoop ruimte voor de rivier 
Waterschap 

290.640 290.640 -  - 

3 30 
Frictiekostenbudget 
speelplekken 

75.000 -  -  75.000 

3 22 MJOP Openbare verlichting 139.069 - - 139.069 

3 23 Parkeerbijdrage Viking 1.275.000 1.275.000 - - 

Totaal programma 3 Leefomgeving 1.779.079 1.565.640                 -    214.069 

       

4 31 Milieustraat 1.626.652  - 1.626.652                 -    

4 44 Duurzaamheid 65.540 -  65.540                  -    

4 45 Transitiekosten RUD  100.000  -  100.000                  -    

4 36 Sanering Essentterrein 778.824 276.422 502.402 - 

Totaal programma 4 Milieu en duurzaamheid 2.751.016  276.422 2.294.594                 -    

       

5 46 
Bijdrage capaciteitsverbetering 
A1 (Beter Benutten) 

950.000 950.000 - - 

Totaal programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling 950.000  950.000 -                 -    

       

7 405 
Doorontwikkeling 
Technicampus 

283.089 283.089 -                -    

Totaal programma 7 Inkomensvoorziening en 
arbeidsparticipatie 

283.089 283.089 -                 -    

       

8 203 
Reductie uren inzet HH 
(afhandeling bezwaar en 

46.000 - - 46.000 

Prog Prod Onderwerp Lasten Baten 
(anders 

dan 
reserve) 

Reserve Saldo 

herindicatie) 

8 204 Implementatiebudget 3D 276.000  276.000 - 

8 204 Regionaal overleg transitie HLZ 33.000 33.000 - - 

8 224 Bed, bad, brood 78.000 - - 78.000 

8 224 COA bijdrage 56.000 56.000 - - 

8 221 Meedoen mogelijk maken 196.000 - - 196.000 

8 220 
Onderbesteding 
scholingsactiviteiten voor 
frictiebudget SRG 

40.000 - - 40.000 

Totaal programma 8 Meedoen  725.000  89.000 276.000 360.000 

       

9 216 Onderwijsachterstandenbeleid 1.528.000 1.528.000 -                 -    

9 216 1000 jongerenplan 146.000 146.000 -                  -    

9 216 Wieg naar werk 147.000 69.000 78.000                 -    

Totaal programma 9 Jeugd en onderwijs 1.821.000  1.743.000 78.000                 -    

       

10 5 Beleefbaar maken landweer        17.345     5.879  11.466  - 

10 5 Restauratie bergkerk 826.976 826.976 - - 

10 10 Leegstand kantoren 12.250 12.250 - - 

10 10 Ondernemershuis 11.555 - 11.555 - 

10 10 Startershuis 85.602 - 85.602 - 

10 230  Viking-parkeren 40.000  40.000 - 

10 230 St. Doen-Schouwburg 100.000 - - 100.000 

10 231 Schoon Schip 78.060 - - 78.060 

10 231 Verbinding archiefketen 100.000 - - 100.000 

10 232 Restauratie De Drie Haringen 132.185 93.764 38.421 - 

10 232 
Ontwikkelbudget 
speelgoedmuseum 

30.000 - - 30.000 

10 233 Inrichting bibliotheek Bathmen 225.000 - 225.000 - 

10 233 Nieuwbouw bibliotheek 1.543.482 1.328.009 - 215.473 

Totaal programma 10 Kunst, cultuur en 
economie 

3.202.455 2.266.878 412.044 523.533 
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Prog Prod Onderwerp Lasten Baten 
(anders 

dan 
reserve) 

Reserve Saldo 

       

11 994 
Implementatie Lias 
Enterprise/Ontwikkelbudget 
P&C 

30.000 - - 30.000 

11 994 Leanproject 50.000 - 50.000 - 

11 994 
Achterstallig onderhoud SHK 
via kostenplaats FZ 

115.787 - 115.787 - 

11 994 
Verkoop panden Polstraat 14 
en 3-11 

1.570.000 1.570.000 - - 

11 994 Datacenter Olst-Wijhe DOWR-i 148.350 - - 148.350 

11 994 Sharepoint Extranet 19.350 - - 19.350 

11 994 Single sign-on 46.000 - - 46.000 

11 994 
Program.manager 
Digitalisering 

15.143 - 15.143 - 

11 994 
Program.manager 
Digitalisering 

12.957 - - 12.957 

11 994 Scannen statisch archief 22.217 - 22.217 - 

11 994 BRP Basis Registratie Personen 150.000 - 84.809 65.191 

11 994 Programma Digitalisering 250.000 - - 250.000 

11 994 DDDW Onvoorzien 19.635 - 19.635 - 

11 994 
Basisregistratie Grootschalige 
Topografie 

3.126 - 3.126 - 

11 994 Nieuwe werken 26.846 - 26.846 - 

Totaal programma 11 Algemene 
dekkingsmiddelen 

2.479.411  1.570.000 337.563 571.848 

       

