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Voorwoord
Ons college presenteert u hierbij de Programmabegroting 2008-2011. Deze begroting is met name de
uitwerking van de Voorjaarsnota 2007. Uiteraard is rekening gehouden met de actualiteiten sinds het
vaststellen van deze Voorjaarsnota.
Structureel sluit de begroting 2008-2011 in 2011 met een voordelig saldo van € 1.379.000,-. De
jaarschijf 2008 heeft een eenmalig tekort van € 769.000,-. Dit tekort wordt gedekt uit de reserve
Eenmalige problematiek. Wij hebben in deze begroting ook voorstellen opgenomen voor besteding
van het structureel voordeel. Voor zowel deze voorstellen verwijzen wij u naar de uiteenzetting van de
financiële positie zoals opgenomen in hoofdstuk 2 van deze begroting.
In deze begroting is een extra impuls gegeven aan het presenteren van meetbare en transparante
output waardoor zichtbaar is welke resultaten wij denken te behalen met de beschikbaar gestelde
middelen. Wij verwijzen u graag daarvoor naar hoofdstuk 4.
De taken zullen wij uitvoeren met ondersteuning van onze organisatie welke vanaf 1 januari 2007 in
gewijzigde vorm, eigentijds, doelgericht, klantgericht en efficiënt opereert.
Wij bieden u de Programmabegroting 2008-2011 met genoegen aan.
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1.

Bestuurlijke overwegingen

Inleiding
Met deze begroting 2008 zijn we over de helft van deze (lange) raads- en collegeperiode. Als college
constateren we dat al veel ambities zijn gerealiseerd en voor andere politieke wensen voorbereidingen
zijn getroffen. Daarnaast trekken we de conclusie dat ook weer nieuwe grote dossiers zijn opgepakt.
We noemen: ruimte voor de rivier, ontwikkeling Deventer Noord-Oost, gebiedsverkenningen A1, het
Generaal Pardon, de inburgering, Saxion, glasvezelontwikkelingen en veiligheidsregio.
Hard gewerkt is aan het doen ontstaan van een „nieuw Deventer gevoel‟ na de samenvoeging met de
voormalige buurgemeenten. De wijkaanpak heeft inmiddels goed gestalte gekregen en waar het
dorpse voorzieningen betreft is het nodige gerealiseerd of in gang gezet. Overigens blijkt ook steeds
weer dat een collegeprogramma een momentum is en vrij snel op een aantal punten door nieuwe
ontwikkelingen wordt achterhaald.
Halverwege deze periode worden we ook met wisselingen in het college geconfronteerd.
Burgemeester Andries Heidema is inmiddels al aardig ingeburgerd. Recent heeft wethouder Bert
Doornebos te kennen gegeven zijn leven in een wat rustiger vaarwater te vervolgen en per 1
december a.s. te vertrekken. Andries van den Berg is zijn beoogd opvolger. Wij hopen op een
voortdurende prettige en collegiale samenwerking.
Bestuurlijke omgeving.
Regeerakkoord, provinciaal akkoord en VNG akkoord zetten in op een duurzame toekomstagenda,
waartoe gestuurd wordt op basis van vertrouwen. De rol van gemeenten als eerste aanspreekpunt van
de overheid voor burgers wordt erkend en er zijn hoge verwachtingen van de uitvoering van de
voornemens op gemeentelijk niveau.
De veranderende rol van de overheid waarin gemeenten meer verantwoordelijkheden krijgen om
sociaal maatschappelijke problemen vanuit lokale invalshoeken te benaderen en samen met partners
hiervoor tot oplossingen te komen wordt doorgezet. Het Rijk versterkt de gemeentelijke autonomie en
regierol (eerste overheid), creëert door decentralisatie, deregulering, ontschotting en
budgetoverhevelingen hiervoor de randvoorwaarden en maakt Europese en internationale
samenwerking aantrekkelijker. De gemeentelijke organisatieverandering in Deventer heeft gunstige
voorwaarden geschapen voor meer klantgerichte en minder verkokerde dienstverlening aan burgers
en bedrijven. De eerste stappen zijn gezet om de cultuur en de attitude van medewerkers in de
gewenste richting te geleiden. De aanpak die daarvoor is voorzien als onderdeel van de reorganisatie
“denken, durven, doen‟ verdient onze volle aandacht en zal in de komende jaren handen en voeten
krijgen. Deventer kan hierdoor als excellente dienstverlener slagvaardiger in de uitvoering worden en
regionaal en landelijk het verschil maken. Na het dal waar direct na een dergelijke ingrijpende
reorganisatie doorheen gegaan moet worden, gecombineerd met de ongeveer 100 vacatures die er
op 1 januari 2007 waren, stemmen de jongste ontwikkelingen en de eerste resultaten ons hoopvol.
De combinatie van majeure maatschappelijke opgaven en sterke kennispartners in de stad, de
combinatie van opschaling van verantwoordelijkheden naar gemeenten en een stevige bereidheid van
partners in de stad en het platteland om mee te bewegen, de combinatie van kansen in het
coalitieakkoord en de gemeentelijke wil te excelleren komen hier alle bij elkaar. In dit licht zijn
richtingen gegeven waar Deventer een rol van betekenis in kan gaan spelen. Daarom wordt in de
begroting 2008 ingezet op het ontwikkelen van de strategische meerjarenvisie “Deventer innovatief,
duurzaam en sociaal: strategisch handelen vanuit eigen kracht”
Ook in het provinciale coalitieakkoord staan kansen centraal. De provincie wil op een aantal
belangrijke maatschappelijke thema‟s eigen initiatief nemen voor een investeringsagenda,
projectcoalities smeden en waar nodig extra middelen toevoegen aan de inzet van anderen. Dat gaat
verder dan subsidiëring. De provincie zal in het najaar van 2007 haar samenwerkingspartners –
waaronder Deventer- benaderen om zich bij zogenaamde boegbeeldprojecten van de provinciale
agenda aan te sluiten. Deventer zal hiervan gebruik maken voor het verder aanscherpen van de
strategische agenda van de provincie.
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De organisatie is volop in ontwikkeling. Zo ook de programmabegroting en breder de totale inrichting
van de planning en control cyclus en de inhoud van de verschillende planning en control documenten.
De programmabegroting die voor u ligt is voor wat betreft het onderdeel “Wat gaan we daarvoor
doen?” aangepast. De opzet is vereenvoudigd en het college heeft zich ervoor ingespannen om nog
concreter, scherper en eenduidiger de politiek bestuurlijk relevante prestaties te formuleren die zij in
2008 wil realiseren. Op deze wijze kan de Raad haar richtinggevende en controlerende rol nog beter
vervullen. Wij constateren dat met de kolom financiële consequenties in de voorliggende
programmabegroting niet eenduidig is omgegaan. Wij zullen dit in de begroting 2009 in ieder geval als
verbeterpunt meenemen. Al eerder, bij de voorjaarsnota 2008, zullen wij u voorstellen doen voor het
opnemen van (nieuwe) meetbare maatschappelijke effecten per programma bij het onderdeel “Wat
willen we bereiken?”. Uiteraard zullen wij uw Raad bij de ontwikkeling daarvan betrekken.

Programma 1a

Strategie en Bestuur.

Een belangrijke taak voor 2008 is het verder ontwikkelen van de „strategische lange termijn agenda‟
van de gemeente Deventer. De strategische agenda heeft zowel intern als extern een belangrijke
functie en vormt de verbinding tussen enerzijds het strategisch beleid en de stedelijke programmering,
lobby en subsidieverwerving en anderzijds de strategische afspraken met externe partners en andere
overheden. Het huidige kader voor de strategische agenda van Deventer wordt gevormd door het
Collegeprogramma 2005-2010 en de kaderstellende beleidsdocumenten zoals Economisch
Businessplan (2002), Stadsvisie (2004), Structuurplan (2004), Sociale structuurvisie (2004) en
Regionale Structuurvisie 2030 (2007). Deventer beschikt daarmee zowel gemeentebreed als
sectoraal (de pijlers) vooralsnog over actuele kaderstellende beleidsdocumenten. Regeerakkoord,
provinciaal akkoord en VNG akkoord bieden echter nieuwe kansen. Daarom wordt er in 2008 ingezet
op het ontwikkelen van een strategische koers van Deventer op langere termijn om bij
beleidsontwikkeling kansen te benutten en bedreigingen tegen te gaan. Hiertoe worden strategische
visies, uitvoeringskaders opgesteld en kennisateliers georganiseerd op de verschillende
beleidsterreinen in deze begroting.
Ook Deventer heeft immers te maken met een veranderende samenleving die het gevolg is van de
verdere mondialisering en informatisering van de economie en verdergaande demografische trends
van ontgroening, vergrijzing en verkleuring. Daarom wordt in 2008 prioriteit gegeven aan het opstellen
van een meerjarenvisie “Deventer innovatief, duurzaam en sociaal: strategisch handelen vanuit eigen
kracht”. Met het oog op „Deventer veranderend bestuur‟ worden daarnaast strategische
visies/uitvoeringskaders voor gemeentelijke regie, deregulering en subsidieverwerving opgesteld.
Met het oog op „Deventer leefbaar wonen‟ vindt er verkenning, visieontwikkeling en kaderstelling
plaats gericht op toekomstige stedelijke ontwikkeling van Deventer (o.a. Deventer Noord-Oost,
Voorstad-Oost, A1, regionale structuurvisie, maatschappelijk vastgoed, grondbeleid; zie programma
4, 6, 7, 8 e.a.). Voor „Deventer sociaal leren en werken‟ vindt er verkenning, visieontwikkeling en
kaderstelling plaats met het oog op grotere betrokkenheid van burgers bij de samenleving, beter
benutten van arbeidspotentieel, kinderen en jongeren meer kansen bieden (o.a. sociaal-economisch
offensief, schooluitval, centra jeugd en gezin, kindermishandeling, jeugdzorg, maatschappelijke
participatie, vrijwilligerswerk, maatschappelijke stages en arbeidsparticipatie; zie programma 7,9,11
e.a.). En gericht op „Deventer kennis en innovatie‟ vindt er verkenning, visieontwikkeling en
kaderstelling plaats gericht op het ontwikkelen van adequaat arbeidsaanbod in de regio, versterken
concurrentiepositie bedrijfsleven, goede uitstraling van Deventer (o.a. regionale economische visie,
Masterplan hoger onderwijs, Oxford aan de IJssel; zie programma 8, 11 e.a.)
Deventer wil in 2008 de kracht van de stad en van het platteland optimaal benutten en de
samenwerking tussen overheid en partners in de gemeente versterken. Daarnaast zal in 2008 de
samenwerking worden versterkt met strategische partners buiten de gemeentegrenzen, waaronder
ministeries, de provincie en gemeenten in de regio‟s Stedendriehoek en Salland alsmede in Europa.
In de afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet in de richting van een integrale, strategische
programmering van projecten. De stedelijke programmering vormt de verbindingschakel tussen
enerzijds de strategische agenda en de strategische samenwerking en afspraken met externe
partners en overheden en anderzijds de investeringsplanning van de gemeente en externe lobby en
subsidieverwerving.
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Bij dit laatste aspect moet ook gedacht worden aan geldstromen als de EU-structuurfondsen, het ILG
e.d. In 2008 zal ingezet worden op de doorontwikkeling van de werkwijze, de verbinding van de
programmering met de begroting van de gemeente (investeringsplanning) en het matchen van de
gekozen projecten met externe geldstromen d.m.v. lobby en subsidieverwerving.
Uit een oogpunt van coördinatie en informatieverwerving zal de vastgoedrapportage ook in 2008
wederom worden opgesteld onder regie van de eenheid SO.
Tot slot wordt in 2008 de regie gevoerd over zeven gemeentebrede strategische programma‟s: (1)
Grote stedenbeleid (ref. Convenant); (2) Plattelandsbeleid; (3) Regionaal beleid Stedendriehoek;
(4) ICT in de samenleving; (5) Strategisch tijdenbeleid (ref. Convenant); (6) Charter en Actieplan
Rivierenwijk Prachtwijk.

Programma 1b

Publieke Dienstverlening.

In 2008 zal er sterk worden ingezet om stappen te maken richting excellente dienstverlening zoals in
het collegeprogramma 2005-2010 is benoemd. Het vastgestelde projectplan Contact (Route 2010)
biedt handvatten om reeds gestarte initiatieven te volgen en hierop grip te houden zodat regie en
bijsturing adequaat kan plaatsvinden.
Het invullen van deze ambitie omvat ook het honoreren van enkele wettelijke verplichtingen zoals
onder andere het digitaal aanbieden van producten en het in gebruik nemen van het digitaal
klantdossier. Het uitbouwen van de digitale dienstverlening via internet (mijn loket) zien wij als een
belangrijk middel om producten klantvriendelijk bij de burger te brengen. Ook de gemeentelijke
belastingaanslag zal in 2008 digitaal worden geïntroduceerd en verder worden uitgebouwd.
Om de ambitie van excellente dienstverlener in 2010 te kunnen waarmaken zal de eenheid StadThuis
moeten worden omgevormd tot een klant contact centrum als de plek waar alle contacten van burgers
met de gemeente plaatsvinden. Uitgangspunt bij dit alles is steeds dat de burger (klant) daadwerkelijk
centraal wordt gesteld.
Eind 2007 zullen de loketten in de Leeuwenbrug operationeel zijn. Daarmee zijn alle publieksbalies in
2008 op 1 centraal punt gehuisvest. Burgers kunnen in 2008 via internet een afspraak maken voor
een aantal producten van de front-Office publiekszaken. Dit bespaart de burger (wacht)tijd en biedt de
ambtelijke organisatie gelegenheid tot betere planning. Ook de dienstverlening in wijkwinkel en
servicepunten zal in 2008 verder worden geconcretiseerd waardoor voor de burger in zijn/haar nabije
omgeving gemeentelijke producten kunnen worden aangevraagd en zo mogelijk verstrekt.
Communicatie blijft een belangrijk issue. In 2008 zullen eerder gestarte succesvolle initiatieven zoals
de kennismaking met nieuwe inwoners worden doorgezet en zal afhankelijk van de uitkomst van de
discussie daarover de mediamix ten uitvoer worden gebracht. Onverminderde aandacht blijft bestaan
voor burgerparticipatie en het inbedden van het instrument participatieladder.

Programma 2

Openbare orde en Veiligheid.

In 2008 ligt de nadruk op de verdere realisering van de outputindicatoren zoals deze vastliggen in het
GSB programma veiligheid, ambities voor een veilige stad en de uitwerkingsnota van de lokale
prioriteiten op het gebied van veiligheid.
Nog steeds bestaat geen helderheid over de datum van invoering van de bestuurlijke boete, een
belangrijk instrument in de doorontwikkeling van stadstoezicht. De ontwikkelingen met betrekking tot
stadstoezicht (zowel bevoegdheden, relatie met politie, takenpakket etc.) worden in het perspectief
geplaatst van het lokale en landelijke veiligheidsbeleid.
In 2008 zullen de horecanota en het plan van aanpak „veilig uitgaan‟ verder uitgevoerd worden. De
toepassing van de wet BIBOB wordt geëvalueerd waarbij de vraag aan de orde komt of uitbreiding
van het instrument naar andere vergunningen wenselijk is.
Ook het drugsbeleid wordt in 2008 geëvalueerd.
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De brandweerorganisatie is in beweging. De komende jaren staat het al dan niet intensiveren van
regionale samenwerking (regionaliseren van brandweertaken) op de agenda. Daarnaast vindt binnen
de organisatie een taakverschuiving plaats van vergunningverlening naar voorlichting, toezicht en
handhaving.
De invulling van de Wet op de veiligheidsregio‟s zal bepalend zijn voor de wijze waarop de
regionalisering van de brandweer verder vorm zal krijgen. De insteek binnen de regio IJssel-Vecht is
dat regionalisering geen doel op zich mag worden.
De discussie over het al dan niet regionaliseren van (onderdelen van) de brandweerorganisatie dient
plaats te vinden op basis van een discussie over kwaliteit, effectiviteit en doelmatigheid. Er is
inmiddels een aantal taakvelden benoemd waarbij regionalisering een meerwaarde kan hebben. Hier
zal de aandacht in eerste instantie op gericht zijn.
Door de komst van het Besluit gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) en analoog daaraan het
verwachte traject van de invoering van de omgevingsvergunning zal vanaf 2008 het aantal
bouwwerken dat een gebruiksvergunning nodig heeft sterk afnemen. Voor de meeste gebruiksfuncties
geldt dan nog slechts een meldingsplicht. Als gevolg hiervan wordt de verantwoordelijkheid voor het
veilige gebruik van een object nog explicieter in handen gelegd van de gebruiker/eigenaar. Dat
betekent bij de brandweer een accentverschuiving van vergunningverlening richting voorlichting.
Binnen de regio wordt specialistische vergunningverlening als kansrijk samenwerkingsgebied gezien.
In 2007 vindt een evaluatie plaats naar het functioneren van de zogenaamde „tweede uitruk‟: het
brandweervoertuig dat als tweede uitrukt na een alarmering. Afhankelijk van de uitkomsten van de
evaluatie zal een definitieve beslissing genomen worden over de brandweerpost Colmschate en de
capaciteit en wijze van functioneren van het tweede uitrukvoertuig tijdens kantoortijden.

Programma 3

Openbare Ruimte.

In de nota Kwaliteit Beheer openbare ruimte Deventer (KBorD – 2003) is het kaderstellend beleid voor
het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen in de openbare ruimte (exclusief riolering en
waterhuishouding, begraafplaatsen, en locatie gebonden objecten) vastgesteld. Voor de jaren 2008 en
verder zijn daaruit de volgende effectdoelstellingen afgeleid.
Het beoogde maatschappelijke effect is:
Een gebruiker/burger die de openbare ruimte in de gemeente Deventer ervaart als een veilige en
leefbare openbare ruimte.
Doelstellingen:
 het waardevast in stand houden van de openbare ruimte op een door het bestuur vastgesteld
onderhoudskwaliteitsniveau voor de aspecten schoon en heel;
 het realiseren van een onderhoudskwaliteitsniveau basis voor de binnenstad, de Vijfhoek en
nieuwe of geherstructureerde buurten in 2010 voor het aspect heel;
 het realiseren van een onderhoudskwaliteitsniveau sober voor de rest van de gemeente, maar
waar mogelijk „sober‟ tot „basis‟ in 2010 voor het aspect heel;
 het realiseren van een onderhoudskwaliteitsniveau basis voor de gehele gemeente voor het
aspect schoon.
In 2008 zullen de resultaten van de monitoring worden vergeleken met de belevingswaarden van de
burger. Het proces om deze vergelijking mogelijk te maken is gestart in 2007. In 2008 zal dit verder
worden opgepakt en worden geïmplementeerd.
In 2008 zal de nieuwe aanpak hondenpoep in de gemeente Deventer volledig (resterende wijken)
worden geïmplementeerd en ingevoerd. De nieuwe aanpak bestaat onder andere uit verbeterde
voorzieningen en effectievere handhaving. Bij de implementatie van het hondenpoepbeleid wordt
gekeken naar extra uitloopgebieden.
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De extra-kosten hondenpoepbeleid, in 2007 eenmalig gedekt uit de egalisatievoorziening afval,
worden vanaf 2008 als extra-kosten straatreiniging geraamd en gedekt met een deel van het jaarlijks
dividend Circulus (een deel dat tot en met 2007 onder product afval werd geraamd).
Rondom de uitvoering van het speelbeleidsplan doen zich veel discussies voor (te sober of te weinig
of niet geschikt). In 2008 zal worden gekeken of het speelbeleidsplan moet worden herzien. Dit zal
gebeuren op basis van een evaluatienotitie aan de Raad.
Daarnaast zal, onder andere in 2008, een ecologische visie worden opgesteld, de wijk Platvoet
worden heringericht, de afspraken vanuit het waterakkoord worden voorbereid, de buurtspeelplekken
verder worden aangepakt, het fietspadenplan opgesteld en het sluizencomplex wordt gerenoveerd.

Programma 4

Bereikbaarheid.

De vaststelling van het uitvoeringsplan Parkeren leidt tot een herzien financieel kader voor het product
parkeren. Dit kader zal leidraad zijn voor verdere ontwikkelingen. Naar verwachting wordt in 2008 op
grond van de besluiten over het Uitvoeringsplan Parkeren een parkeerverwijssysteem gerealiseerd.
“Voorjaar 2008 ontvangt de raad een projectvoorstel voor de realisatie van een
parkeerverwijssysteem”.
De in 2006 in regio Stedendriehoek-verband opgestelde nota “Beter bereikbaar Stedendriehoek” en
de Netwerkanalyse vormt het kader voor gesprekken met hogere overheden over de uitvoerings- en
investeringsagenda voor de komende tijd.
Een van de uitwerkingen uit de Netwerkanalyse is de Gebiedsgerichte verkenning A1 corridor
Deventer-Apeldoorn. Passend in deze uitwerking is de ontwikkeling van de Poorten van Salland,
waarbij door bundeling van kansen een multimodaal knooppunt in de afslag Deventer-Oost ontwikkeld
kan worden. Met de ontwikkeling van de Poorten van Salland ontstaat een sterke samenhang met de
realisatie van het bedrijvenpark A1 en de capaciteitsuitbreiding van de Siemelinksweg.
De in 2007 vastgestelde Nota Herijking Hoofdwegenstructuur is kaderstellend voor de in 2008 op te
starten planontwikkelingen. Het gaat daarbij om:
 opening van de fietsbrug N348 als onderdeel van Zevenster fietsroute Vijfhoek;
 voorbereiding (ontwerp) Amstellaan en kruispunt Amstellaan/Snipperlingsdijk als onderdeel
van het Hanzetracé;
 "conform afspraken bij de behandeling herijking Hoofdwegenstructuur kan de raad in 2008
nadere voorstellen tegemoet zien over de verkeersontsluiting Wilhelminabrug-EmmastraatKazernestraat".
In het kader van de Zevenster fietsroute Vijfhoek wordt in 2008 de fietstunnel Henri Dunantlaan
opgeleverd. Dit is noodzakelijk voor de ontsluiting van het ziekenhuis. Met de opening van de
fietstunnel vermindert de verkeersdruk op de fietsstraat Rielerweg, verbetert de doorstroming op het
Hanzetracé en wordt het fietsverkeer veiliger door het ongelijkvloers maken van een verkeersonveilig
kruispunt. Met deze investering verwachten we dat het fietsgebruik nog verder zal toenemen.
Wetgeving omtrent de toegankelijkheid van het openbaar vervoer (2010) maakt het noodzakelijk om te
anticiperen om alle halteplaatsen van het openbaarvervoer (met name bushaltes) civieltechnisch aan
te passen. In 2008 zal de Openbaar Vervoervisie het kader vormen voor verdere maatregelen ter
bevordering van het busgebruik, waarbij het verbeteren van de toegankelijkheid van de bushaltes ter
hand wordt genomen.

Programma 5

Milieu.

Het denken over milieu en duurzaamheid heeft in 2007 een mondiale impuls gekregen door de
zichtbare gevolgen van klimaatverandering en Al Gore‟s film An inconvenient truth, die op veel
mensen grote indruk heeft gemaakt. Op alle overheidniveaus zijn duurzaamheid, klimaat en milieu
gestegen op de politieke agenda.
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Daarbij ondergaat het milieubeleid momenteel een transitie. Het moet veranderen van een stelsel van
door de overheid opgestelde regels, verboden en acties in een maatschappelijke beweging.
Speerpunten uit de in 2006 gepresenteerde Toekomstagenda Milieu van VROM zijn: een beter
regulerende overheid, meer ruimte voor het bedrijfsleven en meer rekening houden met burgers.
In 2008 wordt er voor Deventer een milieubeleidsplan 2009-2014 opgesteld, waarmee de route naar
een duurzaam Deventer wordt uitgestippeld. De basis daarvoor wordt gevormd door drie stukken
waarmee in 2007 een start wordt gemaakt:
 ecologische visie voor stad en platteland;
 klimaatnota;
 afvalbeleidsplan 2009-2014.
Specifieke aandachtspunten in 2008 zijn:
 externe veiligheid, ingegeven door een aantal ernstige incidenten. Uitvoering van de
omgevingsvisie
 Externe Veiligheid die in 2007 is vastgesteld;
 luchtkwaliteit, mede ingegeven door Europese regelgeving. Uitvoering Actieprogramma
Luchtkwaliteit, met daarin speciale aandacht voor bedrijvenpark A1 en duurzame mobiliteit;
 versterking van de ecologische en landschappelijke kwaliteiten van stad en platteland. Met
name gebiedsontwikkeling Frieswijk-Oostermaet;
 milieu- en natuureducatie;
 duurzaam bouwen ook in het kader van nieuwbouw;
 bodemsanering: realiseren van GSB-afspraken 2005-2009;
 geluidsanering: realiseren GSB-afspraken 2005-2009 en NaNOV-convenant.

Programma 6

Ruimtelijke Ontwikkeling.

De Nota Ruimte van het Rijk (2004) legt de nadruk op ontwikkelingsgerichte planologie,
decentralisatie en deregulering. Dit beeld wordt bevestigd in de nieuw in te voeren Wet op de
ruimtelijke ordening die naar verwachting per 1 juli 2008 in werking zal treden. Ook de provincie
Overijssel zet sterk in op deregulering, zoals dat onder meer blijkt uit het provinciaal collegeakkoord
van 2007 “Vertrouwen, verbinden, versnellen”.
In Deventer spelen we in op deze ontwikkelingen door ons ruimtelijke beleid daarop aan te passen.
Dat betekent minder veelomvattend en meer kaderstellend en ondersteunend voor de uitvoering van
gemeentelijke initiatieven en voor de beoordeling en begeleiding van particuliere initiatieven.
In navolging van Rijk en Provincie wil ook de gemeente haar regelgeving verder kritisch bezien op de
mogelijkheid van opschoning, met behoud van doelstellingen van ruimtelijke kwaliteit en
rechtszekerheid voor de burger. Hoewel in de Nota Ruimte de Stedendriehoek niet meer als stedelijk
netwerk is aangemerkt, is de regionale samenwerking in dit gebied zodanig veranderd dat deze ook
zonder dat etiket wordt voortgezet. Regionale samenwerking in dit gebied heeft bewezen meerwaarde
en is voor de ruimtelijke ontwikkeling op langere termijn ook onontkoombaar. Binnen het platteland
voltrekken zich in hoog tempo verschillende ontwikkelingen: enerzijds richting grootschalige bedrijven
en nieuwe, niet-agrarische functies zoeken ruimte in het landelijk gebied. Anderzijds leidt deze grote
dynamiek tot een veelheid aan nieuwe kansen en ontwikkelingen, die vragen om inbedding in nieuw
beleid als basis voor enthousiaste uitvoering.
Voor 2008 zal de inzet zich richten op verschillende „soorten‟ werkzaamheden. Enerzijds zijn er de
structurele taken die liggen op het gebied van het accuraat voeren van planologische procedures.
Deze hebben de afgelopen 2 jaar een vlucht (in aantal) genomen. Een trend die zich naar verwachting
zal doorzetten, wat zijn weerslag heeft op de te leveren inspanningen. Ook veel aandacht gaat nog uit
naar de vele ontwikkelingen die zich in het landelijk gebied afspelen. Het zoeken naar alternatieve
functies in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen en de uitvoering van Rood voor Rood vraagt in
deze dynamische periode enorm veel inspanningen.
Daarnaast blijft er een flinke opgave om het bestemmingsplannenbestand tijdig geactualiseerd en
(intern) gedigitaliseerd te krijgen. Noodzakelijk in het kader van de nieuwe wet RO, maar ook om het
de burger makkelijker te maken kennis te nemen van bestemmingsplannen, een voornemen dat
uitstekend past in ons streven naar excellente dienstverlening.
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Doel blijft nog steeds om aan het eind van de huidige collegeperiode 75% van de
actualisering/digitalisering gereed te hebben en in 2012 100%. Dit is des te noodzakelijk omdat
verouderde plannen leiden tot omslachtige procedures.
De invoering van de nieuwe wet RO is voorzien per 1 juli 2008. Naar het zich nu laat aanzien, zullen
hier enkele stevige wijzigingen uit voortvloeien. Een van deze aspecten betreft het digitaliseren (via
internet beschikbaar stellen) van bestemmingsplannen. Deze digitalisering zal extra aandacht vragen
omdat de nieuwe wet RO nog slechts de digitale versie van een bestemmingsplan als rechtsgeldig zal
beschouwen. In de begroting wordt hiervoor structureel € 30.000 voorgesteld.
Verder zal de inzet in 2008 zich richten op enkele spraakmakende projecten. Allereerst wordt Ruimte
voor de Rivier genoemd, op basis waarvan Deventer de trekker van het project Bolwerksweide, Worp,
Ossenwaard is met als opdracht om in 2009 een voorkeursvariant van een nevengeul bij de IJssel op
te leveren. Een ander stevig project is het maken van een visie op het gebied Deventer Noord-Oost,
waar een opgave ligt om vanuit het laadvermogen van het gebied een nieuwe invulling te zoeken. Een
ander belangrijk project is het maken van het Landschapsontwikkelingsplan waarin de visie op het
landelijk gebied moet worden neergelegd als basis voor een nieuw op te stellen bestemmingsplan
Buitengebied.
Vanuit het bouw- en woningtoezicht ligt er een stevige ambitie. Enerzijds wordt gewerkt volgens het
CKB-model (Collectieve kwaliteitsnormering Bouwvergunningen) waardoor aan alle kwaliteitseisen die
onder andere door het ministerie van VROM zijn gesteld kan worden voldaan. Hierdoor zal een
transparante en uniforme toetsmethodiek worden aangehouden, waardoor de aanvrager meer
tevreden kan worden gesteld. Anderzijds ligt er de ambitie om lichte bouwvergunningen sneller dan de
voorgeschreven wettelijke termijn af te handelen. Dit past in het streven om een nog betere
dienstverlener te willen zijn. In het verlengde daarvan zal ook maximaal worden ingezet op een
actieve informatieverstrekking in relatie tot verleende planologische vrijstellingen e.d. Dit vraagt wel
extra inzet van capaciteit.
Veel aandacht zal uitgaan naar de introductie van de Omgevingsvergunning die op 1 januari 2009
wordt ingevoerd. Naar het zich op het moment van schrijven laat aanzien gaat dit grote gevolgen naar
de organisatie geven. Deze zullen in 2008 nader in beeld worden gebracht en worden
geïmplementeerd.

Programma 7

Wonen en herstructurering.

Wonen
Het regeerakkoord noemt niet-vrijblijvende afspraken tussen corporaties en gemeenten als een van de
middelen om de doorstroming te bevorderen, de herstructurering een impuls te geven en starters op
de woningmarkt een kans te geven. Deze afspraken vragen om een actuele gemeentelijke woonvisie.
Eind 2007 is een concept - Actuele Woonvisie Deventer - opgesteld waarin ook het
woningbouwprogramma geactualiseerd is. De corporaties zijn belangrijke partners voor de gemeente
en hebben meegedacht in het proces. In 2008 wordt deze Actuele Woonvisie definitief gemaakt en
vertaald in definitieve prestatieafspraken met de drie corporaties.
Ook met Het Rondeel worden in 2008 nieuwe afspraken gemaakt omtrent prestaties. Hiervoor heeft
Het Rondeel zelf in 2007 een aantal voorstellen gepresenteerd.
Rentree beheert de woonwagenstandplaatsen en huurwoonwagens in opdracht van de gemeente.
Grondslag hiervoor is een in 2007 vernieuwde beheerovereenkomst. We maken in 2008 een start met
het overdragen van het eigendom van de woonwagenstandplaatsen en huurwoonwagens aan
Rentree.
De huisvesting van mensen die vallen onder het Generaal Pardon vraagt speciale aandacht van
gemeente en corporaties.
Herstructurering
De uitvoering van de herstructurering van Rivierenwijk en Keizerslanden zal zich verder ontwikkelen
waarbij speciale aandacht zal zijn voor de ontwikkeling van wijkvoorzieningencentra.
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De eerstvolgende herstructureringswijk na Rivierenwijk en Keizerslanden is Voorstad – Oost. In 2008
geven we uitvoering aan het plan van aanpak om te komen tot een verbetering van Voorstad – Oost.
Hierbij zal de nadruk uitdrukkelijk liggen op sociaal-maatschappelijke en sociaal-economische
aspecten.
De huurwoningmarkt staat onder druk als gevolg van de herstructureringsurgenten. Dit vraagt om
blijvende aandacht voor de ontwikkeling van nieuwbouw en doorstroming. Met het Rijk is in GSBverband afgesproken in de periode 2005-2009 bruto 3.500 woningen aan de voorraad toe te voegen.
Voor 2008 zijn dat er bruto 750, sloop van 240 woningen betekent een netto toename van 710
woningen.

Programma 8

Economie en Vastgoedontwikkeling.

Veranderende grondposities, complexere opgaven met de noodzaak tot risicodeling, het uitgangspunt
de kracht van Deventer te benutten, de wens om de expertise van de markt beter te benutten, het
besef dat de ontwikkeling van de stad meer is dan stenen stapelen; allemaal duidelijk waarneembare
tendensen die de traditionele locatieontwikkeling in een geheel nieuw daglicht plaatsen. Verenigd
onder de vlag van gebiedsontwikkeling beogen we steeds meer integraal en steeds meer samen met
anderen te werken. Denken en werken in termen van ontwikkeling in plaats van (alleen maar) plannen
maken. Aan deze op zich onomkeerbare, maar ook goede, ontwikkeling kleeft vanuit het perspectief
van gemeentelijke begroting ook een aantal nadelen. Niet alleen nemen de kosten toe door de
moeilijker en bredere opgaven, ook gaan anderen strijken met de exploitatiewinsten. Dan is het
logisch te veronderstellen dat de omvang van de storting in het RGI zal afnemen en de positie van de
algemene reserve grondexploitatie onder druk komt te staan. Het verhalen van de gemeentelijke
kosten (plankosten, maar mogelijk ook een bijdrage in bovenwijkse investeringen) op de
ontwikkelende partijen wordt daardoor steeds belangrijker.
Medio 2008 zal de lang verwachte nieuwe Grondexploitatiewet als onderdeel van de eveneens
vernieuwde Wet op de ruimtelijke ordening worden ingevoerd. Dit zal een verbetering gaan inhouden
voor de wijze waarop de gemeenten van marktpartijen een bijdrage in de grondexploitatie kunnen
vragen. Het samenwerken met marktpartijen kan op basis daarvan verder worden uitgewerkt
(professionalisering gebiedsontwikkeling). Speciale aandacht zal daarbij uitgaan naar het
zogenaamde contractmanagement. Inmiddels is een herziening van de Nota Grondbeleid daartoe in
voorbereiding.
Inspelend op deze context zal in 2008 de wijze waarop de gebiedsontwikkeling plaatsvindt verder
worden geprofessionaliseerd en geëquipeerd, ondermeer door inhoud te geven aan het (ambtelijke)
opdrachtgeverschap en het zoveel mogelijk hanteren van herkenbare projectstappen. Doel daarvan is
de besluitvorming te stroomlijnen en de gemeentelijke regievoering mogelijk te maken.
Binnen het beheer van het vastgoed (buiten exploitatie) speelt ook in 2008 de discussie over een
concentratie/bundeling van alle beheer- en exploitatieactiviteiten met betrekking tot het
maatschappelijk vastgoed.
De groei van de economie zou meer dan gelijke tred moeten houden met de groei van de Deventer
bevolking. Dit wil zeggen dat er ook in 2008 weer een groot aantal inspanningen geleverd zullen
worden om de bestaande bedrijven te faciliteren en te zorgen voor een gunstig vestigingsklimaat voor
nieuwe bedrijven. Daartoe behoren structurele activiteiten als een toegankelijk gemeentelijk loket voor
bedrijven, (mede) zorgen voor schone, hele en veilige bedrijventerreinen en het stimuleren van allerlei
netwerken voor en door ondernemers.
Daarnaast zal er de komende jaren een extra inspanning geleverd worden om de creatieve en
innovatieve economie een extra stimulans te geven, teneinde de Deventer economie verder te
verbreden. Hiertoe wordt samengewerkt met Saxion Hogeschool en natuurlijk het bedrijfsleven. Als
onderdeel van de herstructurering van Keizerslanden en Rivierenwijk zal er, in samenwerking met het
Rijk en de woningbouwcorporaties, een programma worden uitgevoerd ter versterking van de
economie in deze wijken. Naast het onderdeel van werktoeleiding (zie programma werk en inkomen),
gaat het hier ook om het begeleiden van lokale starters en doorgroeiers (door bijvoorbeeld een
ondernemershuis) en het maken van ruimte voor kleine bedrijven om zich in de wijk te vestigen.
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Ten aanzien van de verbetering van de kwaliteit van de binnenstad zal het investeringsprogramma
verder worden uitgevoerd. Voor 2008 staat daarvoor het aanlichten van een aantal belangrijke
gebouwen op de rol. Tevens zal er tot een interactieve afweging worden gekomen voor een
investeringsprogramma voor de komende jaren. Verder zullen ook in 2008 de majeure evenementen
worden begeleid en gefaciliteerd.
Ter versterking van de recreatieve mogelijkheden van het buitengebied wordt het bestaande fiets- en
wandelnetwerk verder uitgebreid. Dit in overleg met het recreatieschap en andere Sallandse
gemeenten.

Programma 9

Werk en Inkomen.

De visie en het vertrouwen van de gemeente dat werk de beste vorm van armoedebestrijding is en dat
een ieder naar vermogen kan, wil en moet werken zal bij continuering in de komende jaren ook in
financiële zin opnieuw kunnen gaan renderen.
De verdeelsystematiek op het budget i-deel van de WWB is door de rijksoverheid bij het nieuwe
regeerakkoord vastgesteld voor deze regeerperiode. Afgesproken is dat het budget voor de komende
vier jaar wordt vastgezet, rekening houdend met een landelijke daling van 5%. Wat landelijk gezien
gemeentes meer aan uitstroom halen dan de 5% mogen zij houden. In Deventer zijn afspraken
gemaakt die voorzien in een daling van het gemiddelde bestand.
In juni zijn de kaders voor het re-integratiebeleid voor de komende jaren in de Raad besproken en
vastgesteld. In het licht daarvan start vanaf september 2007 de verloning van de nieuwe instroom.
Deze vindt plaats bij Sallcon, waardoor de instroom in de WWB aanzienlijk beperkt zal worden. Met
het oog hierop worden de bestaande contracten Werk Loont en Poortwachter met de Sallcon herzien.
Werk en Inkomen zal daarnaast zelf ook verder invulling geven aan de labels werk en empowerment
waarvan een evaluatie in 2008 zal verschijnen.
In de nieuwe organisatie verwachten wij voor 2008 een vervolg van in 2007 in gang gezette
beleidswijzigingen. Daarbij gaat het vooral om het verder buiten de deur plaatsen van reintegratieactiviteiten. Vanaf oktober 2007 wordt aan nieuw ingestroomde cliënten direct een
dienstverband bij Sallcon aangeboden.
Daarnaast is de verwachting dat in 2008 de regie over cliënten met een complex zorgprobleem vanuit
Regizorg gestalte zal krijgen. Begonnen gaat worden met een beperkte doelgroep (dak- en thuislozen
en veelplegers). Bij welslagen van de pilot zal de doelgroep gedurende 2008 verbreed worden naar
alle groepen die zorg behoeven.
Diversificatie, samenwerking en outsourcing zullen ook inzake inkomensvoorziening in beweging
blijven. Samenwerking met de Sociale VerzekeringsBank inzake bijstandsverlening aan ouderen is in
2007 een feit geworden. Daarnaast zal de ontwikkeling van het digitaal klantendossier als gevolg van
de Wet eenmalige gegevensuitvraag ook gevolgen hebben voor de inzet van de automatisering en de
optimalisering van werkprocessen over de gehele keten van Werk & Inkomen. Met het nieuwe elan en
de mogelijkheden van de WWB, zijn er binnen de doelstellingen van de WWB meerdere initiatieven tot
innovatie en productontwikkeling ontstaan.
Armoedebestrijding en schuldhulpverlening
Het Ministerie van SZW stelt extra geld beschikbaar voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening.
Het gaat om een bedrag dat in deze kabinetsperiode oploopt tot 80 miljoen euro in 2011. Gemeenten
kunnen dit geld gebruiken om mensen die al langer in de bijstand zitten en geen perspectief hebben
op een baan een extraatje te geven. Daarnaast kan de gemeente het geld ook inzetten voor
bijzondere bijstand aan arme gezinnen met schoolgaande kinderen. Dat moet dan vooral zijn gericht
op de kosten van de schoolgaande kinderen, zoals de aanschaf van computers, vervoerskaarten of
lidmaatschapsgelden voor bijvoorbeeld sportverenigingen. Tot slot mag het geld worden gebruikt voor
schuldhulpverlening aan mensen met problematische schulden. Overigens mogen ook ontvangen reintegratiegelden in het kader van de WWB gebruikt worden om schuldhulpverlening te financieren.
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Daarvoor is de voorwaarde dat schuldhulpverlening onderdeel uitmaakt van een re-integratietraject
van een bijstandsgerechtigde. De eventuele financiële gevolgen hiervan zijn nog niet verwerkt in de
begroting 2008.
Generaal Pardon
Vanaf medio augustus 2007 is het Generaal Pardon van toepassing op asielzoekers die voor 1 april
2001 een aanvraag hebben ingediend. Naar verwachting komen hiervoor in Deventer enkele
honderden personen in aanmerking (personen, dat wil zeggen inclusief kinderen). Met corporaties zijn
afspraken gemaakt over de wijze van woningtoewijzing aan deze groep. In het kader van het
programma Werk en Inkomen zal de inzet op inkomensondersteuning, re-integratie en inburgering
vorm worden gegeven. In de begroting 2008 is met de gevolgen nog geen rekening gehouden
vanwege de lastige inschatting van aantallen en het werkdeel.
Modernisering WSW
Naar verwachting treedt per 1-1-2008 de wetswijziging WSW in werking. Vanaf dat moment krijgt
iedere gemeente zelf het WSW-budget van het Rijk en is zo meer verantwoordelijk voor de uitvoering.
Het hiertoe te voeren beleid wordt in nauwe samenwerking met Sallcon vorm gegeven.
Bij de modernisering van de WSW krijgt de gemeente meer beleidsvrijheid. Zo krijgt zij de
mogelijkheid eigen plaatsingsbeleid te voeren voor de wachtlijst. Bovendien mag zij ook reintegratiemiddelen voor WSW-wachtlijstkandidaten inzetten.
Bij invoering van de wet per 1-1-2008 krijgt de gemeente een overgangstermijn van 6 maanden
(1-7-2008) om de benodigde besluiten te nemen, waaronder vaststelling:
 verordening cliëntenparticipatie;
 verordening persoonsgebonden budget (incl. loonwaardeertoepassing);
 verordening plaatsingsbeleid.
De mogelijkheid blijft gehandhaafd dat gemeenten de uitvoering van de wet integraal overdragen aan
een Gemeenschappelijke Regeling. De verantwoording dient echter per gemeente plaats te vinden.