Totaal exploitatie 13.888.679 8.744.029 3.466.200 1.678.450 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de jaarrekening wordt ook aangegeven of van de in de jaarrekening overgehevelde budgetten 
ook al bedragen of aankondigingen zijn gemeld in de Najaarsmarap. Dit betreft de volgende 
budgetten: 
 

Progr. Onderwerp Overheveling 
lasten NJR 2015 

Overheveling saldo 
lasten/baten JRR 2015 

Totaal 

4 
Bodemsanering 
Essentterrein 

Alleen in woorden 
aangekondigd 

€ 502.402  
(lasten € 778.824 en 

baten € 276.422) 
€ 502.402 

9 
Onderwijsachterstand
enbeleid  

Alleen in woorden 
aangekondigd 

€ 0  
(lasten € 1.528.000 en 

baten € 1.528.000) 
€ 0 

9 1.000 Jongerenplan 
Alleen in woorden 
aangekondigd 

€ 0 
(lasten € 146.000 en 

baten € 146.000)  
€ 0 

11 
Sharepoint extranet  
 

Alleen in woorden 
aangekondigd 

€ 19.350 
 

€ 19.350 
 

11 
Programma 
digitalisering 

Alleen in woorden 
aangekondigd 

€ 278.000 € 278.000 

11 
Scannen statisch 
archief 

€ 62.969 € 22.117 € 85.186 
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Bijlage 2 Kaders bedrijfsvoering 
Hieronder volgt een overzicht 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 onder andere 
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 
• 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) 
• Bericht aan de stad: Deventer binnen bereik. Uitkomst bereikbaarheidsconclaaf: beslisdocument 

(2010) 
• Nota hoofdwegenstructuur, 
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• 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). 
 
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, gewijzigd in 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) 

 Ontwikkelingsplan Havenkwartier ’Ruimte voor Ideeen‘ (2010) 

 Nota grondprijzenbeleid (2010) 
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 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 
• 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 
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 Privacy email en internet DOWR, College van B&W, 2015 

 Reiskosten woonwerkverkeer 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. 
 
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, 2013, Raad 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 Product nr. 
1. Burger en bestuur 41 Dienstverlening Bouwen en Wonen 
 104 Regie op gemeentebrede strategische 

programma’s 
 226 Internationaal beleid 
 304 Belasting en verzekering 
 305 Burgerzaken 
 310 Juridische zaken 
 331  Lijkbezorginggemeentewege 
 350 Raad 
 355 Burgemeester en wethouders 

2. Openbare orde en veiligheid 303 Openbare orde en veiligheid 
 356 Stadstoezicht 
 502 Regio en rampenbestrijding 

3. Leefomgeving 20 Straten, wegen en pleinen 
 21 Straatreiniging 
 22 Openbare verlichting 
 23 Betaald parkeren 
 25 Haven en waterwegen 
 26 Uitvoering verkeer- en vervoerbeleid 
 28  Groen, natuur en recreatie 
 30 Openbare speelgelegenheden 
 32 Riolering en waterhuishouding 
 33 Begraafplaatsen 
 34 Verkeerstechniek 
 38 Civieltechnische kunstwerken 
 241 Buitensport accommodaties 

4. Milieu en duurzaamheid 31 Verwijdering huishoudelijk afval 
 36 Bodem 
 37 Geluid 
 44 Duurzaamheid 
 45 Milieu 

5. Ruimtelijke ontwikkeling 1 Ruimtelijke ontwikkeling 
 2 Bouw- en woningtoezicht 
 3 Volkshuisvesting 
 46 Verkeer en vervoerbeleid 

Programma Product nr. 

6. Herstructurering en vastgoed 4 Herstructurering 

 11 Grondexploitaties 
 13 Onroerend goed buiten exploitatie 

7. Inkomensvoorziening en 
arbeidsmarkt 

401 Inkomen 
405 Re-integratie 

8. Meedoen 200 Algemeen maatschappelijke werk 
 201 Maatschappelijke opvang en 

verslavingszorg 
 202 Volksgezondheid 
 203 Wmo individuele verstrekkingen 
 204 Wmo overige 
 205 Wmo decentralisatie 2015 
 220 Inburgering en educatie 
 221 Buurtwerk 
 222 Wijkaanpak 
 223 Ouderenbeleid 
 224 Minderhedenbeleid 
 225 Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid 
 227 Wet inburgering uitvoering 
 240 Sportbeleid 
 242 Armoedebeleid participatie 
 406 Financiële regeling schuldhulpverlening 