Programma 10

Opvang en Zorg.

De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is per 1 januari 2007 ingevoerd. Deze wet
voorziet in een gefaseerde vervanging van de WVG, de Welzijnswet en deels de AWBZ. De
aanbesteding van HV1 en HV2 is succesvol afgesloten. Eind 2007 wordt naar verwachting het
beleidsplan voor de WMO (2008-2011) vastgesteld. In dit beleidsplan dat interactief tot stand wordt
gebracht, wordt het gemeentelijk beleid met betrekking tot alle prestatievelden omschreven. De
jaarschijf 2008 van dat plan wordt uitgevoerd.
Onder de noemer „Regizorg‟ wordt gewerkt aan het bieden van sluitende zorgverlening voor
verschillende doelgroepen. Het project „medische heroïne verstrekking‟ wordt gecontinueerd. Deventer
heeft hierin landelijk „het voortouw‟ genomen.
Aan de vrij recent ontstane GGD organisatie Gelre-IJssel wordt per 1 januari 2008 toegevoegd de
GGD Noordwest Veluwe waarmee de GGD regio congruent wordt met de Veiligheidsregio Noord- en
OostGelderland. Deventer maakt nu nog deel uit van de GGD Gelre-IJssel. Het kabinetsbeleid en met
name het wetsvoorstel op de veiligheidsregio's van juli 2007 zijn gericht op de congruentie van de
GGD regio's en de Veiligheidsregio's. Dit houdt in dat de gemeente Deventer op enige termijn en
onder nader overeen te komen randvoorwaarden overgaat naar de GGD IJsselVecht. Belangrijk is dat
in zo'n nieuwe situatie de taken van het lokaal bestuur op het terrein van de gezondheidszorg en de
bestuurlijke aansturing daarvan voldoende gewaarborgd worden.
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Programma 11

Jeugd en onderwijs.

Het komende jaar wordt -in lijn met de koers van het kabinet- fors ingezet op een aantrekkelijk en
gericht jeugd- en onderwijsbeleid. Daarvoor heeft het kabinet ook middelen beschikbaar gesteld.
Onderwijsbeleid
Niemand mag de school verlaten zonder afgeronde opleiding. Mede daarom wordt geïnvesteerd in het
vergroten van de deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en in het beschikbaar hebben van
trajecten voor scholieren die (dreigen) uit (te) vallen.
Ook wordt in het kader van het IHP-onderwijs een aantal schoolgebouwen opgeknapt/gerenoveerd en
wordt de vervangende nieuwbouw Panta Rhei/Ambelt gerealiseerd.
In navolging van het besluit dat het College en de Raad in 2007 hebben genomen, wordt onderzoek
verricht naar de verzelfstandiging van het primair openbaar onderwijs. Indien tot verdere
verzelfstandiging zal worden overgegaan, zal deze zijn beslag krijgen in 2008. De financiële
consequenties daarvan zijn mede onderdeel van het onderzoek.
Met de middelen die het kabinet vanaf 2008 structureel beschikbaar stelt voor de aanpak van
leerplicht ontstaan mogelijkheden om leerplicht/RMC door te ontwikkelen met preventieve taken.
Voorgesteld wordt om de Rivierenwijk in het kader van het wijkactieplan Rivierenwijk in te zetten op de
aanstelling van 3 trajectbegeleiders met als opdracht de (naar verhouding hoge) schooluitval in 4 jaar
tijd geheel terug te dringen. Daarnaast zullen de beschikbare middelen (naar verwachting € 650.000
op jaarbasis) ingezet worden op preventieve activiteiten in de stad.
Jeugdbeleid
Het transformeren van wijken in het kader van de herstructureringsopgave tot wijken die weer
aantrekkelijk zijn voor gezinnen (opgroeiwijken) vraagt om een investering in peuterspeelzaalwerk, de
Brede School en verdere uitwerking van het jeugdbeleid. In 2008 staat de totstandkoming van 2 pilots
Centra voor Jeugd en Gezin centraal, waar zoveel mogelijk medische, sociale en educatieve
ondersteuning voor ouders wordt georganiseerd. Dit vindt plaats in de herstructureringswijken
Rivierenwijk en Keizerslanden. Tevens wordt geïnvesteerd in een sluitende zorgstructuur (inclusief
gezinscoaching) voor de jeugd van 0-23 jaar. De Verwijsindex, een digitaal signaleringsinstrument die
het Rijk heeft ontwikkeld, wordt lokaal ingevoerd. Conform de GSB afspraken wordt het komende jaar
ingezet op het verminderen van overlast door jongeren. Zo worden zorgtrajecten gerealiseerd voor
tenminste 50 „multiproblem‟ jongeren en wordt een voorziening, Starthotel, opgezet voor circa 15
zwerfjongeren. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de realisatie van een aantrekkelijk aanbod
van voorzieningen op het gebied van vrijetijdsbesteding voor jongeren.

Programma 12

Samenlevingsopbouw.

In 2007 is de nieuwe Wet inburgering (Wi) ingevoerd. Het rijksbeleid op dit gebied is ingrijpend
veranderd. De rol van de gemeente is veranderd, maar ook voor de doelgroep heeft de wet essentiële
veranderingen met zich meegebracht. De nieuwe verordening en het beleid ten aanzien van de
handhaving zijn vastgesteld. De uitvoering is aanbesteed. 2008 is het eerste kalenderjaar dat de Wi
volledig operationeel is. De resultaten zullen we monitoren, zodat inzichtelijk wordt wat de effecten van
de nieuwe wet zijn. Het kabinet is voornemens het concept Deltaplan inburgering vast te stellen. Dit
plan zal waarschijnlijk gevolgen hebben voor het gemeentelijk beleid op het gebied van inburgering.
De aanpak van laaggeletterdheid in Deventer zal in 2008 een aanzienlijke impuls krijgen.
Laaggeletterdheid vormt een groot obstakel voor gebruik van en toegang tot diensten en
voorzieningen (educatie, publieksdiensten, gezondheidszorg) en deelname aan de arbeidsmarkt en
het maatschappelijk leven in het algemeen. Op basis van een plan van aanpak zullen vele
maatregelen volgen om laaggeletterdheid terug te dringen.
De invoering van de WMO (beleidsmatig opgenomen binnen programma 10) zal ook in dit programma
zijn weerslag krijgen. Met name het beleid ten aanzien van sociale samenhang en leefbaarheid,
vrijwilligersbeleid en ouderenbeleid krijgt mogelijk nieuwe impulsen als gevolg van de WMO.
Eventuele beleidswijzigingen zullen opgenomen worden in het WMO-beleidsplan.
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Binnen het accommodatiebeleid zal op basis van de “Uitvoeringsschetsen accommodaties en
voorzieningen” de uitvoering ter hand worden genomen. De schetsen bevatten een beschrijving op
hoofdlijnen van de gewenste ontwikkelingen ten aanzien van gebouwde voorzieningen op sociaal
maatschappelijk terrein voor de komende 5 tot 10 jaar.
Het pakket aan maatregelen is nodig om onze sociaal-maatschappelijke voorzieningen klaar te
stomen voor de toekomst, rekening houdend met veranderingen in vraagpatronen en
maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing, extramuralisering van de zorg, toename van
tweeverdieners en vraag naar opvangvoorzieningen, individualisering en ondersteuning van
kwetsbare burgers. Bovendien wordt met de Uitvoeringsschetsen de nog openstaande
bezuinigingstaakstelling op buurtaccommodaties ingevuld. De nota wordt vanaf najaar 2007
uitgevoerd en heeft een looptijd van ca. 10 jaar.
In het kader van de wijkaanpak is gesignaleerd dat de leefbaarheid en sociale samenhang in een
aantal buurten in wijk twee onder druk staat. Naar aanleiding van deze signalen wordt een actieplan
Aanpakbuurten opgesteld gericht op sociale en fysieke herovering. Het actieplan is gericht op
concrete verbeteringen in 2008, maar duidelijk is dat een langdurige aanpak nodig is. Ten behoeve
van deze aanpak is een Stuurgroep Aanpakbuurten ingesteld, waarin naast de gemeente (wijkaanpak,
stadstoezicht) de woningcorporaties Rentree en Ieder1, Cambio en politie deelnemen. Deze aanpak is
aanvullend op de wijkaanpak.
Het integratiebeleid blijft onze aandacht houden. We gaan door met de uitvoering van de Lokale
Participatieagenda en de uitvoering van de integratienota "Inspiratie biedt Variatie".
Het Generaal Pardon heeft ook gevolgen voor Deventer op het gebied van werk en inkomen,
inburgering en huisvesting en het asiel- en integratiebeleid. In 2007 is een plan van aanpak opgesteld,
uitvoering daarvan loopt door tot en met 2009. In 2008 wordt tevens een notitie opgesteld over
gevolgen van het Generaal Pardon voor de activiteiten van de stichting STAD en het project
„Overijsselsperspectief ex-AMA‟s´.

Programma 13

Kunst en cultuur.

In 2008 wordt uitvoering gegeven aan de voornemens in de nota ”Investeren in cultuur‟‟ die medio
2007 is vastgesteld. De inzet van de nota is om het culturele klimaat in Deventer te versterken door bij
te dragen aan goed functionerende instellingen met een breed, aantrekkelijk en vernieuwend aanbod,
en op een goede manier gehuisvest.
Het gemeentelijk monumentenbeleid zal worden herzien. De fondswerving voor de restauratie van de
topmonumenten blijft voortdurend onze aandacht vragen. 2008 wordt een jubeljaar vanwege de
veelheid aan jubilea dit jaar. Hoogtepunt is de landelijke opening van de Open Monumentendag die in
Deventer zal plaatsvinden. Wij willen deze gelegenheid aangrijpen om een breed publiek te
interesseren voor de rijke historie in Deventer.
De inspanningen voor archeologie blijven intensief ook als gevolg van nieuwe wetgeving.
Cultuur
Zaken die in de loop van 2008 aan de orde komen zijn de verdere ontwikkeling van cultuur rondom
Nieuwe Markt en Grote Kerkhof, de nieuwe huisvesting van de musea, de vorming van het
cultuurcluster in Deventer–Oost en de verbouw van de Schouwburg.
De financiële positie van een aantal instellingen is kwetsbaar. Hier wordt veel aandacht aan besteed.
In de meerjaren bedrijfsplannen maken we afspraken met betrekking tot versterking van de
bedrijfsvoering. Knelpunten van met name de kleinere instellingen: Filmhuis, Bouwkunde, Kunstenlab
en Burgerweeshuis, zijn in beeld gebracht.
De activiteitenbudgetten voor kleinere evenementen en amateurkunstproducties staan door groei van
het aantal activiteiten onder druk.
De verbinding cultuur en economie krijgt verder inhoud via de broedplaats in het havenkwartier en het
project de Creatieve Kracht van Deventer.
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SAB
De toekomst visie voor het SAB is verwoord in Renovabitur.
Speerpunten zijn o.a. de verdere ontwikkeling van de informatie-bemiddelingsfunctie, de digitale
dienstverlening en de digitalisering collecties.
Voor de erfgoedcollecties wordt de uitvoering van het restauratieplan opgepakt, de ontsluiting van
collecties en gezamenlijke presentatie in samenhang met andere partners.
De bedrijfsbibliotheek Biebquest en de Hogeschoolbibliotheek.
In 2008 verschijnt het boek over de Deventer geschiedenis.
Er vindt samenwerking plaats op het gebied van bibliotheekautomatisering en het ontwikkelen en
aanbieden van informatiediensten met hogescholen en universiteiten, in het bijzonder met de
Universiteit Twente.
Openbare bibliotheek
Het nieuwe bedrijfsplan geeft vorm aan de reorganisatie en legt de verbinding naar de huisvesting in
de nieuwbouw aan het Grote Kerkhof. De nieuwbouw van de bibliotheek en het stadskantoor komt in
het stadium van aanbesteding en realisatie. In 2008 zullen besluiten worden genomen over nieuwe
huisvesting voor de bibliotheekfunctie in Bathmen.
Musea
In het nieuw vast te stellen Beleidsplan 2007–2011 wordt de verbetering van de bedrijfsvoering verder
uitgewerkt. Het functioneren van de musea nieuwe stijl met de ambitie die er is, vraagt om extra
financiële impulsen. Aan de hand van de uitkomst van het onderzoek naar de nieuwe huisvesting
worden voorstellen gedaan voor vervolgstappen.

Programma 14

Sport.

Ook de landelijke overheid vindt sport belangrijk. Niet alleen omdat het een populaire manier van
vrijetijdsbesteding is, maar ook omdat sport een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de samenleving.
Het beleid van het rijk is samengevat in het motto “bewegen, meedoen en presteren”. Het programma
Samen voor Sport vormt de concretisering. Daarnaast worden bewegingsachterstanden bij jongeren
aangepakt met de BOS-impuls.
Vanaf 2007 wil het kabinet het beleid op het terrein van brede scholen, sport en cultuur bundelen en
intensiveren. De impuls voor brede scholen, cultuur en sport wordt een integrale aanpak (samenhang
in beleidsthema‟s, bundeling van financiële middelen, samenwerking tussen overheden en
maatschappelijke organisaties) zowel op rijksniveau als op lokaal niveau. Ter ondersteuning van deze
aanpak stellen de ministeries van OCW en VWS vanaf 2008 een financiële impuls beschikbaar,
bestemd voor de inzet van professionals die een brug vormen tussen meerdere sectoren
(combinatiefuncties) en zodoende deze sectoren ook verbreden en versterken.
Deze impuls zal in 2008 eerst worden toegepast in de G-31. Het –oplopende- budget zal in de periode
2009-2010 ook ter beschikking komen aan de andere gemeenten.
Ambities van het kabinet zijn o.a.:
 uitbreiding van het aantal brede scholen met sport en cultuur aanbod zowel in het primair als
het voortgezet onderwijs met een dekkend aanbod voor de 40 krachtwijken;
 het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle
leerlingen;
 de realisering van circa 2.500 combinatiefuncties tussen (brede) scholen, sportverenigingen
en culturele instellingen.
Op lokaal niveau is in 2007 gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe sportnota “Visie sport
totaal 2007-2010”. In 2008 wordt de uitwerking van deze visie opgepakt. Ingezet wordt met name op
de breedtesport met als resultaat dat in 2010 de sportparticipatie onder de inwoners van Deventer is
vergroot. Dit moet worden bereikt door plannen van aanpak te ontwikkelen op de deelterreinen:
sporters, kwaliteitsverhoging sportbeoefening en sportinfrastructuur. Dit laatste onderdeel komt terug
in de integrale toekomstvisie binnen- en buitensportaccommodaties die in 2008 uitgewerkt wordt. Met
voorrang zal gewerkt worden aan de vernieuwing van sportpark Zandweerd.
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De problematiek van de NV DOS wordt in 2008 via een twee sporen beleid aangepakt mede op basis
van het in 2007 verrichte onderzoek. Voor de korte termijn wordt de directe financiële problematiek
opgelost en voor de middenlange termijn wordt ingezet op investeren in de Scheg in combinatie met
de ontwikkeling van de sportzone. Dit geeft synergiemogelijkheden.
Sluitende begroting
Wij bieden u een structureel sluitende begroting aan zoals dat hoort.
Door met name een verhoging van de Algemene Uitkering is er ruimte beschikbaar voor het oplossen
van een aantal eenmalige en structurele knelpunten, zoals: investeringen NV DOS, nieuwbouw
huisvesting gemeentelijk apparaat, bijdrage Bestuursakkoord Jeugd en Gezin, subsidie VVV,
capaciteit Ruimtelijke Ordening en het jubileajaar.
De verhoging van de Algemene Uitkering is met name een gevolg van het Bestuursakkoord.
De aanvullende bedragen die op grond van het Coalitieakkoord of van het Bestuursakkoord in het
gemeentefonds vloeien, zijn niet geoormerkt. Dit met uitzondering van het Jeugd en Gezinsbeleid.
Met het Rijk zijn in het Bestuursakkoord wel enkele maatschappelijke knelpunten benoemd die ook
aandacht van de gemeenten vragen. Genoemd worden zorg, openbare orde en veiligheid, wijken,
onderwijs, armoede en schuldhulpverlening en jeugd en gezin. Voor de gemeenten en het Rijk liggen
hier gezamenlijke opgaven, zowel beleidsmatig als financieel.
Wij hebben op deze beleidsterreinen de afgelopen jaren al geïnvesteerd. Uit de extra middelen
moeten ook de hogere kosten van de arbeidstijdenwet en levensloopregeling Brandweer worden
bekostigd, terwijl er geen structurele voortzetting komt van de eenmalig OOV-gelden 2007-2009. Ook
levert de herijking van het cluster Openbare Orde en Veiligheid (OOV) ons een structureel nadeel op
van € 622.000,-.
Overeenkomstig het Bestuursakkoord stellen wij voor om met betrekking tot een brede aanpak van het
beleidsterrein Jeugd en Gezin middelen te reserveren. Verder is op Prinsjesdag door het Rijk een
aantal beleidsintensiveringen aangekondigd die naar verwachting extra middelen voor de gemeente
betekenen. Een eerste analyse van de septembercirculaire duidt er op dat er aanvullend in 2007 een
korting van circa 2 ton op de algemene uitkering moet worden ingeboekt, maar dat voor de jaren
daarna structurele voordelen te verwachten zijn van meer dan een miljoen euro. Deze zullen zoals
gebruikelijk worden gereserveerd voor de Voorjaarsnota 2008, waarbij de uitwerking van het
bestuursakkoord tussen VNG en Rijk zal worden verwerkt. We zullen daarvoor in de Voorjaarsnota
2008 voorstellen doen.
Voor 2008 zijn er tariefsaanpassingen voor: OZB/OZR 1,5%, afvalstoffenheffing 3%, rioolheffing
3,25% en diverse leges 3,25%.
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2.

Uiteenzetting financiële positie

2.1

Inleiding

De Voorjaarsnota 2007 liet een structureel sluitende meerjarenbegroting 2007-2011 zien.
De nu voorliggende begroting 2008-2011 heeft ook een sluitende uitkomst. Door een aantal autonome
ontwikkelingen zoals een verhoging van de Algemene Uitkering, een meeropbrengst onroerende
zaakbelasting en nadelen uit de Zomerrapportage 2007 is per saldo financiële ruimte ontstaan voor
het oplossen van een aantal eenmalige en structurele knelpunten.
Het volgende overzicht kan worden gepresenteerd:
Bedragen x €. 1.000
1. Voorjaarsnota 2007

2008

2009

2010

2011

0

0

0

0

2. autonome ontwikkelingen begroting 2008-2011
(zie par. 2.2)

769 N

122 V

960 V

1.379 V

3. Sub-saldo (1+2)

769 N

122 V

960 V

1.379 V

4. oplossen eenmalige en structurele knelpunten
(zie par. 2.3)

2.126 N

751 N

826 N

951 N

5. sub-saldo (3+4)

2.895 N

629 N

134 V

428 V*

6. putting uit reserve Eenmalige problematiek

2.744 V

503 V
134 N

428 N

0

0

Mutaties:

Aanwenden voor:

7. storting in reserve Eenmalige problematiek
8. putting uit Egalisatiereserve rente
Saldo begroting 2008-2011

151 V

126 V

0

0

*In 2012 zal dit bedrag conform het raadsbesluit nieuwbouw huisvesting gemeentelijk apparaat structureel worden aangewend
voor dekking van aanvullende lasten nieuwbouw huisvesting gemeentelijk apparaat.
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2.2

Uitkomsten begroting 2008-2011 o.b.v. autonome ontwikkelingen

Op basis van de diverse aangeleverde begrotingsinformatie ontstaan in eerste instantie in verband
met autonome ontwikkelingen de volgende begrotingsuitkomsten 2008-2011.
(bedragen x € 1.000)

Progr.

Uitkomsten Voorjaarsnota
2007

2008

2009

2010

2011

0

0

0

0

13 N

13 N

13 N

13 N

Autonome ontwikkelingen:
1. Regionaal project integrale
veiligheid
2. Levensloop
brandweerpersoneel
3. Taakstelling loonsom
Brandweer
4. Areaaluitbreiding
Randerwaarden

2
2

59 V

2

159 N

200 N

242 N

242 N

3

200 N

5. Digitale bestemmingsplannen

6

55 N

6. MER bestemmingsplan
buitengebied

30 N

30 N

30 N

6

25 N

7. Subsidie Vluchtelingenwerk

12

180 N

8. St. Stad

12

100 N

9. Theaterproducties

13

10. BAG

15

250 N

250 N

200 N

11. Algemene Uitkering

15

515 N

531 N

347 N

432 N

12. Algemene Uitkering (accres)

15

531 V

942 V

1.518 V

1.922 V

13. Netteren specifieke
uitkeringen

15

132 N

132 N

132 N

132 N

14. Dividend

15

41 V

41 V

41 V

41 V

25 N

15. Ozb

15

426 V

433 V

444 V

428 V

16. Zomerrapportage 2007

div.

138 N

138 N

138 N

138 N

769 N

122 V

960 V

1.379 V

Saldo

Toelichting autonome ontwikkelingen:
1. Regionaal coördinatiepunt integrale veiligheid
In het kader van het Project Integrale Veiligheid is besloten per 1 januari 2008 in IJsselland te starten
met een Regionaal Coördinatiepunt Integrale Veiligheid (RCIV). De kosten worden omgeslagen over
de gemeenten. Voor Deventer komt dit neer op een structurele bijdrage van € 13.000.
2. Levensloopregeling / FLO brandweerpersoneel
Correctie van de jaarschijf 2010 voor de meerjarig geraamde lasten van de nieuwe levensloopregeling
brandweerpersoneel (Voorjaarsnota 2007) levert een eenmalig voordeel 2010 op van € 59.000.
3. Personele taakstelling eenheid Brandweer
In de Voorjaarsnota 2007 is al aangegeven dat onder andere de eenheid Brandweer zijn aandeel in
de personele taakstelling uit het Collegeprogramma 2005-2010 moeilijk kan realiseren. Voor de
overige moeilijk in te vullen taakstellingen wordt nog steeds gekoerst op alternatieven. Bij eenheid
Brandweer ontbreken die mogelijkheden – ook gelet op ontwikkelingen zoals levensloop/FLO,
arbeidstijdenbesluit en overgang van veiligheidsregio – en wordt voorgesteld de taakstelling te
realiseren met inzet van algemene middelen.
4. Areaaluitbreiding Randerwaarden
De nieuwe woonwijk Randerwaarden wordt toegevoegd aan het areaal. Noodzakelijke onvermijdelijke
middelen komen deels uit de reserve onroerende zaken (€ 200.000) en deels ten laste van de
algemene middelen."
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5. Digitale bestemmingsplannen
Voor de actualisering van de bestemmingsplannen loopt een inhaalslag. Daaronder valt het digitaal
beschikbaar zijn van de plannen via intranet. Volgens de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (naar
verwachting vanaf 1 juli 2008 werkzaam) zijn alleen digitale bestemmingsplannen rechtsgeldig.
Bovendien moeten ze ook via Internet voor de burger beschikbaar zijn. Dat laatste vergt een
eenmalige inzet voor software van € 25.000 en een structurele inspanning van € 30.000.
6. MER bestemmingsplan buitengebied
Recent is gebleken dat het opstellen van de herziening van bestemmingsplan buitengebied MERplichtig is (Milieu Effect Rapportage). De in dit project samenwerkende gemeenten dragen de kosten
hiervan. Het Deventer aandeel wordt geraamd op vooralsnog € 25.000.
7. Basisvoorziening Vluchtelingenwerk
De jaarlasten van de basisvoorziening ad € 180.000 zijn tot en met 2007 met eenmalige middelen
gedekt. In afwachting van de in de Zomerrapportage 2007 aangekondigde integrale nota rond
Generaal Pardon en Stichting Stad, waarbij wij de basisvoorziening vluchtelingenwerk willen
betrekken, stellen wij voor het belangrijke werk van de basisvoorziening voor het komende jaar veilig
te stellen via inzet van eenmalig € 180.000.
8. St. Stad
Een deel van de doelgroep (asielzoekers zonder verblijfsvergunning) die onder begeleiding van St.
Stad staat, valt nu onder het Generaal Pardon, krijgt een verblijfsvergunning. Voor degenen zonder
recht van opvang zal een noodopvang uitgeprocedeerde asielzoekers nodig blijven. Hiervoor wordt in
2008 eenmalig € 100.000 beschikbaar gesteld.
9. Ruimte voor theaterproducties
Bij de Voorjaarsnota 2007 is via amendement besloten het budget voor ondersteuning van nieuwe
Deventer theaterproducties vanaf 2007 structureel te verhogen met € 25.000. In de periode 2007 t/m
2010 komt de dekking uit de egalisatiereserve rente en vanaf 2011 uit de algemene middelen.
10. BAG
De wet BAG (basisregistraties adressen en gebouwen) schrijft de inrichting van een register en een
registratie voor. Algemene doelstelling van de wet is verbetering van de gegevenshuishouding binnen
de overheid.
Het in te richten register is de verzameling van brondocumenten met betrekking tot adressen en
gebouwen zoals bouwvergunningen, straatnaambesluiten en nummerbeschikkingen. De in te richten
registratie bevat de belangrijkste gegevens uit de documenten. Deze is geautomatiseerd en moet
gegevens aanleveren aan de Landelijke Voorziening (het kadaster). In principe zijn de adressen- en
gebouwenregistraties openbaar en moeten op verzoek kunnen worden verstrekt.
Voor uitvoering van de wet is een project opgestart. Naast interne capaciteit is inhuur noodzakelijk
voor bulkwerk en deskundigheid en aanschaf van software. Voor de jaarschijf 2007 is in de
Voorjaarsnota 2007 een eenmalig budget van € 300.000 beschikbaar gesteld.
Uit het projectplan blijkt dat aanvullend voor de onvermijdbare kosten € 700.000 eenmalig benodigd is
voor de jaren 2008-2010. Basis voor deze budgetvraag is een landelijk rekenmodel dat geënt is op
ervaringscijfers van pilot-gemeenten. Uitgangspunt hierbij is dat bij de registraties de brondocumenten
over de afgelopen 15 jaar (passend bij de minimale kwaliteiteis die landelijk wordt gehanteerd) worden
bijgevoegd. Voor de structurele kosten zijnde 1 fte zal binnen de begroting van de eenheden dekking
worden gevonden
11. en 12. Algemene Uitkering
De mutaties in de Algemene Uitkering zijn gebaseerd op de Gemeentefondscirculaire van 29 juni
2007, waarin de gevolgen van het Bestuursakkoord met betrekking tot de ontwikkeling van de
accressen zijn verwerkt. Deze circulaire, welke in verband met het Bestuursakkoord, ruim een maand
later verscheen dan normaal, levert ook voor gemeente Deventer een aanzienlijk positief financieel
resultaat op.
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Op basis van de junicirculaire 2007 AU zijn de niet budgettair neutrale mutaties in de AU:
Mutaties , cumulatief x € 1.000
1) AU: niet-neutrale mutaties

2008

2009

2010

2011

52

52

52

52

b) AU/ HV herijking totaal cluster OOV

-622

-622

-622

-622

c) AU/ HV herijking totale uitname BCF

203

203

203

203

62

62

62

62

e) AU/ suppl.regeling 2008-2010 aanpassing
verdeelstelsel 1-1-2008

-171

-86

-

-

f) AU/ verdere afbouw suppletie .uitk.OZB

-139

-225

-130

-87

61

-19

-19

-159

-143

-78

-75

-64

182
----------515
531
---------16

182
------------531
942
---------411

182
-----------347
1.518
----------1.171

182
------------432
1.922
----------1.490

a) AU 2007 ev./ HV ophoging volume cluster
OOV ten laste van uitkeringsfactor 2007

d) AU/ HV maatstaf Huish. Laag inkomen

g) AU/ bijstelling ontwikkeling Uitkeringsbasis
h) AU/ diverse kleine mutaties
i) AU/ rectificatie BZK d.d. 11-7-2007
-----------------------------------------------------------1) Niet-neutrale Mutaties AU ivm JC 2007
2) ruimte uitgaafstp. Accres (zie bijlage tabel 3)
--------------------------------------------------------------Totaal mutaties AU en stp. Accres

In de genoemde aanvullende effecten op basis van de junicirculaire 2007 is in de Algemene uitkering
2008 ev. voor Deventer ook een structureel herverdeelnadeel verwerkt van € 622.000 i.v.m. een
herijking van het totale cluster Openbare Orde en Veiligheid (OOV). In de junicirculaire 2007 wordt
bovendien opgemerkt dat er (gelet op de omvang van de vrij besteedbare accressen) ingaande 2010
geen structurele voortzetting komt van eenmalige verhoging Gemeentefonds in verband met OOV
met macro € 220 miljoen (MC 2006) voor de jaren 2007-2009. Verwezen wordt ook naar
Programmabegroting 2007-2010, pagina 16. Ook de claim op het terrein van de arbeidstijdenwet
Brandweer is niet gehonoreerd.
De voordelen AU zijn vrij besteedbaar met inachtneming van de afspraken Bestuursakkoord.
Voor het onderdeel Jeugd en Gezin zal een decentralisatie-uitkering aan het gemeentefonds van
macro (oplopend naar 2011) € 441 miljoen worden toegevoegd. Voor de voeding van deze
decentralisatie-uitkering wordt (aldus het Bestuursakkoord) ook een inzet van de gemeenten
verwacht ten laste van het accres gemeentefonds voor een bedrag van (oplopend naar 2011) € 100
miljoen .Dat wil zeggen voor Deventer naar verwachting (cumulatief , x 1.000): N € 125 (2008),
N € 250 (2009), N € 375 (2010), N € 500 (2011). Zie hiervoor paragraaf 2.3.
In de junicirculaire 2007 zijn enkele zaken uit het Bestuursakkoord nog niet uitgewerkt. Dit zal
waarschijnlijk in de septembercirculaire 2007 gebeuren.
Voor uitgebreide informatie over de junicirculaire wordt verwezen naar bijlage 2.
13. Netteren specifieke uitkeringen
In de junicirculaire is zoals hierboven is aangegeven (punt 1c tabel AU) voor de herijking van de totale
uitname BCF in de AU een herverdeelvoordeel ontvangen van € 203.000,- structureel. Voor de
nettering van de specifieke uitkering moet echter per saldo een nadeel van € 132.000,- worden
ingeboekt.
Doordat ingaande 2008 de compensabele BTW op bestaande specifieke uitkeringen (bijv. ISV)
vervalt, ontstaat een nadeel van € 312.000,- in de gemeentebegroting 2008, waarvoor op basis van de
junicirculaire 2007 in het Gemeentefonds 2008 structureel compensatie is verstrekt van € 32 miljoen
(37 mln -/- 5 mln reductie apparaatskosten). Voor de Algemene Uitkering 2008 e.v. van Deventer
betekent dit een verhoging van € 180.000 structureel. Derhalve per saldo een nadeel € 132.000,-.
Het saldo van het herverdeelvoordeel uitname BCF en het netteren van de specifieke uitkering
bedraagt € 71.000,- voordelig.
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14. Dividend
Voor de begroting 2008-2010 kan voor BNG en Essent een hogere dividendopbrengst worden
ingeboekt.
15. OZB
Vergeleken met de begroting 2007-2011 is er een hogere opbrengst ozb. Hiervoor zijn diverse
redenen aan te wijzen:
a) nu jaarlijks een herwaardering plaatsvindt blijkt steeds meer dat de getaxeerde waarde in
overeenstemming is met de marktwaarde met het gevolg dat er minder aangepast wordt bij de
bezwaarafhandeling;
b) bestandsverbetering in de aanslagoplegging;
c) betere aanslagoplegging m.b.t. in aanbouw zijnde objecten;
d) extra accrestoename door nieuwbouw ziekenhuis.
16. Zomerrapportage 2007
Deze uitkomsten zijn gemeld in de Zomerrapportage 2007 zoals door de Raad vastgesteld in
september 2007. Het betreft:
Progr.
Bedragen x € 1.000

2008

2190

2010

2011

a. Stadstoezicht

1

70 N

70 N

70 N

70 N

b. Project nieuwe inwoners

1

26 N

26 N

26 N

26 N

c. Contributies

1

24 N

24 N

24 N

24 N

15

18 N

18 N

18 N

18 N

138 N

138 N

138 N

138 N

d. Airco Gibsonstraat
Saldo

2.3

Aanwending begrotinguitkomsten 2008-2011

Wij stellen voor de begrotingsuitkomsten 2008-2011 aan te wenden voor een aantal eenmalige en
structurele knelpunten.
(bedragen x € 1.000)

Progr.

Saldo beschikbaar
1. “Mijn loket” digitale
dienstverlening
2. Capaciteit Ruimtelijke
Ordening (RO)

2008

2009

769 N

2010

2011

122 V

960 V

1.379 V

126 N

126 N

126 N

1

200 N

6

126 N

3. Welstandsnota

6

100 N

4. Subsidie VVV

8

70 N

70 N

70 N

70 N

5. Bijdrage Nederlandse Rode
Kruis

10

5N

5N

5N

5N

6. Laaggeletterdheid

12

50 N

50 N

7. Bestuursakkoord Jeugd en
Gezin

11

125 N

250 N

375 N

500 N

8. Jubileajaar 2008

13

100 N

9. NV DOS

14

1.350 N

250 N

250 N

250 N

2.895 N

629 N

134 V

428 V

10. Nieuwbouw huisvesting
gemeentelijk apparaat
Saldo

15
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Toelichting:
1. “Mijn Loket” digitale dienstverlening
De gemeente Deventer is in 2006 gestart met de ontwikkeling van Mijn Loket. Via Mijn loket kunnen
burgers met behulp van Digid digitaal producten en diensten aanvragen bij de gemeente en deze
elektronisch betalen. Begin 2007 is als eerste stap in de ontwikkeling van Mijn loket een drietal
producten gedigitaliseerd en via Mijn loket beschikbaar gesteld aan burgers. Het aantal producten dat
digitaal wordt aangeboden aan burgers via Mijn loket zal in 2007 nog verder worden uitgebreid. De
ontwikkeling van Mijn loket gebeurt deels door de eigen organisatie en deels met behulp van
ondersteuning van externe partijen wanneer het meer complexe producten betreft. Om een extra
impuls te geven aan de ontwikkeling van Mijn loket en de ontwikkeling van de digitale dienstverlening
is een bedrag van € 200.000 noodzakelijk.
2. Capaciteit Ruimtelijke Ordening (RO)
De personele capaciteit ten behoeve van het programma (6) Ruimtelijke Ordening baart ons al enige
tijd zorgen. Het taken pakket groeit, zowel wat betreft de stad, bijvoorbeeld inbreidingen, deregulering,
sturingsgerichte bestemmingsplannen, etc. als ook op het platteland, bijvoorbeeld meer ro-procedures
voor o.a. rood voor rood en veel projecten landelijk gebied die grote aandacht vergen. Ook de nieuwe
Wet RO met zijn consequenties voor andersoortige planontwikkeling noodzaken tot een structurele
aanvulling van de capaciteit op dit onderdeel. Wij stellen voor om hiervoor structureel € 126.000 vrij te
maken.
3. Welstandsnota
Vanaf medio 2004 is het niet meer mogelijk een welstandsbeoordeling te laten plaatsvinden zonder de
beschikbaarheid van een welstandsnota. De huidige nota is gedateerd en onvoldoende transparant
waardoor informatieverstrekking niet optimaal mogelijk is. Ook geldt dat de fysieke omgeving binnen
Deventer verandert, de aandacht voor het landelijk gebied omhoog moet, er na de herindeling twee
welstandsnota‟s zijn en een adequaat reclamebeleid nodig is. Deze redenen maken het nodig de
actualisering op korte termijn ter hand te nemen. Dit vergt een inzet van geraamd € 100.000 waaruit
alle kosten, ook die van interne en externe capaciteitsinzet, worden gedekt.
4. Subsidie VVV
Het toerisme in Deventer is de afgelopen jaren sterk gegroeid en is voor de stad een meer dan
substantiële bron van inkomsten en een belangrijke bron van werkgelegenheid. Die positie moet
minimaal worden gehandhaafd en waar mogelijk in kwalitatief en kwantitatief opzicht worden
verbeterd. Gelet op de dynamiek van de toeristische markt kan dat alleen door actief toeristisch beleid.
Het succes van het toerisme heeft geleid tot een toenemende vraag naar producten van de VVV
Deventer. Organisatie en financiële middelen lopen niet meer goed in de pas met de groei van het
toerisme in en naar Deventer. Die groei is mede een succes van de inzet van de VVV Deventer.
De VVV heeft in 2006 een tekort in de rekening. Dit vraagt om een structurele oplossing.
De VVV Deventer heeft een meerjarenvisie 2007-2011 opgesteld die moet leiden tot een aanvullend
Aktie- en Investeringplan. Met partners, waaronder de gemeente Deventer, zal de komende tijd
worden besproken op welke wijze VVV Deventer en de partners tot een gezamenlijk te dragen
toekomstplan komen. Voorstel is de subsidie structureel met € 70.000 te verhogen. De tekorten in de
jaren 2006 en 2007 zullen in de Najaarsmarap 2007 worden opgelost.
5. Bijdrage Nederlandse Rode Kruis
Met het Nederlandse Rode Kruis is een overeenkomst Dienst Verwanteninformatie gesloten, een
uitvloeisel van het gemeentelijk rampenplan op het vlak van de registratie van slachtoffers middels het
Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB). De aan de Veiligheidsregio IJssel-Vecht
deelnemende gemeenten dragen de kosten. Het aandeel Deventer bedraagt rond € 5.000 per jaar.
6. Laaggeletterdheid
De raad heeft middelen beschikbaar gesteld voor het plan van aanpak (PvA) Laaggeletterdheid. Het
PvA is naar verwachting eind 2007 gereed. Voorgesteld wordt om € 50.000 in 2008 en € 50.000 in
2009 te reserveren voor de kosten van de kosten van een projectcoördinator. De kosten voor
uitvoeringsactiviteiten worden in principe gedekt uit bestaande middelen: armoedebeleid en lokale
scholingsmiddelen.
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7. Bestuursakkoord Jeugd en Gezin
Voor het onderdeel Jeugd en Gezin zal een decentralisatie-uitkering aan het gemeentefonds van
macro (oplopend naar 2011) € 441 miljoen worden toegevoegd. Voor de voeding van deze
decentralisatie-uitkering wordt (aldus het Bestuursakkoord) ook een inzet van de gemeenten
verwacht ten laste van het accres gemeentefonds voor een bedrag van (oplopend naar 2011) € 100
miljoen.
Dat wil zeggen voor Deventer naar verwachting (cumulatief , x 1.000): N € 125 (2008), N € 250
(2009), N € 375 (2010), N € 500 (2011). Deze bedragen worden nu gereserveerd. Nadere uitwerking
van het bestuursakkoord op dit punt zal u nog worden voorgelegd.
8. Jubileajaar Deventer 2008
In 2008 vindt de landelijke opening van de Open Monumentendag in Deventer plaats. Een
manifestatie van landelijke allure binnen de stadspoorten, die recht doet aan de kwaliteit van Deventer
als monumentenstad bij uitstek. Hiervoor heeft de Raad eenmalige middelen beschikbaar gesteld. In
2008 zijn er nog tal van andere momenten die een relatie hebben met Deventer monumentenstad. Wij
noemen: 40 jaar NV Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel, 60 jaar Stichting Oud Deventer, 100
e
jaar Deventer Oranjevereniging, 100 jaar draaiorgel De Turk, 60 jaar archeologie Deventer, 20 editie
van de Deventer Boekenmarkt, 150 jaar Overijssels Kanaal Deventer – Raalte, start restauratie
Lebuïnustoren en oplevering eerste projecten aanlichting topmonumenten.
De Stichting Deventer 2008 i.o. stelt zich ten doel om het totaal aan activiteiten rondom genoemde
bijzondere monumenten en momenten te coördineren en aan te bieden als één totaalprogramma,
waarbij centraal staat: aan diverse doelgroepen zichtbaar maken wat een moderne dynamische stad
kan en doet met zijn historisch erfgoed, wat de monumenten betekenen voor de lokale bevolking en
hoe het erfgoed nog verder kan worden benut voor toerisme en stadsmarketing.
Veel activiteiten komen voor rekening van de participerende organisaties. Voor nieuwe en
aanvullingen op bestaande activiteiten in het totaalprogramma stellen wij voor een eenmalig budget
van € 100.000 beschikbaar te stellen. Om de kostenbegroting sluitend te krijgen zal de Stichting i.o.
ook een beroep doen op provincie, fondsen, sponsoring en participaties.
9. NV DOS
De NV DOS is een 100% deelneming van de gemeente Deventer. De NV exploiteert een aantal
sportaccommodaties waarvan de grootste en meest bekende het Scheg complex is (zwembad,
ijsbaan, sporthal, diverse commerciële activiteiten en horeca). Het grootste deel van de exploitatie
wordt afgedekt door een subsidie vanuit programma 14 Sport.
Op 3 april 2007 heeft het college besloten om door extern bureau Manora onderzoek te laten doen
naar de positionering van de NV DOS ten aanzien van de financiële situatie en de sportmarkt
(stedelijk en regionaal). Een aantal praktische en toekomstgerichte aanbevelingen voor de toekomst
van de NV DOS zijn gedaan en daarvan heeft de Politieke Markt op 26 september 2007 kennis
kunnen nemen.
Aanbevelingen die in financiële zin zijn gedaan zal ons college afzetten tegen zowel het feit dat er
acute financiële knelpunten zijn in de bedrijfsvoering van de NV DOS als tegen het
toekomstperspectief van specifiek de Scheg. Met die overwegingen wordt voorgesteld in de begroting
2008-2011 een eenmalig bedrag van € 1,1 mln te reserveren voor het geheel saneren van het
negatieve EV en tevens een bedrag te reserveren van € 250.000 voor verhoging van de subsidie aan
de NV DOS.
De verhoging van de subsidie is nodig om in ieder geval de energiekostenstijgingen op te vangen en
voor de aanvulling van het jaarlijks onderhoudsbudget. Vooruitlopend op een meerjarenbedrijfsplan
van de NV DOS wordt de subsidie 2008 aldus bijgesteld. Het meerjarenbedrijfsplan zal het eerste
kwartaal van 2008 aan de Raad worden voorgelegd.
10. Nieuwbouw huisvesting gemeentelijk apparaat
Vanaf 2012 worden de structurele meerkosten van de nieuwbouw stadskantoor en bibliotheek, waarin
begrepen de exploitatiekosten stadskantoor en inrichtingskosten bibliotheek, gedekt uit een
reservering van structureel € 428.000 uit de algemene middelen.
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3.