9. Jeugd en onderwijs 210 Openbaar primair onderwijs 
 211 Huisvesting onderwijs 
 212 Lokaal onderwijsbeleid (incl. leerplicht) 
 213 Leerlingenzaken 
 216 Kind- en jeugdbeleid 
 217 Jeugdzorg 

10. Economie, kunst en cultuur 5 Monumentenzorg 
 9 Evenementenbeleid 
 10 Sociaal economisch beleid 
 27 Markten 
 230 Cultuur 
 231 Stadsarchief en athenaeumbibliotheek 
 232 Musea 
 233 Bibliotheekwerk 

11. Algemene dekkingsmiddelen 900 Reserves en voorzieningen 
 901 Beleggingen 



 

 
Jaarverslag 2015 Gemeente Deventer | 137 

Programma Product nr. 
 902 Financiering 
 903 Onroerende zaakbelasting 
 904 Overige belastingen 
 905 Algemene uitkering 
 907 Onvoorziene lasten 
 908 Algemene lasten en baten 
 993 Calculatieverschil programma’s 
 994 Calculatieverschil bedrijfsvoering 
 999 Saldo van lasten en baten 
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Bijlage 4 Gebruikte afkortingen 
AMW Algemeen maatschappelijk werk 
APV  Algemene plaatselijke verordening 
ARG  Algemene reserve grondexploitatie 
AU  Algemene uitkering 
AWBZ  Algemene wet bijzondere ziektekosten 
BAD  Budget adviesbureau Deventer 
BBP  Bruto binnenlands product 
BBV  Besluit begroting en verantwoording 
BBZ  Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 
BCF  BTW compensatie fonds 
BIBOB  Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 
BSO  Buitenschoolse opvang 
BWS  Besluit woninggebonden subsidies 
CJG  Centrum voor jeugd en gezin 
CPB  Centraal plan bureau 
CUWVO  Commissie uitvoering wet verontreiniging oppervlaktewater 
CVV  Collectief Vraagafhankelijk Vervoer 
DDDW  Deventer Doet, Digi Werkt 
DGB  Deventer groen bedrijf 
Do  Definitief ontwerp 
DVO  Dienstverleningsovereenkomst 
EMU  Economische en monetaire unie 
EPC  Energieprestatie 
Fido  Financiering decentrale overheden 
GAE  Go ahead eagles 
GBA  Gemeentelijke basisadministratie 
GGD  Gemeenschappelijke gezondheidsdienst 
GGW  Gebiedsgericht werken 
GPK  Gehandicapten parkeerkaart 
GRP  Gemeentelijk rioleringsplan 
GS  Gedeputeerde staten 
GSB  Grotestedenbeleid 
GUO  Gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie 
HV  Huishoudelijke Verzorging 
IHP  Integraal huisvestingsplan onderwijs 
IPO  Interprovinciaal overleg 
ISV  Investeringsbudget stedelijke vernieuwing 

KCC  Klant contact centrum 
LOG  Landbouw ontwikkelingsgebied 
MER  Milieu effecten rapportage 
MIND  Meerjarenprogramma infrastructuur Deventer 
MJOP  Meerjaren onderhoudsplan 
OGGZ  Openbare geestelijke gezondheidszorg 
OKE  ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie 
OZB  Onroerende zaakbelasting 
PAK  Project Alledaagse Kansen 
PGB  Persoon Gebonden Budget 
pMJP  Provinciaal meerjarenprogramma 
Po  Particulier opdrachtgeverschap 
RGI  Reserve gemeentebrede investeringen 
RMC  Regionale meld- en coördinatiefunctie  
RMW  Ruimte, milieu en wonen 
ROC  Regionaal opleidingscentrum 
RUD  Regionale uitvoeringsdienst 
RZB  Roerende zaakbelasting 
SAB  Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek 
SR  Social return 
SVN  Stimuleringsfonds volkshuisvesting Nederland 
UvW  Unie van waterschappen 
Uwv  Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
VNG  Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
Vo  Voorlopig ontwerp 
Vrom  Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer 
VVE  Voor- en vroegschoolse educatie 
VWS  Volksgezondheid, welzijn en sport 
Wabo  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
W&I  Werk & inkomen 
WIJ  Wet investeren in jongeren 
Wmo  Wet maatschappelijke ondersteuning 
WSF  Wetenschappelijke steunfunctie 
Wsw  Wet sociale werkvoorziening 
Wro  Wet op de ruimtelijke ordening 
Wvc  Wijk voorzieningencentrum 
Wwb  Wet werk en bijstand 
Wwnv  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: 
• betaalde rente (last) over langlopende leningen en over de aangetrokken middelen in 

rekening courant 
• 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. 
 
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. 
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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 betaald 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.  
 
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. 
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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: 
• 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.  

 
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 
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 uitbreidings- of 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%.  
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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 
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. 
 
 