Gemeentelijke investeringsplanning

3.1

Inleiding

In de Voorjaarsnota 2007 is vastgesteld wat de beschikbare middelen in de reserve Gemeentebrede
investeringen zijn en welke projecten hieruit worden gedekt. Tevens zijn de voorportaalprojecten
geprioriteerd. In deze begroting 2008-2011 worden zowel in de beschikbare middelen als in de
geprioriteerde- en voorportaalprojecten geen aanpassingen verwerkt. Bij de Voorjaarsnota 2008 zal
opnieuw worden bekeken of er aanpassingen moeten worden voorgesteld.
3.2

Beschikbare middelen en geprioriteerde projecten

Een totaaloverzicht van de beschikbare middelen in de Reserve gemeentebrede investeringen en de
geprioriteerde projecten leidt tot het volgende overzicht. Met betrekking tot de voorstellen met een *
zal voor het beschikbaar stellen van de budgetten t.z.t. nog een afzonderlijk inhoudelijk voorstel aan
de raad worden voorgelegd.
Bedragen x € 1.000
Beschikbare middelen in
de reserve
gemeentebrede
investeringen
1. Voeding reserve
2. Grondexploitatie
Kleine Poot
3. Revitalisering Prins
Bernhardsluis
4. Panta Rhei
5. Deventer Doet
6. Infrastructuur
Amstellaan
7. Sportvelden*
8. Fietstunnel H.
Dunantlaan*
9. Oostelijke ontsluiting
bedrijvenpark A-1*
(dekking uit structurele
stelpost)
10. Ontwikkelingsvisie
Colmschate*
11. Fietsenstalling NSstation*
12. Restauratie
Lebuinustoren*
13. Cultuurkwartier*
14.Binnenstadprojecten*
15. Mobiliteitsreserve*
16. WVC-Rivierenwijk*
17. Herstel
Pothoofdkade*
18.Havenbeschoeiingen*
19. Infrastructuur
Keizerslanden*
20. Fietsenstallingen
binnenstad*
21. Siemelinksweg*
22. IHP
Saldo cumulatief

2007

2008

2009

2010

2011

2012

8.302

22.298

13.513

990

-7.947

-1.090

20.316

9.865

2.687

5.313

6.857

3.000

-650
-1.000

-1.000

-1.090

-1.910
0

2013

p.m.

-1.100
-1.900
-2.000

-3.250
-1.000

-1.500

-8.400

-420
-2.000

0

-600

-2.260

-2.000

-900
-1.900
-2.500
-1.500

-2.500
-1.500

-3.000

-750

-1.000
-1.500
-300
-2.000
-1.500

-1.500
-3.000

22.298

13.513

990

-7.947

In het meerjarenperspectief is er dekking voor alle investeringsprojecten. Er bestaat echter wel een
faseringsprobleem, daarom vindt formele besluitvorming nu alleen plaats over de jaren 2007-2009.
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Om te voldoen aan de regels van het BBV (negatieve reserves zijn niet toegestaan) zal in de jaren
2010 t/m 2012 bij ongewijzigde omstandigheden het nadelig saldo in de reserve RGI worden
aangevuld via een tijdelijke putting uit de vermogenreserve (voorheen Reserve weerstandvermogen).
Indien de RGI weer een voordelige stand heeft, zal de vermogenreserve worden gevoed met dit
geleende bedrag (vermeerderd met vervallen rente-inkomsten). De vermogenreserve bedraagt per
1-1-2008 € 18,4 mln.
3.3

Voorportaalprojecten

De voorportaalprojecten(C-lijst) betreft investeringen waar bestuurlijk prioriteit aan wordt gegeven,
maar waarvoor op dit moment geen financiële middelen beschikbaar zijn. Voorstellen tot uitvoering
kunnen in die zin alleen aan de orde komen als dekking uit andere bronnen (met name derden) dan
de RGI beschikbaar komt. Ambtelijke inzet zal alleen onder bestuurlijke goedkeuring en met een
vastgesteld voorbereidingskrediet per plan/project plaatsvinden.
Investeringen in de categorie “Voorportaal” hebben de initiatieffase volgens de faseringsvolgorde van
het projectmatig werken doorlopen. In een daarna aansluitende definitie- en ontwerpfase wordt
gedetailleerder en nauwkeuriger invulling gegeven aan het programma van eisen en alle aan het
project gerelateerde doelen en te stellen randvoorwaarden. Deze fases worden alleen dan verder
ingezet als er ook zicht is op uitvoering binnen aanwezige financiële middelen. Voor de nadere
invulling van deze projecten zijn voorbereidingskredieten vereist tot aan de fase van uitvoering.
Aangezien momenteel de middelen voor uitvoering ontbreken, zullen ook geen
voorbereidingskredieten worden aangevraagd.
Voorportaalprojecten
(bedragen x € 1.000)
1. IHP

Totaal bedrag

Anders gedekt

Nog te dekken

11.090

11.090

2. Infrastructuur Sluiskwartier

4.500

4.500

3. Restauratie Bergkerk

1.350

1.350

4. Vervolg verdubbelen Siemelinksweg

5.800

5.800

5. Havenbeschoeiingen

3.000

3.000

6. Parkeervoorzieningen binnenstad

p.m.

p.m.

7. Bijdrage nieuwbouw dierenasiel

500

500

26.240

26.240

Saldo
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De Programma‟s

4.


Programma 1a. Strategie en bestuur



Programma 1b. Publieke dienstverlening



Programma 2. Veiligheid



Programma 3. Openbare ruimte



Programma 4. Bereikbaarheid



Programma 5. Milieu



Programma 6. Ruimtelijke ontwikkeling



Programma 7. Wonen en herstructurering



Programma 8. Economie en vastgoedontwikkeling



Programma 9. Werk en inkomen



Programma 10. Opvang en zorg



Programma 11. Jeugd en onderwijs



Programma 12. Samenlevingsopbouw



Programma 13. Kunst en cultuur



Programma 14. Sport
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Programma

: 1a Bestuur en Strategie

Portefeuillehouder

: A.P. Heidema
G. Hiemstra
B. Doornebos
I.R. Adema

Eenheid

: Strategische Ontwikkeling
Korte omschrijving van het programma

Besturen van de gemeente door de gemeenteraad, de burgemeester en het college van burgemeester en
wethouders, conform de wettelijke plicht.
Uitoefenen van de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad en de
ondersteuning hiervoor door de Griffie.
Uitoefenen van de taken van het bestuur van de gemeente en de ondersteuning hiervoor door de
gemeentesecretaris met zijn staf.
Informatieverzameling en strategische advisering aan bestuursorganen en directie over bestuurlijke vernieuwing
en regiozaken.
Uitzetten van de strategische koers van de gemeente Deventer op alle mogelijke gemeentelijke beleidsterreinen
voor de langere termijn in voortdurend samenspel met bestuur, samenleving en organisatie („de kracht van stad
en platteland‟) door middel van „programmering en strategie‟, „kennis en verkenning‟ en „regie gemeentebrede
strategische programma‟s‟.
Wat willen wij bereiken?

Beoogde maatschappelijke effecten
Burgers ervaren het bestuur en de organisatie als van een „veranderende bestuursstad‟: transparant,
aanspreekbaar, rechtvaardig en slagvaardig met een op de behoeften afgestemde besluitvorming en met een op
de toekomst gerichte strategische lange termijn koers die innovatief, duurzaam en sociaal is.
Dit wordt bereikt door:
Een betere relatie tussen burgers en bestuur en kwalitatief en kwantitatief snellere en effectievere besluitvorming
met meer transparantie (politiek bestuurlijk- ambtelijk samenspel en verbindend leiderschap);
Strategisch handelen, benutten van kansen en tegengaan van bedreigingen voor Deventer op de langere termijn
(„de kracht van stad en platteland‟);
Visionair, vernieuwend, creatief, grensverleggend, verkennend en de grenzen van beleidsterreinen en
programma‟s overschrijdend strategisch beleid dat in open samenspel tussen bestuur, samenleving en
organisatie tot stand komt en beter aansluit bij de behoeften in de samenleving (ontkokering en ontschotting);
Waarneembare transformatie van een meer op bestuurders gericht ambtelijk apparaat („van binnen naar buiten
werken‟) naar een meer op burgers gericht ambtelijke apparaat („van buiten naar binnen werken‟). („eerste
overheid‟);
Synergie dankzij gerichte inzet van informatie, kennis, menskracht en middelen van gemeenten, investeerders en
andere strategische partners ten behoeve van scherpere prioriteiten en heldere doelen (strategisch partnerschap,
kennis en onderzoeksfunctie, procesregie);
Verlagen administratieve lasten, versnelling van voorbereidingsprocessen, verkorten van doorlooptijden
(deregulering).
Leefbaar wonen: verkenning, visieontwikkeling en kaderstelling toekomstige stedelijke ontwikkeling van Deventer
(o.a. Deventer Noord-Oost, Voorstad-Oost, Binnenstad, A1, regionale structuurvisie, maatschappelijk vastgoed,
grondbeleid; zie programma 4, 6, 7, 8 e.a.).
Sociaal leren en werken: verkenning, visieontwikkeling en kaderstelling grotere betrokkenheid van burgers bij de
samenleving, beter benutten van arbeidspotentieel, kinderen en jongeren meer kansen bieden (o.a. sociaaleconomisch offensief, schooluitval, centra jeugd en gezin, kindermishandeling, jeugdzorg, maatschappelijke
participatie, vrijwilligerswerk, maatschappelijke stages en arbeidsparticipatie; zie programma 7,9,11 e.a.).
Kennis en innovatie: verkenning, visieontwikkeling en kaderstelling adequaat arbeidsaanbod in de regio,
versterken concurrentiepositie bedrijfsleven, goede uitstraling van Deventer (o.a. regionale economische visie,
Masterplan hoger onderwijs, Oxford aan de IJssel; zie programma 8, 11 e.a.).
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Procesregie van complexe strategische gemeentebrede programma‟s: vanuit de volle breedte van de
gemeentelijke taken strategisch regisseren van de inzet op (1) grotestedenbeleid, (2) plattelandsbeleid, (3)
regionaal beleid Stedendriehoek, (4) ICT in de samenleving, (5) strategisch tijdenbeleid, (6) plan van aanpak
binnenstad 2015, (7) charter en actieplan Rivierenwijk Prachtwijk.
Gehanteerde criteria voor toewijzing aan de producten „programmering en strategie‟ en/of „regie gemeentebrede
strategische programma‟s‟ in programma 1 zijn: groot politiek-bestuurlijk belang of afbreukrisico, grote impact op
de samenleving, complex en onontgonnen terrein, nog geen visie of uitvoeringskader aanwezig, behoefte aan
centrale sturing ten behoeve van interne en/of externe samenhang, multidisciplinair en programmaoverstijgend,
onverwacht probleem van strategisch belang, ingrijpende wijziging van rijksbeleid, langer dan 1 jaar.
Vastgestelde beleidsdocumenten
Ten behoeve van de strategische agenda en langere termijn visie en uitvoeringskaders:
Economisch Businessplan (2002).
Convenant met woningbouwcorporaties (2002).
Stadvisie Deventer, naar een nieuw evenwicht (2004).
Structuurplan Deventer 2025, synergie van stad en platteland 2004).
Sociale Structuurvisie, de sociale kracht van Deventer (2004).
Regionale Structuurvisie (juni 2007).
Visiedocument „Denken, Durven, Doen‟ in Uitvoering‟ (2006).
Convenant vermindering en vereenvoudiging regelgeving (2006/2007).
Voorstellen commissie werkwijze met betrekking tot de agendavoering van de Raad.
Eerste lange termijn agenda van de Raad d.d. 6 juni 2007.
Deventer Noord-Oost Richtingendocument (juni 2007).
Bestuursakkoorden en beleidsprogramma‟s kabinet, provincie(s), VNG en de op basis hiervan gemaakte
verkenningen en strategische afspraken (o.a. Verkenning coalitieakkoord voor Deventer (maart 2007).
(Regio) visies, verkenningen, convenanten en moties (o.a. structuurvisie, economische visie, A1, EFRO,
dienstverlening ondernemers, Masterplan hoger onderwijs, Academia Vitae, Binnenstad, Deventer NoordOost, Voorstad Oost)
Ten behoeve van gemeentebrede strategische programma’s:
Grote stedenbeleid: Convenant GSB III (2005), Charter Rivierenwijk, Prachtwijk (oktober 2007).
Plattelandsbeleid: Actieplan Platteland 2007-2008 (juli 2007), Structuurplan Deventer 2025 (april 2004),
Structuurvisie Bathmen (2006), Ontwikkelingskaders wonen en werken in het buitengebied (2006),
Reconstructieplan Salland (2006), Gebiedsprogramma Salland 2007-2013 (2006).
Regionaal beleid Stedendriehoek: Regionale structuurvisie Stedendriehoek 2030 (juni 2007), Nota
sociale perspectieven stedendriehoek (2005), Manifest grondbeleid (2005), Regionaal
Uitvoeringsprogramma Stedendriehoek (2006), strategische agenda met regio/stedelijk netwerk;
Regiocontract), PKB Ruimte voor de Rivier, Uitvoering diverse rijksnota‟s (Nota Ruimte, Nota Mobiliteit,
Pieken in de Delta).
ICT in de samenleving: Collegeprogramma 2005-2010, Raadsbesluit juni 2005 inzake programma DICTIS,
ICT in de samenleving (raadsbesluit juli 2005), Besluitvorming inzake instelling Reserve ICT in de
samenleving (juli 2007), Nota „Breedband in Deventer‟. (maart 2004, april 2005).
Strategisch tijdenbeleid: Convenant tijdenbeleid (juni 2007).
Plan van aanpak Binnenstad 2015: Ruggengraat voor de binnenstad (1998), Visie Binnenstad Zuid (2004),
Masterplan IJsselfront (2005), Pleinenvisie (2006), Cultuurnota (2007), Nota hoofdwegenstructuur (2006),
Nota parkeerbeleid (2007), Masterplan Lamme van Dieseplein, Masterplan Broederenplein, Masterplan
Bagijnenplein, Convenant Ruimte voor Rivier (2007).
Charter en actieplan Rivierenwijk Prachtwijk (oktober 2007).
Actuele beleidscontext
Samen Werken, Samen Leven in Deventer
Regeerakkoord, provinciaal akkoord en VNG akkoord zetten in op een duurzame toekomstagenda, waartoe
gestuurd wordt op basis van vertrouwen. De rol van gemeenten als eerste aanspreekpunt van de overheid voor
burgers wordt erkend en er zijn hoge verwachtingen van de uitvoering van de voornemens op gemeentelijk
niveau. Veel van de taken en bevoegdheden van het Rijk zullen in de komende jaren worden gedecentraliseerd
naar de gemeente. Hiertoe wordt uitgegaan van ruimte voor differentiatie en lokaal maatwerk waartoe de
Gemeentewet zal moeten worden aangepast. Als eerste stap is hiertoe in de afgelopen maanden een
Bestuursakkoord opgesteld. Verwachting is dat de voorziene aanpak –in navolging van WWB en WMO- de
gemeente op de middellange en lange termijn meer beleidsvrijheid zal bieden, maar mogelijk ook de nodige
hoofdbrekens ten aanzien van financieel kader zal geven. Derhalve moet rekening worden gehouden met een
mogelijke behoefte aan tussentijdse actualisering van de strategische beleid- en investeringsdoelen die op basis
van het Collegeprogramma Deventer 2005-2010 zijn opgesteld.
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De Nederlandse samenleving beweegt zich in de komende jaren in de richting van:
- Een actieve internationale en Europese rol, zodat Nederland een relevante constructieve partner blijft in
de wereld en in Europa;
- Een innovatieve, concurrerende en ondernemende economie, om ook bij toenemende internationale
concurrentie welvaart te waarborgen;
- Een duurzame leefomgeving, om de wereld beter achter te laten dan we haar aantroffen;
- Sociale samenhang omdat ieder mens telt en we iedereen nodig hebben;
- Veiligheid, stabiliteit en respect, omdat die de basis zijn voor vertrouwen tussen mensen;
- Een slagvaardige en verbindende overheid die een bondgenoot is voor burgers en een dienstbare
publieke sector.
Nederland gaat zich in de komende jaren verder ontwikkelen als een kennis- en dienstensamenleving, waarin
mensen steeds meer leven en werken in netwerken die snel kunnen wisselen. Daartoe zijn nieuwe
arrangementen nodig die beantwoorden aan de dynamiek van deze en de komende tijd. Mensen mobiliseren,
verbinden, ondersteunen en toerusten zijn kernbegrippen daarbij voor de overheid. Kerncompetenties die hierbij
horen zijn: gemeenschapszin, verdraagzaamheid, ondernemingslust, creativiteit en doorzettingsvermogen.
Kwaliteiten die wij in Deventer koesteren en waar we trots op zijn. Daarom pakken we de handschoen op en
zetten in 2008 in op het ontwikkelen van de strategische meerjarenvisie „Deventer innovatief, duurzaam, en
sociaal: strategisch handelen vanuit eigen kracht”.
Deventer gaat doorpakken op de veranderende rol van de overheid, waarin de gemeente meer
verantwoordelijkheden krijgt om sociaal maatschappelijke problemen vanuit lokale invalshoeken te benaderen en
samen met partners in de stad en op het platteland tot oplossingen te komen. Het Rijk versterkt de gemeentelijke
autonomie en regierol (eerste overheid), stimuleert samenwerking tussen overheid en externe partners en creëert
door decentralisatie, deregulering, ontschotting en budgetoverhevelingen hiervoor de randvoorwaarden.
De mogelijkheid doet zich ook voor om een Deventer offensief te starten op sociaal-economisch gebied. Er liggen
duidelijke kansen op de gebieden energie, waterbeheer, techniek, ict, onderwijs en zorg. Met deze sectoren is te
werken aan innovatie, werkgelegenheid en „social return on investment‟. De gemeente krijgt meer ruimte om deze
thema‟s lokaal te verbinden en samen met partners te investeren in duurzame en veilige wijken met
multifunctionele voorzieningen die het combineren van werk en privé beter mogelijk maken en inwoners van
Deventer kansen geven op ontplooiing dicht bij huis.

Welke prestaties leveren wij daarvoor?
Onderwerpen
(Productnummer)
Raad (product 350)

Prestaties in 2008

-

-

Burgemeester en Wethouders
(product 355)

-

Bestuurlijke organisatie
(product 301)
Strategische Agenda (product
100)

-

Strategische visies,
uitvoeringskaders,
kennisateliers (product 100)

-

-

Onder regie van programma 1
(bestuur en strategie) in
afstemming met de andere
programma‟s met een blik op
de toekomst: “Deventer
innovatief, duurzaam en
sociaal: strategisch handelen
vanuit eigen kracht”

-

-

Financiële consequenties

De bevolking van de gemeente Deventer
vertegenwoordigd bij het besturen van de gemeente
Deventer.
Het product Raad valt -als gevolg van het duale
stelsel- buiten de besluitvorming door het College van
Burgemeester en Wethouders.
Op transparante wijze de bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van het bestuur van de
gemeente Deventer uitgeoefend, sinds maart 2002 in
het duale stelsel.
Belangen van de gemeente inzake bestuurlijke
vernieuwing en regiozaken behartigd.
Strategische discussies B&W verzorgd.
Lange termijn agenda Raad opgesteld.
Strategische swot-analyse kansen en bedreigingen
regio, provincie, rijk, provincie, Europa, internationaal
uitgevoerd.
Kennis- en onderzoeksagenda Deventer opgesteld.
Strategische visies en uitvoeringskaders ontwikkeld
Naast middelen voor
en/of geëvalueerd en kennisateliers terzake
beleidsstrategie, regie en
georganiseerd.
uitvoering in programma 1,
product 100 zijn er in het
De prestaties voor „Deventer veranderende
kader van de nieuwe
bestuursstad‟ in 2008 zijn:
matrixorganisatie diverse
Meerjarenvisie Deventer innovatief, duurzaam en
budgetten voor co-productie
sociaal opgesteld (ref. bestuursakkoord en
opgenomen in de
beleidsprogramma kabinet/provincie);
begrotingsprogramma‟s 2,
Korte strategische visie en/of uitvoeringskader
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
gemeentelijke regie „besturen zonder schotten‟
opgesteld (ref. bestuursakkoord en
beleidsprogramma kabinet + coalitieprogramma);
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volgens de indeling:
- Deventer veranderend
bestuur
- Deventer leefbaar wonen
- Deventer sociaal leren en
werken
- Deventer kennis en
innovatie
- Deventer kunst en cultuur
- Deventer verkleurt
- Deventer sportief
- Deventer veilig
De prestaties voor „Deventer
veranderende bestuursstad‟
zijn opgenomen in programma
1.
De prestaties in de andere 7
categorieën zijn in het meest
voor de hand liggende
programma opgenomen met
verwijzing met ** naar
programma 1, product 100.
Strategische partners,
samenwerking,
coalitievorming (product 100)

-

-

-

-

Regie Stedelijke
programmering, lobby en
subsidieverwerving
(product 100)

-

-

Onderzoek (product 102)

-

-

Statistiek (product 102)

-

Verkenningen (product 102)

-

-

-

Stardocument, projectplan, visie uitvoeringskader
deregulering opgesteld en acties jaargang 2008
uitgevoerd (ref. convenant, bestuursakkoord en
beleidsprogramma kabinet, motie Raad);
Meerjarenvisie en/of kader subsidieverwerving
opgesteld (ref. doelmatigheids-onderzoek).

Strategische partnerschappen/of coalities in de
gemeente Deventer, de regio‟s Stedendriehoek en
Salland, VNG, provincie(s), G27, GSB, Rijk, Europa
en internationaal verworven en/of verder uitgebouwd.
Strategische politiek bestuurlijke adviezen voor B&W
cq portefeuillehouders terzake opgesteld voor
gemeentelijke inzet in bestuurlijk overleg met het oog
op bestuurlijke afspraken en uitvoering
beleidsprogramma‟s en subsidieregelingen kabinet,
provincie(s), Europa e.a. via de daarvoor geijkte
bestuurlijke overlegorganen (o.a. S3H, G27, GSB,
VNG).
De strategische agenda naar stedelijke
programmering, investeringsplanning, lobby en
subsidieverwerving vertaald en adviezen over lange
termijn beleidskeuzen in het kader van de P&C cyclus
uitgevoerd.
Jaarlijkse stedelijke programmering voor wonen,
werken en voorzieningen geactualiseerd.
Vastgoedrapportage opgesteld.
Op de investeringsagenda geënte agenda voor lobby
en subsidieverwerving (o.a. ILG, POP) opgesteld (zie
product 204).
Onderzoeksprogramma van de gemeente Deventer
opgesteld en uitgevoerd.
Databestanden bewerkt en geanalyseerd,
kengetallen uitgebracht, informatie ontsloten en
adviezen terzake uitgevoerd.
Beleidsprestaties en beleidseffecten gemonitord,
informatie ontsloten en adviezen terzake uitgevoerd
(o.a. monitor kwaliteit publieke dienstverlening,
monitor grote stedenbeleid).
Onderzoek van de gemeente Zuthphen en gemeente
Olst-Wijhe uitgevoerd.
Statistisch programma van de gemeente Deventer
uitgevoerd (o.a. GBA statistieken, statistisch zakboek,
statistisch jaarboek en statistische prognoses).
Programma statistiek gemeente Zutphen en
gemeente Olst-Wijhe uitgevoerd.
Maatschappelijke ontwikkelingen en trends ten
behoeve van strategische visies en verkenningen
gesignaleerd en doorberekend (zie product 100)
Discussies over maatschappelijke ontwikkelingen en
(strategisch) beleidsrelevante onderzoeksresultaten
en trends georganiseerd.
Concept van kennisateliers ontwikkeld en toegepast.
Kennisbank ontwikkeld en interactief ontsloten.
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Regie Grote stedenbeleid
(product 104)

-

Regie Plattelandsbeleid
(product 104)

-

-

Regie Regionaal beleid
Stedendriehoek (product 104)

-

-

Regie ICT in de samenleving
(product 104)

-

-

Regie Strategisch tijdenbeleid
(product 104)

-

Regie Charter en Actieplan
Rivierenwijk Prachtwijk
(product 104)

-

Acties gemeentebrede uitvoering convenant GSB III
jaargang 2008 tot uitvoering gebracht.
GSB monitor 2008 opgesteld.
Account voor G27, rijk en provincie uitgevoerd.
GSB pagraaf begroting 2008 en 2009 opgesteld.
GSB paragraaf rekening 2007 en 2008 opgesteld.
Ex-ante toetsing convenant 2009 uitgevoerd.
Advies portefeuillehouders in bestuurlijk G27 en GSB
overleg uitgevoerd.
Gemeentebreed actieplan 2009/2010 opgesteld.
Agenda voor lobby en subsidieverwerving ILG en
POP opgesteld.
Uitvoering gemeentebrede actieplan 2007- 2008; in
casu deelprojecten gestart en/of tot uitvoering
gebracht;
Uitvoering ontwikkelingskaders wonen en werken
buitengebied;
Herziening bestemmingsplan buitengebied;
Nieuw ondernemerschap op het platteland;
Zorg en welzijn op het platteland;
Broadband to the farm;
Ecologische verbindingszone Dortherbeek;
Dorpenprogramma‟s Deventer-Buiten en Bathmen;
Herziening Nota kamperen;
Inrichtingsvisies LOG‟s;
Landschapsontwikkelingsplan;
Groene en blauwe diensten;
Klantgerichte behandeling procedures;
Voorzieningenclusters in dorpen;
Cultuurhistorisch waardevolle bebouwing;
Uitvoering Masterplan Zandwetering, deelgebied
Keizerslanden - Steenbrugge;
Ruimte voor de Rivier: Worp en keizerswaarden;
Gebiedsontwikkeling Frieswijk-Oostermaet.
Regio coördinatie en Deventer interne coördinatie
uitgevoerd via de daarvoor geijkte kanalen met de
volgende resultaten:
Gebiedsgerichte verkenning A1 opgesteld;
Regionale economische visie opgesteld;
Regionale structuurvisie niet-bundelingsgebied
opgesteld;
Regionaal programma voor wonen en werken
opgesteld;
Nota Regionaal grondbeleid opgesteld;
Regionaal uitvoeringsprogramma (RUPS) opgesteld;
Financiële steun verworven van provincie(s) en/of rijk
en/of Europa voor en start uitvoering van projecten uit
het RUPS;
Regionale initiatieven t.a.v. vroegtijdig schoolverlaten,
milieu, lobby en communicatie genomen.
Startdocument opgesteld, interactieve discussie en
verkenningen uitgevoerd en meerjarenvisiedocument
„Deventer innovatief, duurzaam en sociaal‟ opgesteld.
Acties uitvoeringsprogramma ICT in de samenleving
jaargang 2008 op de terreinen:onderwijs, mobiliteit en
duurzaamheid, zorg, cultuur/media, participatie,
veiligheid, economie/MKB, innovatielounge/
versnellingskamer gestart en/of tot uitvoering
gebracht.
Landelijk secretariaat stedenlink en breednet
uitgevoerd.
Korte strategische nota tijdenbeleid met plan van
aanpak opgesteld.
Acties convenant koplopers tijdenbeleid en tijdenpact.
jaargang 2008 Deventer en Overijssel (7 tot 7) gestart
en/of tot uitvoering gebracht.
Advies portefeuillehouder in bestuurlijk overleg
uitgevoerd.
Trekkerschap en account koplopersgroep en
tijdenpact Overijssel uitgevoerd.
Acties jaargang 2008 Wijkactieplan Rivierenwijk
Prachtwijk gestart en/of tot uitvoering gebracht.
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Zie hiervoor de paragraaf
Grote stedenbeleid. Naast
middelen voor regie en
coördinatie in programma 1,
product 104, zijn er diverse
budgetten voor uitvoering van
grote steden beleid in vrijwel
alle begrotingsprogramma‟s.
Naast middelen voor regie en
coördinatie is er een
algemeen werkbudget voor
ondersteuning
plattelandsvernieuwing (€
100.000) opgenomen in
programma 1, product 104
Daarnaast zijn er diverse
budgetten voor uitvoering
plattelandsbeleid in de
begrotingsprogramma‟s
3,4,5,6,7,8,10,12 en 13.
(operationeel en financieel zit
dat ook in die programma‟s)

Naast een regiebudget omvat
dit de reguliere bijdrage
Deventer aan de Regio (in
2007 € 278.488 )
Daarnaast zijn er diverse
budgetten voor uitvoering
regionaal beleid in de
begrotingsprogramma‟s
3,4,5,6,7,8,10,12 en 13.
(operationeel en financieel zit
dat ook in die programma‟s)

Naast de reguliere middelen
zijn er regelmatig incidentele
baten. Deze worden
afzonderlijk van
bestedingsvoorstellen
voorzien.

Voor dit doel is een
projectsubsidie voor 2007 en
2008 toegezegd van € 50.000.

Het aandeel van de gemeente
Deventer in het rijksbudget
van € 400 mln voor dit doel is
nog niet bekend.
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Wat mag het kosten?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Rekening 2006

2007

Lasten
Baten
Saldo


2009
8.975
236
-8.739

2010
8.965
236
-8.729

2011
8.965
236
-8.729

Toelichting lasten:

Onderwerp
Raadsactiviteiten
B&W
Strategie
Kennis en verkenning (w.o. onderzoek en
statistiek)
Regie gemeentebrede projecten (w.o. ICT in
de samenleving, regio Stedendriehoek)


2008
9.006
236
-8.770

Bedrag
(x € 1.000)
1.695
3.785
1.579
803
1.144

Toelichting baten:
Het betreft inkomsten die het team Kennis en Verkenning hoofdzakelijk extern genereert met onderzoeken
ten behoeve van andere gemeenten.

Voorzieningen
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. voorzieningen
Totaal

2008
0
0

2009
0
0

2010
0
0

2011
0
0

(bedragen x € 1.000)

Stortingen in voorzieningen
Totaal

2008
0
0

2009
0
0

2010
0
0

2011
0
0

Mutaties Reserves
(bedragen x € 1.000)

Puttingen uit reserves
Totaal

2008
0
0

2009
0
0

2010
0
0

2011
0
0

(bedragen x € 1.000)

Stortingen in reserves
Totaal
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2008
0
0

2009
0
0

2010
0
0

2011
0
0
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Investeringen
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. investeringsprojecten
Totaal

2008
0

2009
0

2010
0

2011
0

(bedragen x € 1.000)

Inkomsten t.g.v. investeringsprojecten
Totaal
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2008
0

2009
0

2010
0

2011
0
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Programma

: 1b Publieke Dienstverlening

Portefeuillehouder

: A.P. Heidema
G. Hiemstra
B. Doornebos

Eenheid

: Stadthuis/Bedrijfsvoering
Korte omschrijving van het programma

Binnen het programma publieke dienstverlening bevinden zich de producten communicatie, burgerzaken,
belasting en verzekeringen en bouwen en wonen. Alle publieksbaliecontacten komen hierin voor (zgn. 1 op 1
dienstverlening) d.w.z. van aanvragen van een paspoort tot en met informatie met betrekking tot bouwvergunning,
aanvraag van WMO voorziening. Uitgangspunt bij publieke dienstverlening is dat de gemeente haar producten
klantvriendelijk aanbied, vereenvoudigt waar mogelijk en gebruik maakt van moderne communicatietechnieken in
zowel informerende als aanbiedende zin.

Wat willen wij bereiken?
Beoogde maatschappelijke effecten
Burgers en instellingen, andere overheden en de gemeentelijke organisatie tijdig en tegen redelijke kosten
voorzien van informatie, producten en diensten.
Via de communicatie van de gemeente Deventer het gevoel in de samenleving versterken dat we gezamenlijk
werken aan de positieve ontwikkelingen in Deventer.
Kwaliteit van dienstverlening door diensten aan te bieden op basis van (samenhangende) vragen zoals die
e
e
gesteld worden door de klant. Hulpmiddelen hierbij zijn standaardisatie, 1 en 2 lijnsadvisering, concentratie van
loketten (Stadskantoor en Leeuwenbrug), realisatie van wijkwinkels en servicepunten en elektronische
dienstverlening via internet.
Tijdige en juiste beschikkingen en aanslagen van de diverse belastingsoorten.
Het tijdig verwerken van de bezwaarschriften van belastingplichtigen.
Adequate informatievoorziening aan onze klanten.
Verbeteren processtromen en daarmee kostenreductie.
Een duidelijke en begrijpelijke gemeentelijke belastingaanslag voor de burgers van de gemeente Deventer.

Vastgestelde beleidsdocumenten
Nota termijnafspraken bezwaarschriftenbehandeling (2004), nota tussenrapportage termijnen (april 2005).
Besloten werd om de termijn voor de behandeling van bezwaarschriften via de Algemene
bezwaarschriftencommissie vast te stellen op 14 weken.
Managementinformatie 2007 burgerzaken.
In de managementinformatie worden alle relevante kengetallen opgenomen, die mede de basis vormen voor de
begroting, voorjaarsnota, maraps en jaarrekening.
Meerjarenbeeld vraag naar “Burgerzaken”- producten 2008-2011.
In het meerjarenbeeld vraag naar “Burgerzaken”-producten is voor de periode 2008-2011 op basis van
beschikbare kengetallen, trends en ontwikkelingen een beeld van de belangrijkste producten en diensten
gegeven.
Legesverordening.
De tarieven voor de producten en de diensten Burgerzaken zijn in de legesverordening opgenomen.
Communicatiebeleidsplan (2000)
Het communicatiebeleidsplan heeft als motto: van voorlichting naar communicatie. Dit betekent dat de gemeente
in alle stadia van beleidsvorming – van agendering en besluitvorming tot uitvoering en evaluatie – in een open
dialoog staat met haar inwoners. Dit is anno 2007 nog steeds een belangrijk uitgangspunt in de communicatie.
Het communicatiebeleidsplan is wel toe aan een update. In 2008 wordt deze update gemaakt.
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Klant centraal (RMW) 2002.
Ingericht op de burger (Publieke Dienstverlening) 2001.
100.000 loketten (Publieke Dienstverlening) 2005.
Contact© 2007 (moet nog vastgesteld worden).
Actuele beleidscontext
De gemeente Deventer wil een excellente dienstverlener zijn in 2010. Dit excelleren zal minstens tot uiting
moeten komen op het veld van publieke dienstverlening. Burgers zien hier direct op welke wijze de gemeente
haar producten aanbiedt en vorm geeft.
Het plan Contact© geeft een overzicht met welke projecten de gemeente in 2010 denkt een excellente
dienstverlener te zijn geworden. In 3 jaar zullen 80% van de gemeentelijke producten en diensten vanuit de
eenheid StadThuis worden geleverd. Binnen de eenheid StadThuis bestaat de voorkeur om door middel van
standaardisatie zoveel mogelijk producten in de 1e lijn te plaatsen. Een aanvulling op deze beleidscontext wordt
gegeven op het productblad.
Jaarlijkse herwaardering WOZ.
Overheveling taken vreemdelingenloket naar IND per 1 januari 2008.
Een andere ontwikkeling betreft het verschil in leges tussen gemeenten voor wat betreft afgifte rijbewijzen. De
minister heeft aangeven dat gemeenten 1 jaar de tijd krijgen om hun tarieven meer in overeenstemming te krijgen
met elkaar.
In het najaar van 2007 zal een voorstel worden aangeboden waarin werkwijze en nieuwe vorm van financiering
worden toegelicht die per 1-1- 2008 in kan gaan met betrekking tot het team Communicatie, Internet en Telefoon.

Welke prestaties leveren wij daarvoor?
Onderwerpen
(Productnummer)
Digitale dienstverlening
Publieke dienstverlening

Prestaties in 2008

-

-

Communiceren met partijen
in de stad

-

Verbeteren van juridische
kwaliteit

-

Financiële consequenties

Invoering digitale nota‟s voor burgers.
Het leveren van producten en diensten aan burgers,
zoals paspoorten (9.500), identiteitskaarten (6.000),
rijbewijzen (8.500). Aantal verwachte klantcontacten:
80.000 1).
Ontwikkelen “Mijn Loket”; alle producten en diensten
Burgerzaken die geschikt zijn om digitaal aan burgers
aan te bieden, worden in “Mijn Loket” ondergebracht.
Invulling geven aan de dienstverlening dichter bij de
burger (wijkwinkels, servicepunten).
Monitoren van de dienstverlening middels de
benchmarking publiekszaken.
Digitale communicatie: van website naar
webpresence.
Programma/projectcommunicatie: uitvoeren
communicatie-voorstellen
Corporate communicatie: invoeren mediamix, kader
opstellen voor meer samenhangende communicatie
rond speerpunten college en doelstellingen
organisatie, huisstijlmanagement.
Behandelen van bezwaarschriften: klantgericht (Bel
die Burger!) en minimaal 70% binnen 14 weken.

p.m.

Huisstijlmanagement:
voorstellen m.b.t. investering (
structureel en incidenteel) en
te verwachten besparingen
worden in najaar 2007
aangeboden.

Heroverwegingen 2003 / Bezuinigingen 2004
(bedragen x € 1.000)

Nog te realiseren besparingen
Stedelijke informatie netwerk verwijs en info funtie efficiënter
Communicatie, gezamenlijk front-office van maatschappelijke
Informatie en dienstverleners
Totaal

Programmabegroting 2008-2011 - gemeente Deventer

2008
0
0

2009
15
0

2010
15
20

2011
15
20

0

15

35

35
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Wat mag het kosten?
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Rekening 2006
Lasten
Baten
Saldo

2007

2008
9.868
2.667
-7.201

2009
9.811
2.667
-7.144

2010
9.839
2.667
-7.173

2011
9.758
2.667
-7.091

Toelichting

Product 41
In 2006 hogere kosten door eenmalig budget invoering Wet kenbaarheid publiekrechtelijke lichamen
( € 191.000), vanaf 2007 structureel € 20.000 uitvoeringskosten.
Vanaf 2007 structureel € 25.000 besparing inhuurkrachten ingeboekt, mogelijk door vervallen
vangnetregeling huursubsidies.

Product 305
In 2010 is een incidentele stijging van de lasten zichtbaar. Dit zijn lasten als gevolg van provinciale
verkiezingen.
De stijging van de baten kan grotendeels verklaard worden door tariefstijgingen van 2,25%.

Product 306
De hogere lasten in 2007 ten opzichte van 2006 hebben met name te maken met de middels de
voorjaarsnota 2006 beschikbaar gestelde middelen voor het taakveld bestuursondersteuning.
De lagere last in 2008 ten opzichte van 2007 heeft betrekking op de bezuiniging op communicatie,
gezamenlijk front-office van maatschappelijke informatie en dienstverleners.

Product 304
In de voorjaarsnota 2007 zijn extra middelen voor hertaxatie ozb beschikbaar gesteld: 2008 € 200.000,
2010 € 150.000 en vanaf 2011 € 100.000.
Voorzieningen
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. voorzieningen
Totaal

2008
0
0

2009
0
0

2010
0
0

2011
0
0

(bedragen x € 1.000)

Stortingen in voorzieningen
Totaal

2008
0
0

2009
0
0

2010
0
0

2011
0
0

Mutaties Reserves
(bedragen x € 1.000)

Puttingen uit reserves
Totaal

2008
0
0

2009
0
0

2010
0
0

2011
0
0

(bedragen x € 1.000)

Stortingen in reserves
Totaal
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2008
0
0

2009
0
0

2010
0
0

2011
0
0
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Investeringen
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. investeringsprojecten
Totaal

2008
0

2009
0

2010
0

2011
0

(bedragen x € 1.000)

Inkomsten t.g.v. investeringsprojecten
Totaal
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2008
0

2009
0

2010
0

2011
0
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Programma

: 2 Openbare Orde en Veiligheid

Portefeuillehouder

: A.P. Heidema

Eenheid

: Ruimte en Samenleving
Korte omschrijving van het programma

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

Wat willen wij bereiken?
Beoogde maatschappelijke effecten
Een (objectieve) afname van de criminaliteit en overlast;
Een toegenomen gevoel van veiligheid;
Een hogere maatschappelijke waardering van het veiligheidsbeleid door een betere
aansluiting van de inzet van het instrumentarium met de behoeften vanuit de samenleving;
Adequate hulpverlening bij brand en andere calamiteiten, waaronder rampenbestrijding.
Vastgestelde beleidsdocumenten
GSB programma veiligheid 2005- 2009.
In het programma veiligheid zijn met het Rijk op een drietal onderwerpen prestaties vastgelegd, welke in 2009
gerealiseerd moeten zijn. Het betreft stadstoezicht, veelplegers en huiselijk geweld.
Meerjarennota veiligheid “ambities voor een veilige stad” 2005 – 2009.
In deze nota zijn de algemene uitgangspunten opgenomen op basis waarvan het veiligheidsbeleid van de
gemeente vorm en inhoud gegeven wordt. In deze nota zijn ook de prioriteiten bepaald voor de komende 4 jaren.
Uitvoeringsnota veiligheid 2005 – 2009.
Met betrekking tot de onderwerpen welke niet in GSB-programma zijn opgenomen maar wel behoren tot de
gemeentelijke prioriteiten zijn indicatoren opgesteld.
Tussentijdse verantwoording voortgang veiligheidsbeleid (2006).
In mei 2007 heeft (jaarlijkse) actualisatie van veiligheidsbeleid plaatsgevonden, inclusief beschrijving nieuwe
activiteiten.
Integraal Handhavingsprogramma 2007.
Nota basis brandweer zorgnormen en realistisch oefenen ( 2004).
Nota basis brandweer zorgnormen; organisatiemodel ( 2005).
Aanpassing uitrukprocedure automatische brandmelding, mei 2007.
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Actuele beleidscontext
Het beleidsprogramma ”samen werken, samen leven” van het kabinet geeft - deels nieuwe -richting aan het
beleid voor de komende jaren welke ook voor Deventer van invloed is. Als concrete doelstellingen zijn onder
meer opgenomen een reductie van de criminaliteit in 2010 met 25% ten opzichte van 2002, 100.000 minder
gestolen fietsen in 2010 ten opzichte van 2006, in uiterlijk 2011 geen coffeeshops meer in de nabijheid van
scholen en een steviger aanpak van georganiseerde misdaad, fraude en cybercrime.
Naast dit beleidsprogramma is een ontwikkeling te constateren van een verschuiving van strafrecht naar
bestuursrecht. Deze ontwikkeling wordt onder meer invulling gegeven door het beleidsinstrumentarium van de
burgemeester uit te breiden (huisverbod, gedragsaanwijzing). Deze ontwikkeling leidt overigens ook tot een
toename van administratieve procedures als beroep- en bezwaarschriften.
Het aantal vergunningen voor het houden van evenementen stijgt de laatste jaren enorm. Naar verwachting
worden circa 900 evenementen gehouden. Dit stijgende aantal legt in toenemende mate een groter beslag op de
bestaande formatie.

Welke prestaties leveren wij daarvoor?
Onderwerpen
(Productnummer)

Prestaties in 2008

Bestuurlijke boete
(product 303)
Integrale handhaving
(relatie met onder meer
programma, 5, 6 en 7 )
Veiligheidsbeleid
(product 303 en 356)
Huiselijk geweld*
(relatie met programma 10
en product 303)

-

Veelplegers*
(relatie met programma 10
en product 303)

-

-

-

-

BIBOB
(product 303)
Supporters GAE
(relatie met programma 12 en
product 303)
Drugsbeleid
(product 303)
Bekendheid team toezicht*
(voorheen stadstoezicht)

-

Radicalisering
(product 303)

-

Toekomst toezicht
(product 356)
Plan van aanpak veilig uitgaan
(relatie met programma 8 en
product 303)
Rampenbestrijding
(product 303)
Paraatheid m.b.t.
brandbestrijding, hulpverlening
bij ongevallen (o.a.
verkeersongevallen en
waterongevallen)

-

-

-

-

-

-

-

Financiële consequenties

Opgesteld voorstel met betrekking tot de invoering
van de bestuurlijke boete.
Opgesteld werkprogramma integrale handhaving
2009.
Opgesteld voortgangsrapportage veiligheid 2008 (
op de gemeentelijke prioriteiten).
Uitvoering maatregelen aanpak huiselijk geweld
jaarschijf 2008. Opgesteld besluit met betrekking tot
invoering beleidsinstrumentarium (invoering
huisverbod); Er is een registratie herhaalde
meldingen huiselijk geweld (GSB doelstelling voor
2009); Het aantal eerste meldingen huiselijk geweld
bedraagt 161 en aantal meldingen van herhaald
huiselijk geweld bedraagt 54 ( GSB doelstelling voor
2009).
100% van het totaal aantal veelplegers wordt een
nazorg en/of resocialisatietraject aangeboden (GSB
doelstelling);
50% van de 100% van het totaal aantal aangeboden
trajecten wordt afgerond (GSB doelstelling voor
2009).
Opgestelde Evaluatienota Beleidslijn BIBOB.
Opgestelde Evaluatienota maatjesproject
voetbalsupporters uitgevoerd (uitgaande start eind
2007).
Opgestelde Evaluatienota drugsbeleid.
(Publiciteits) actie die zich richt op vergroting
naamsbekendheid van team toezicht ( GSB
doelstelling dat in 2008 70% en in 2009 75% van
Deventer bevolking toezicht kent).
Opgestelde nota aanpak en bestrijding
radicalisering.
Opgestelde evaluatienota en toekomstvisie over
positie en taken toezicht (houders).
Realisering maatregelen zoals geformuleerd zijn in
het kader van de kwaliteitsmeter veilig uitgaan zoals
opgesteld in handhavingsarrangement.
Opgesteld besluit implementatie nieuwe structuur en
werkwijze gemeentelijke kolom bij rampen.
In minimaal 80% van de uitrukken voldoen aan het
zorgnormenstelsel van de gemeente Deventer,
inclusief duiken. Na alarmering:
1e brandweervoertuig binnen 6 minuten aanwezig in
binnenstad en bij bijzondere objecten. In overige
gebieden/ objecten een opkomsttijd tot 10 minuten;
2e brandweervoertuig 2 minuten later (tijdens
kantoortijden) en 3 minuten later (daar buiten);
Het duikteam is na 15 minuten ter plaatse.
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Slagkracht brandweer

-

Verdere ontwikkeling van de
regionalisering van de
brandweerzorg en
rampenbestrijding binnen de
RIJV
Rampenbestrijdingsoefeningen

-

-

Op eigen kracht een incident tot en met classificatie
“grote brand” kunnen bestrijden.
In 80% van de gevallen zijn alle vier de Deventer
brandweerposten paraat.
In 99% van de gevallen zijn drie van de vier posten
paraat.
Deelname in regionale projectgroep van 4
gemeentesecretarissen en 4 commandanten. Doel is
om op vier taakvelden tot verdergaande regionale
samenwerking te komen. In 2008 moeten de eerste
concrete resultaten hiervan zichtbaar worden.
Ter voorbereiding op de rampenbestrijding wordt
deelgenomen aan een aantal regionale oefeningen:
Gemeentelijke rampenstaf;
Regionaal Operationeel Team/ Commando Plaats
Incident (Copi);
Compagnies en pelotons oefeningen.

Heroverwegingen 2003 / Bezuinigingen 2004
(bedragen x € 1.000)

Nog te realiseren besparingen

2008

2009

2010

2011

Totaal

Wat mag het kosten?
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Lasten
Baten
Saldo

Rekening 2006
8.619
1.937
-6.682

2007
9.827
1.643
-8.184

2008
9.951
1.650
-8.301

2009
9.936
1.650
-8.286

2010
9.957
1.650
-8.307

2011
10.108
1.650
-8.458

Toelichting

Lasten: Stijging komt vooral door hogere doorbelasting vanuit kostenplaatsen (loonsomstijging en
bijdrage levensloop Brandweer).

Voorzieningen
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. voorzieningen
Totaal

2008
0
0

2009
0
0

2010
0
0

2011
0
0

(bedragen x € 1.000)

Stortingen in voorzieningen
Totaal

2008
0
0

2009
0
0

2010
0
0

2011
0
0

Mutaties Reserves
(bedragen x € 1.000)

Puttingen uit reserves
reserve vervangingsschema
reserve uitkeringen
Totaal

2008
93
50
143

2009
141
50
191

2010
168
50
218

2011
252
50
302

Toelichting
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De putting uit de reserve vervangingsschema is nodig om schommelingen in de kapitaallasten op te
vangen.
De putting uit de reserve wbb inkomensdeel dient als dekking voor loonkosten stadstoezicht, i.v.m.
versnelde afbouw ID-subsidie.
(bedragen x € 1.000)

Stortingen in reserves
Totaal

2008
0

2009
0

2010
0

2011
0

Investeringen
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. investeringsprojecten
Totaal

2008
198

2009
333

2010
605

2011
853

Toelichting

Betreft vervangingsinvesteringen materiaal/materieel Brandweer.
(bedragen x € 1.000)

Inkomsten t.g.v. investeringsprojecten
Totaal
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2008
0

2009
0

2010
0

2011
0
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Programma

: 3 Openbare ruimte

Portefeuillehouder

: G.A.J. Berkelder

Eenheid

: Ruimte en Samenleving
Korte omschrijving van het programma

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

Wat willen wij bereiken?
Beoogde maatschappelijke effecten
Een gebruiker/burger die de openbare ruimte in de gemeente Deventer ervaart als een veilige en leefbare
openbare ruimte.

Vastgestelde beleidsdocumenten
Nota Beheerkwaliteit Openbare Ruimte Deventer (maart 2003).
Afbakening onderhoudskwaliteitsniveau openbare ruimte in relatie tot beschikbare middelen; ambitie om vanuit
niveau sober te groeien naar niveau basis.
Milieubeleidsprogramma (2006).
Overzicht beleidsvoornemens en activiteiten op gebied van (natuur) en milieu
Stadsvisie “naar een nieuw evenwicht”(1 maart 2004).
De stadsvisie is het handelingskader van de diverse sectorale visies voor de middellange termijn: waar liggen
gelet op deze visies de voor de periode 2004 t/m 2009. Voor de openbare ruimte is aangegeven dat de kwaliteit
onvoldoende is, waardoor de realisatie van een offensief openbare ruimte nodig is. Dit offensief behoeft actie op
vier terreinen: extra middelen, effectievere organisatie en uitvoering, gedragsbeïnvloeding en als laatste
coproductie.
Groenbeleidsplan “Deventer groen van betekenis” 2007-2017 (april 2007).
Geeft een samenhangende visie op ontwikkeling, inrichting en beheer van het groen.
Bomenbeleidsplan, uitwerking van groenbeleidsplan (april 2007).
Bepaalt de boomstructuur en geeft regelingen en richtlijnen voor een efficiënt en doelgericht boombeheer.
Beleidsplan “Spelen in Deventer; “kiezen voor kwaliteit” (2004).
Beleidsdoelstellingen als basis voor buurtspeelplannen voor het onderhoud en herinrichting/verdeling van
openbare speelplekken.

Actuele beleidscontext
Herstructurering wijk 3 en wijk 4 (Raadsvoorstel 2006.00552).
Bij de herstructurering woonwijken worden ook tal van andere prioriteiten tot uitvoer gebracht, waaronder de
openbare ruimte.
Meerjarenonderhoudsprogramma MJOP 2007-2010 (april 2007)
De onderhoudsprojecten die in 2007 en 2008 zullen worden uitgevoerd, en een indicatieve planning voor
projecten in de komende jaren.
Nota Hondenpoep (december 2006)
Het nieuwe hondenbeleid wordt vanaf juni 2007 (wijk 2) successievelijk over de wijken uitgerold.
Nota “regeling uitgifte openbaar groen” (2002)
Beleidskeuzes en praktische regeling voor uitgifte (in bruikleen) van openbaar groen.
Nota “Wij zijn niet lastig”. Te gek…een eigen plek (december 2005)
Visie op ontmoeting van jongeren in de openbare ruimte.
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Wet milieubeheer
De gemeente heeft van het Rijk een zogenaamde zorgplicht (zorgdragen voor een doelmatige inzameling en
transport van het binnen de gemeente vrijkomende afvalwater) opgelegd gekregen.
Het gemeentelijke rioleringsplan Deventer 2005 – 2010 (24 mei 2004).

Welke prestaties leveren wij daarvoor?
Onderwerpen
(Productnummer)
Instandhouding openbare
ruimte
(producten 20, 21, 22, 28,
30, 32 en 38)
(programma 5: 31)

Prestaties in 2008

-

-

-

Burger-beoordeling
(producten 20, 21, 22, 28)
(programma 2)

-

-

Hondenpoepbeleid
(product 21)

-

-

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

-

Speelbeleidsplan
(product 30)

-

Ecologisch groenbeheer
(product 28)

-

Herinrichting Platvoet
(producten 20 22 en 28)

-

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

-

Afvalwater-akkoord
(product 32)

-

-

-

Financiële consequenties

Het realiseren van een onderhoudskwaliteitsniveau
sober tot basis voor de binnenstad, de Vijfhoek en
nieuwe of geherstructureerde buurten voor het
aspect heel.
Het realiseren van een gemiddeld
onderhoudskwaliteitsniveau sober voor de rest van
de gemeente voor het aspect heel.
Het realiseren van een onderhoudskwaliteitsniveau
basis voor de gehele gemeente voor het aspect
schoon.
Implementeren statistisch onderzoek door K+V naar
de belevingswaarde van de openbare ruimte door de
burger in Deventer.
Analyseren gegevens en opstellen 1 rapportage
over de belevingswaarde van de openbare ruimte
door de burger in Deventer in 2008.
In 2008 is de nieuwe aanpak hondenpoep in de
gemeente Deventer volledig (resterende wijken)
geïmplementeerd en ingevoerd.
In 2008 zal een evaluatie worden uitgevoerd van het
nieuwe hondenpoepbeleid. Hiervan zal een
evaluatierapport worden opgesteld.
Eind 2008 zijn de geprogrammeerde
werkzaamheden jaarschijf 2008 volgens het
speelbeleidsplan volledig uitgevoerd, inclusief de
werkzaamheden ten behoeve van „te gek een eigen
plek.‟
Begin 2008 is de achterstand van jaarschijven 2006
en 2007 van het speelbeleidsplan ingelopen.
In 2008 wordt aan de hand van de huidige stand van
zaken een notitie opgesteld met daarin de keus over
het al dan niet opstellen van een nieuw
speelbeleidsplan.
In 2008 zal vanuit programma openbare ruimte de
bijdrage gerealiseerd zijn aan het programma milieu
ten behoeve van het opstellen van een ecologische
visie. Het programma (5) milieu zal zorgdragen voor
het opstellen van deze visie.
Het in 2007 vastgestelde ontwerp van de Platvoet
aanbesteden en uitvoeren. Eind 2008 dient de
uitvoering voor 80% gereed te zijn.
Voorbereiden en realiseren van diverse integrale
werken in de openbare ruimte in de
herstructureringsgebieden.
In 2008 maatregelen realiseren zodat in 2010 12 %
van het verharde oppervlak is afgekoppeld van de
riolering. Het betreft m.n. maatregelen in de
herstructereringsgebieden zoals de aanleg van
aparte infiltratieriolen, wadi-voorzieningen of
rechtstreekse lozing op vijvers.
Eind 2008 het opleveren van de voorbereiding van
werkzaamheden, die voortvloeien uit het in 2007
door de besturen van de gemeente en het
waterschap gesloten afvalwaterakkoord.
De werkzaamheden bestaan uit het bouwen van een
zandfilterinstallatie op de
rioolwaterzuiveringsinrichting van het waterschap
met als doel een schonere lozing van het effluent op
de IJssel; verder worden er bergbezinkbassins
verbeterd en het sturingssysteem van een aantal
gemalen wordt uitgebreid en verbeterd.
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Renovatie sluizencomplex
(product 38)

-

-

Herstel Pothoofdkade
(programma 8 en product 38)

-

In 2008 zal de renovatie van het sluizencomplex
voor zowel het civieltechnische (beton/staal) als
electro-mechanische deel worden aanbesteed.
In 2008 wordt de uitvoering van de renovatie gestart.
De werkzaamheden zullen in 2008 voor ca 50 %
gereed zijn.
In 2008 zal het herstel van de Pothoofdkade worden
aanbesteed en uitgevoerd. Een aantal
randvoorwaarden voor de planning van dit project
dienen begin 2008 bekend te zijn, zijnde de
ontwikkeling rondom het Sluiskwartier, beschikbare
subsidies en de definitieve goedkeuring van de raad
op de definitieve beschikbaarstelling van
gereserveerde middelen.

Heroverwegingen 2003 / Bezuinigingen 2004
(bedragen x € 1.000)

Nog te realiseren besparingen
Omvorming in het groen, verlagen reguliere
onderhoudskosten (BZ 04).
Totaal

2008
25

2009
75

2010
75

2011
75

25

75

75

75

Wat mag het kosten?
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Lasten
Baten
Saldo

Rekening 2006
27.281
10.065
-17.216

2007
28.898
8.102
-20.796

2008
27.837
8.151
-19.686

2009
28.371
8.464
-19.907

2010
28.957
8.791
-20.166

2011
29.278
9.085
-20.193

Toelichting

In het programma openbare ruimte wordt per 2008 ook het product riolering en waterhuishouding
opgenomen. Naast deze wijziging zijn de volgende mutaties in de begroting verwerkt ten opzichte van
de huidige begroting 2007.

Toegenomen lasten in 2008 ten opzichte van 2007 als gevolg van:
- de collegemiddelen 2008 € 150.000;
- de areaalaccresmiddelen 2008 € 325.000;
- toename lasten riolering € 280.000;
- toename lasten als gevolg van loon-/prijsontwikkelingen € 250.000;
- toename lasten als gevolg van uniformering interne tarieven € 121.000;
- overig structureel toegenomen lasten € 40.000.

Afgenomen lasten in 2008 ten opzichte van 2007 als gevolg van:
- correctie op de areaalaccresmiddelen 2008 € 89.000;
- afname lasten i.v.m. personele taakstelling € 40.000;
- vervallen budgetoverheveling 2006 naar 2007 van € 1.129.580;
- vervallen uitgaven handhaving aanleg glasvezelnet € 150.000;
- extra budget 2008 naar programma milieu ten behoeve van ecoloog t.o.v. 2007 € 77.000;
- overige vervallen eenmalige middelen van 2007 € 777.500;
- overige structureel afgenomen lasten € 63.968.

Toegenomen baten in 2008 ten opzichte van 2007 als gevolg van:
- extra baten rioolheffing € 280.000.

Afgenomen baten in 2008 ten opzichte van 2007 als gevolg van:
- putting overlopende uitgaven van 2006 naar 2007 € 1.129.580;
- inkomsten aanleg glasvezelnet 2007 € 150.000;
- vervallen eenmalige baten € 369.500.
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Voorzieningen
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. voorzieningen
Openbare ruimte
Totaal

2008
0
0

2009
52
52

2010
100
100

2011
127
127

Toelichting

Betreft voorziening riolen en gemalen; lasten riolering die nog niet binnen de financiële kaders van
product 32 kunnen worden gedekt.
(bedragen x € 1.000)

Stortingen in voorzieningen
Openbare ruimte
Totaal

2008
16
16

2009
0
0

2010
0
0

2011
0
0

Toelichting

Storting voordelig verschil product 32 in voorziening riolen en gemalen.
Mutaties Reserves
(bedragen x € 1.000)

Puttingen uit reserves
kapitaallasten investeringen gw
Totaal

2008
35
35

2009
35
35

2010
35
35

2011
35
35

Toelichting

Putting uit reserve kapitaallasten investering GW (product 32).
(bedragen x € 1.000)

Stortingen in reserves
Totaal

2008
0

2009
0

2010
0

2011
0

Investeringen
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. investeringsprojecten
Totaal

2008
2.919

2009
2.115

2010
1.800

2011
1.800

Toelichting




Investeringen riolering (product 32)
Investeringen speelplekken (product 30)
Investeringen civiele kunstwerken en
voorbereidingskredieten (product 38)

2008
2.710
175
34

2009
2.115

2010
1.800

2011
1.800

(bedragen x € 1.000)

Inkomsten t.g.v. investeringsprojecten
Totaal
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0

2009
0

2010
0

2011
0
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Programma

: 4 Bereikbaarheid

Portefeuillehouder

: G.A.J. Berkelder

Eenheid

: Ruimte en Samenleving
Korte omschrijving van het programma

Voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid met betrekking tot mobiliteit en infrastructuur. Beleid
heeft betrekking op de vervoersmodaliteiten auto (rijdend en parkerend), fiets, openbaar vervoer en voetganger in
hun onderlinge samenhang alsmede het goederenvervoer.

Wat willen wij bereiken?
Beoogde maatschappelijke effecten
Een goede bereikbaarheid van de stad; in het bijzonder de binnenstad, bedrijventerreinen en overige
grootstedelijke functies.
Met een goede bereikbaarheid wordt beoogd de luchtverontreiniging tegen te gaan, en de lokale economie te
stimuleren.
Met het investeren in openbaar vervoer en de fietsinfrastructuur wordt naast de bereikbaarheid met name ook
de leefbaarheid en de verkeersveiligheid verbeterd.
Uitbreiding en concentratie van parkeervoorzieningen t.b.v. de binnenstad gecombineerd met minder
straatparkeren in de binnenstad beoogt de leefkwaliteit en bereikbaarheid van de binnenstad te verbeteren.
Tenslotte willen we de objectieve en subjectieve verkeersveiligheid verbeteren door het uitvoeren van
specifieke verkeersveiligheidsprogramma´s en de evaluatie en optimalisatie van 30 km/gebieden.

Vastgestelde beleidsdocumenten
Mobiliteitsnota Deventer, 2000.
Algemeen beleidskader voor het verkeer en vervoersbeleid van Deventer voor de verschillende vervoerswijzen in
hun onderlinge samenhang.
Fietsbeleidsplan 2000+, 2000.
Beschrijving van de gewenste maatregelen om het gebruik van de fiets in Deventer te bevorderen.
Kadernota Parkeren, 2005.
Beschrijving van het gewenste parkeeraanbod, gericht op een autoluwe binnenstad met voldoende
parkeerplaatsen voor een groeiend aantal bezoekers; ook voor de wijkwinkelcentra en woongebieden is
parkeerbeleid geformuleerd, gericht op optimalisering van bereikbaarheid en leefbaarheid.
MIND 2007-2011, 2007.
Meerjarenprogramma aanpassingen INfrastructuur Deventer.
Nota herijking Hoofdwegenstructuur, 2007.
Beschrijving van de gewenste hoofdwegenstructuur in Deventer in 2017, gericht op behoud en versterking van de
bereikbaarheid van de stad, met name de binnenstad en de bedrijfsterreinen, en terugdringen van
verkeershinder, vooral in de woongebieden.

Actuele beleidscontext
Betaald Parkeren
In het najaar van 2007 wordt de Raad het „Uitvoeringsplan Parkeren‟ ter vaststelling aangeboden. Ten tijde van
opstelling van deze begroting is dit plan nog niet vastgesteld, onderstaande prestaties worden (deels) uitgevoerd
na politieke besluitvorming. Dit leidt eventueel tot aanpassingen in de begroting van dit programma. De basis van
het uitvoeringsplan is de „kadernota parkeren‟, vastgesteld in het najaar van 2005. In het Uitvoeringsplan
Parkeren staan aanbevelingen op het gebied van bedrijfsvoering, voorgenomen investeringen en het realiseren
van maatschappelijke doelstellingen op het gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid.
Verkeers- en vervoersbeleid
De in 2006 in regio Stedendriehoek-verband opgestelde nota “Beter bereikbaar Stedendriehoek”en de
netwerkanalyse Stedendriehoek zullen het kader worden voor gesprekken met hogere overheden over de
uitvoerings- en investeringsagenda voor de komende tijd.
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Een van de uitwerkingen uit de Netwerkanalyse is de Gebiedsgerichte verkenning A1 corridor DeventerApeldoorn. Passend in deze uitwerking is de ontwikkeling van de Poort van Salland, waarbij door bundeling van
kansen een multimodaal knooppunt in de afslag Deventer-Oost ontwikkeld kan worden. Met de ontwikkeling van
de Poort van Salland ontstaat een sterke samenhang met de realisatie van het bedrijvenpark A1 en de
capaciteitsuitbreiding van de Siemelinksweg.
De vastgestelde Nota‟s Herijking hoofdwegenstructuur en het Fietsbeleidsplan 2000+ zullen kaderstellend zijn
voor de in 2007 en 2008 op te starten planontwikkelingen. Specifiek zal het gaan om opwaardering van delen van
het Hanzewegtracé en voorbereidingen voor het nemen van proeven/uitvoeren van experimenten van
éénrichtingsverkeer (w.o. in de Veentunnel). Daarnaast zal de Zevenster fietsroute Vijfhoek verder worden
ontwikkeld (tunnel Dunantlaan en brug N348).
Wetgeving omtrent de toegankelijkheid van het openbaar vervoer (2010) maakt het noodzakelijk om zoveel
mogelijk halteplaatsen van het openbaar vervoer (m.n. bushaltes) civiel technisch aan te passen. In 2007 zal de
Openbaar Vervoervisie het kader vormen voor verdere maatregelen ter bevordering van het busgebruik.
De provincie Overijssel treft voorbereidingen om in Deventer een kwartiersdienst in te voeren. Verder reserveert
zij de komende jaren budget voor de ontwikkeling van stationsgebieden. Voor Deventer geldt dat het
stationsgebied door de provincie Overijssel mogelijk geadopteerd wordt als boegbeeldproject wat betekent dat er
een kans bestaat om vele aan spoor verwante ontwikkelingen op elkaar af te stemmen zodat subsidiekansen
verzilverd worden.

Welke prestaties leveren wij daarvoor?
Onderwerpen
(Productnummer)

Prestaties in 2008

Parkeerbeleid
(product 23)

-

Uitvoeren van het Uitvoeringsplan Parkeerbeleid
2007. Per investeringsvoorstel volgt er een apart
college- en raadsbesluit.

Bedrijfsvoering betaald
parkeren
(product 23)

-

Parkeerverwijssysteem
(product 23)

-

Fietsparkeren
(product 23)

-

Fietsparkeren
(product 23)

-

Infrastructuur
(product 24)

-

Amstelllaan
(programma 7)

-

Busbaan/A1
(product 24)

-

Doel is een financiële gezonde en professionele
bedrijfsvoering van het parkeren. Dit wordt gedaan
door het opstellen van service level agreements
tussen organisatieonderdelen, procesoptimalisatie,
bezuinigingen etc. In het meerjaren-perspectief
parkeren (MPP), dat jaarlijks door het bestuur zal
worden vastgesteld, worden deze maatregelen
getoetst op gevolgen voor beleid, bedrijfsvoering en
organisatie.
Naar verwachting wordt in 2008 op grond van de
besluiten over het Uitvoeringsplan Parkeren een
parkeerverwijs-systeem gerealiseerd.
Afronden definitiefase (een opgesteld voorontwerp)
ten behoeve van structurele uitbreiding
fietsenstallingen NS Station.
Afronden definitiefase (een opgesteld voorontwerp)
ten behoeve structurele uitbreiding fietsenstallingen
Binnenstad.
Afronden voorbereidingsfase (Een opgesteld
definitief ontwerp ) en start uitvoering fietsbrug N348
als onderdeel van Zevenster fietsroute Vijfhoek.
Afronden voorbereidingsfase (een opgesteld
definitief ontwerp) Amstellaan en kruispunt
Amstellaan/ Snipperlingsdijk. Relatie met
Herstructurering Rivierenwijk.
Als project in het kader van Beter Bereikbaar
Stedendriehoek: Afronden voorbereidingsfase (een
opgesteld definitief ontwerp.
Start uitvoering in 2008 (civiele projectuitvoering in
handen van provincie Overijssel).

-
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p.m.(toelichting aan MT:
Zoals ook geldt voor MIND
kent elke hierin opgenomen
investering een eigen
doorlooptijd en bijbehorende
produkten. Het uitvoeringsplan is slechts de kapstok
waarin die specifieke
projecten nog uitgewerkt
moeten worden).
p.m.

p.m.
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Spoorbeleid
(product 24)

-

Gebiedsgerichte verkenning
A1
(product 24)

-

Relatie met Deventer
leefbaar wonen (programma
1 product 100)
Hoofdwegenstructuur
(product 24)

-

Verkeersveiligheid
Diepenveen
(product 24)

-

Verkeersveiligheid
Colmschate, Schalkhaar en
Bathmen
(product 24)
Openbaar vervoervisie
(product 24)

-

MIND
(product 24)

-

-

Rondom het Deventerse spoorgebied spelen
projecten die raakvlak hebben met overige
programma‟s, een regionale context hebben en
afstemming vergen i.r.t. subsidiebeleid. In 2008 volgt
per half jaar bestuurlijke vaststelling van de stand
van zaken.
Onderdeel van provinciaal boegbeeldproject
„Poorten van Salland‟. Het opstellen van een
procesplan en vervolgstappen over de ontwikkeling
van de multimodale knoop bij de afslag DeventerOost. Raakvlakken zijn het Bedrijvenpark A1 en de
Gebiedsgerichte Verkenning A1-korridor DeventerApeldoorn.
Opstellen tactisch uitvoeringsdocument van de Nota
Herijking Hoofdwegenstructuur met visie op de
vormgeving van de twee poorten van Deventer (w.o.
vaststelling voorkeurs-ontwerp van het Hanzetracé).
Het winkelgebied in Diepenveen, de Oranjelaanen
de Dorpsstraat vragen om maatregelen ter
verbetering van de verkeersveiligheid. Deze zullen
uitgewerkt worden, resulterend in een raadsbesluit.
Voor de omgeving Colmschate, Schalkaar en
Bathmen wordt voorzien in een door de
gemeenteraad vast te stellen pakket van
maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren.
Uitvoering geven aan de Openbaar Vervoervisie in
eerste instantie de opwaardering van veelgebruikte
halteplaatsen (onderdeel van het MIND).
Vaststellen en uitvoering geven aan de jaarlijkse
herijking van het Meerjarenprogramma Infrastructuur
Deventer (MIND).

Noot: MIND bestrijkt een
aantal projecten elk met een
eigen karakter, we stellen het
kader vast, per project wordt
er al dan niet een bestuurlijk
traject aan vastgekoppeld.

Heroverwegingen 2003 / Bezuinigingen 2004
(bedragen x € 1.000)

Nog te realiseren besparingen

2008

2009

2010

2011

Totaal

Wat mag het kosten?
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Lasten
Baten
Saldo

Rekening 2006
7.383
4.089
-3.294

2007
16.404
5.320
-11.084

2008
15.041
5.111
-9.930

2009
10.187
3.757
-6.430

2010
8.212
3.696
-4.516

2011
6.112
3.695
-2.417

Toelichting

Het hoge negatieve saldo in 2007 en 2008 wordt verklaard door overboekingen naar het
investeringskrediet Amstellaan/wegvak 2, waarvoor wordt geput uit de reserves RGI en As BinnenstadColmschate.(batenramingen reserveputtingen op programma 16).
Afgezien van de eenmalige puttingen daalt het kader van 2007 naar 2008 met -/- € 1.834.000.

In 2007 is eenmalig geld gereserveerd voor fietsbrug N348 (€ 2.000.000) op het product 24 verkeer en
vervoer en 200.000 voor een interim-manager parkeren op product 23 (€ -2.200.000).
Budget voor MIND-projecten stijgt in 2008 van € 250.000,- naar € 400.000,- extra (+ € 150.000).
Vanaf 2008 is via herschikking € 100.000 beschikbaar voor een adviseur bereikbaarheid (+€ 100.000).

Lasten op het programma stijgen door ombouw apparaatskostenbegroting en indexering (+€ 157.000)
en dalen door personele taakstelling (- € 41.000).

Vanaf 2009 stijgt het budget MIND-projecten met structureel € 22.000.
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Voorzieningen
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. voorzieningen
Totaal

2008
0
0

2009
0
0

2010
0
0

2011
0
0

(bedragen x € 1.000)

Stortingen in voorzieningen
Totaal

2008
0
0

2009
0
0

2010
0
0

2011
0
0

Mutaties Reserves
(bedragen x € 1.000)

Puttingen uit reserves
reserve mind
reserve as binnenstad colmschate
reserve gemeentebrede investeringen
Totaal
Toelichting


2008
35
1.000
6.500
7.535

2009
35
4.000
0
4.035

2010
0
2.100
0
2.100

2011
0
0
0
0

Putting reserve gemeentelijke investeringen en reserve As Binnenstad Colmschate voor Amstellaan
Putting wordt via exploitatie overgeboekt naar het investeringskrediet.
(bedragen x € 1.000)

Stortingen in reserves
Totaal

2008
0

2009
0

2010
0

2011
0

Investeringen
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. investeringsprojecten
Totaal

2008
8.789

2009
4.000

2010
2.100

2011
0

Toelichting

In de vergadering van de raad van 17 mei 2006 is een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar
gesteld voor de Amstellaan / Wegvlak 2 As binnenstad Colmschate. Het Hanzetracé, waarvan
Amstellaan en wegvak 2 deel uitmaker, is de drager van het hoofdwegennet. In de diverse vastgestelde
beleidsdocumenten is dit reeds vastgelegd.

(bedragen x € 1.000)

Inkomsten t.g.v. investeringsprojecten
Totaal

2008
8.789

2009
4.000

2010
2.100

2011
0

Toelichting

Dekking van de uitgaven Amstellaan / wegvak 2 komt uit de reserves RGI (€ 6.500.000) en As
Binnenstad Colmschate (€ 1.000.000). Het resterende bedrag wordt gedekt uit het een bijdrage van de
provincie voor een totaalbedrag van € 2 mln. waarvan € 1.289.000 in 2008.
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Programma

: 5 Milieu

Portefeuillehouder

: G.A.J. Berkelder

Eenheid

: Ruimte en Samenleving
Korte omschrijving van het programma

Het programma omvat de integrale zorg van de gemeente voor het milieu; daartoe behoort het ontwikkelen en
uitvoeren van het milieubeleid en het toezicht op en de handhaving van de milieuwetgeving. In dit programma is
ook begrepen de zorg voor het verwijderen van het huishoudelijk afval en de zorg voor de waterhuishouding.

Wat willen wij bereiken?
Beoogde maatschappelijke effecten
Een schone stad, waarin:
alle bewoners en bedrijven zich verantwoordelijk voelen om daaraan bij te dragen;
maatschappelijke en bedrijfsmatige activiteiten niet meer belasting vormen voor de kwaliteit van het
milieu en leefomgeving dan nodig en/of toegestaan is;
ontwikkelingen in gang worden gezet die bijdragen aan het verminderen van de negatieve effecten van
klimaatverandering.

Vastgestelde beleidsdocumenten
Milieubeleidsplan 2003-2008.
Bestaat uit:
-

Een beleidsvisie met de kernpunten van het milieubeleid voor de planperiode;
Een beleidsprogramma, waarin de jaarlijkse voortgang in de uitvoering van het milieubeleid is opgenomen;
Een milieuatlas, waarin huidige, verwachte en gewenste kwaliteiten en ontwikkelingen op kaartbeelden zijn
weergegeven.

Afvalplan Deventer 2003-2008 (2003).
Meerjarenbeleidsvisie voor huishoudelijk afval; accent op vergroten van het serviceniveau en het voorkomen van
straatvervuiling tegen gelijkblijvende kosten.
Visie op externe veiligheid (2007).
Huidige en toekomstige situatie op het gebied van veiligheid als gevolg van bedrijvigheid.
Actieplan Luchtkwaliteit.
Maatregelen om de luchtkwaliteit in Deventer te verbeteren en ruimtelijke ontwikkelingsprojecten mogelijk te
maken.

Actuele beleidscontext
Milieubeleid ondergaat momenteel een transitie. Het moet veranderen van een stelsel van door de overheid
opgestelde regels, verboden en acties in een maatschappelijke beweging. Speerpunten uit de in 2006
gepresenteerde Toekomstagenda Milieu van VROM zijn: een beter regulerende overheid, meer ruimte voor het
bedrijfsleven, een meer rekening houden met burgers. Het denken over milieu en duurzaamheid heeft in 2007
een mondiale impuls gekregen door de zichtbare gevolgen van klimaatverandering en Al Gore‟s film An
inconvenient truth, die op veel mensen grote indruk heeft gemaakt. Op alle overheidsniveau‟s zijn duurzaamheid,
klimaat en milieu gestegen op de politieke agenda.
In 2008 wordt er voor Deventer een milieubeleidsplan 2009-2014 opgesteld, waarmee de route naar een
duurzaam Deventer wordt uitgestippeld. De basis daarvoor wordt gevormd door drie stukken waarmee in 2007
een start wordt gemaakt:
-

een ecologische visie voor stad en platteland;
een klimaatnota;
het afvalbeleidsplan 2009-2014.
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Specifieke actuele aandachtspunten in 2008 zijn:
-

Externe veiligheid, ingegeven door een aantal ernstige incidenten in Nederland in de afgelopen jaren;
Luchtkwaliteit, mede ingegeven door Europese regelgeving;
Versterking van de ecologische en landschappelijke kwaliteiten van stad en platteland;
Milieu- en natuureducatie;
Realiseren van GSB-afspraken 2005-2009 over bodemsanering;
Realiseren van GSB-afspraken 2005-2009 over geluidsanering.

Intern wordt gestreefd naar een meer anticiperende en adaptieve samenwerking met andere (ruimtelijke)
ontwikkelingen.

Welke prestaties leveren wij daarvoor?
Onderwerpen
(Productnummer)

Prestaties in 2008

Algemeen Milieu
(product 35)

Bodem *
(product 36)

Geluid *
(product 37)
Afval

-

Toezicht en handhaving
(product 35)

-

Financiële consequenties

Opstellen klimaatnota.
Opstellen ecologische visie.
Opstellen nieuw milieubeleidsplan.
Uitvoering actieplan luchtkwaliteit.
37saneringen, waarvan 17 in eigen beheer
1.036 onderzoeken
108.905m2 gesaneerde ernstig verontreinigde
bodem
477.041m2 gesaneerde verontreinigde grond
4.459.550 m3 gesaneerd verontreinigd grondwater
3.323848 bodemsaneringsprestatie-eenheden
(GSB prestatie).
Verbeteren geluidssituatie in de jaren 2008 en 2009
bij 193 A- en railwoningen
(GSB prestatie).
Doelmatige afvalverwerking tegen een
marktconforme prijs-kwaliteitsverhouding.
Minder huishoudelijk afval en scheiding van het
ingezamelde afval in herbruikbare componenten.
Toezicht en handhaving worden uitgevoerd
overeenkomstig het Integraal
Handhavingsprogramma 2008 (vastgesteld in 2007).

€ 108.000 (Vjn 07) t.b.v.
ecoloog

Heroverwegingen 2003 / Bezuinigingen 2004
(bedragen x € 1.000)

Nog te realiseren besparingen

2008

2009

2010

2011

Totaal

Wat mag het kosten?
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Lasten
Baten
Saldo

Rekening 2006
14.831
14.247
-584

2007
14.985
13.259
-1.726

2008
15.302
14.016
-1.286

2009
15.922
14.732
-1.190

2010
15.407
14.227
-1.180

2011
15.877
14.733
-1.144

Toelichting

Het meerjarenkader loopt van 2007 naar 2008 terug met € 441.000.
Voor € 282.000,- wordt dit verklaard door het vervallen van eenmalig overlopende posten 2006-2007.
Op product 35 Milieu, vervallen eenmalige budgetten voor milieubeleid (- € 50.000), externe veiligheid
(- € 74.000) en luchtkwaliteit (- € 100.000).

In 2008 wordt subsidie milieucentrum verhoogd (€ 25.000), is formatie voor 4 jaar uitgebreid met een
ecoloog (€ 54.000) en is er eenmalig budget voor een ecologische visie (€ 50.000). Overige wijzigingen
betreffen verschuivingen in de apparaatskosten door ombouw begroting en indexatie.
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Uitgaven betreffen voor € 11.671.000 verwijdering huishoudelijk afval: inzameling, verwerking en
transport beheerskosten kwijtscheldingen en subsidie oud papier.
Voor milieubeleid, vergunningen en handhaving milieuwetgeving € 2.288.000, bodemsanering en beheer € 1.366.000, geluidssanering en beperking geluidhinder € 578.000.
Baten betreffen inkomsten afvalrechten incl. dividenden voor een bedrag van € 12.519.000,
rijksbijdragen en doorberekende kosten milieubeleid € 190.000, rijks- en provinciale bijdragen
bodemsanering € 998.000 en rijksbijdragen geluidshinder € 431.000.

Voorzieningen
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. voorzieningen
Milieu
Totaal

2008
2.230
2.230

2009
1.603
1.603

2010
1.736
1.736

2011
0
0

Toelichting

De saneringsprojecten komen volgens het voorgestelde meerjarenprogramma tot besteding ten laste
van deze voorzieningen.
(bedragen x € 1.000)

Stortingen in voorzieningen
Milieu
Totaal

2008
1.660
1.660

2009
2.526
2.526

2010
1.273
1.273

2011
1.513
1.513

Toelichting

Rijksbijdragen ISV bodem en geluid en Wet bodembescherming worden gestort in de aangewezen
voorzieningen.

Begrote voordelige saldi product afval worden gestort in de voorziening afval.
Mutaties Reserves
(bedragen x € 1.000)

Puttingen uit reserves
Totaal

2008
0

2009
0

2010
0

2011
0

(bedragen x € 1.000)

Stortingen in reserves
Totaal

2008
0

2009
0

2010
0

2011
0

Investeringen
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. investeringsprojecten
Totaal

2008
0

2009
0

2010
0

2011
0

(bedragen x € 1.000)

Inkomsten t.g.v. investeringsprojecten
Totaal
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Programma

: 6 Ruimtelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder

: I.R. Adema
G. Hiemstra

Eenheid

: Ruimte en Samenleving
Korte omschrijving van het programma

Beleidsvoorbereiding en – uitvoering ten behoeve van de ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente,
zowel de stad als het platteland inclusief de dorpen en kernen. Daartoe behoren het opstellen van planologische,
stedenbouwkundige en landschappelijke kaders zoals een structuurplan, structuurschetsen,
bestemmingsplannen, stedenbouwkundige en landschappelijke visies maar ook het verzorgen van input voor
intergemeentelijke beleidsvorming (regio Stedendriehoek) en het beleid van andere overheden. Vanuit dit
programma wordt de coördinatie van de uitvoering van beleid van de particuliere inbreiding en de reconstructie
van het landelijk gebied verzorgd. Een fors taakveld is het verzorgen van planologische vrijstellingsprocedures en
het actualiseren en digitaliseren van bestemmingsplannen.
Behandeling van aanvragen voor bouw-, sloop- en andere vergunningen op grond van de Woningwet, de
gemeentelijke Bouwverordening en de Wet op de ruimtelijke ordening. Het uitvoeren van toezicht en handhaving
van bouwvoorschriften.

Wat willen wij bereiken?
Beoogde maatschappelijke effecten
Het in stand houden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente Deventer;
Het bieden van planologische kaders voor een goede inrichting van de ruimte;
Het scheppen van kaders waardoor het mogelijk wordt om veranderingen die zich in stad en ommeland
voltrekken optimaal te kunnen stimuleren, structureren en faciliteren (de kracht van de stad);
Een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van de gemeente Deventer als plaats waar prettig gewoond,
gewerkt en verbleven kan worden;
Het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van de bebouwde omgeving en het platteland, door het toetsen van
bouwplannen aan regelgeving en beleid (preventief) en het uitoefenen van controle en optreden tegen
ongewenste ontwikkelingen (repressief).

Vastgestelde beleidsdocumenten
Structuurplan Deventer 2025, Synergie van stad en land (2004).
Geeft een visie op de voorziene (ruimtelijke) ontwikkelingen voor het gebied van de gemeente Deventer (met
uitzondering van het gebied van de voormalige gemeente Bathmen).
Regionale Structuurvisie Stedendriehoek (2007).
Dit als intergemeentelijk structuurplan tot stand gekomen plan geeft op een hoog abstractieniveau richting aan de
gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.
Masterplan Zandwetering (2004).
Geeft een integrale visie op de inrichting en uitwerking van de stadsrand van Deventer, uitgesplitst naar
verschillende deelgebieden.
Ruimtelijke visie Schalkhaar (2004)Structuurvisie Diepenveen (2004), Ruimtelijke visie Bathmen (2007).
Geeft een nadere uitwerking van de voorziene respectievelijke gewenste ontwikkelrichting van de dorpen.
Waterplan Deventer (2007).
Geeft aan op welke wijze Deventer wil omgaan met het aspect water (oppervlaktewater, grondwater en
afvalwater) binnen onder andere de ruimtelijke planvorming en uitvoering.
Welstandsbeleid Deventer (2004).
Geeft toetsingskader waaraan bouwwerken moet voldoen als waarborg voor ruimtelijke kwaliteit;
Reconstructieplan Salland – Twente en deelplan Salland (2004).
Dit op provinciaal niveau tot stand gekomen plan geeft kader om de toekomstige ontwikkelingen in het platteland
te structureren en te faciliteren.
Ontwikkelingskaders Rood voor Rood en Vrijkomende Agrarische Bebouwing (2006).
Geeft een uitwerking van de wijze waarop Deventer met nieuwe (niet-agrarische) ontwikkelingen in het landelijk
gebied wil omgaan.
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Actuele beleidscontext
De Nota Ruimte van het Rijk (2004) legt de nadruk op ontwikkelingsgerichte planologie, decentralisatie en
deregulering. Dit beeld wordt bevestigd in de nieuw in te voeren Wet op de ruimtelijke ordening die naar
verwachting per 1 juli 2008 in werking zal treden. Ook de provincie Overijssel zet sterk in op deregulering, zoals
dat onder meer blijkt uit het provinciaal collegeakkoord van 2007 “Vertrouwen, verbinden, versnellen”. Met minder
middelen dan voorheen wordt ander ruimtelijk beleid gevraagd: minder veelomvattend, meer kaderstellend en
ondersteunend voor de uitvoering van gemeentelijke initiatieven en voor de beoordeling en begeleiding van
particuliere initiatieven. In navolging van rijk en provincie wil ook de gemeente haar regelgeving kritisch bezien op
de mogelijkheid van opschoning, met behoud van doelstellingen van ruimtelijke kwaliteit en rechtszekerheid voor
de burger. Hoewel in de Nota Ruimte de Stedendriehoek niet meer als stedelijk netwerk is aangemerkt, is de
regionale samenwerking in dit gebied zodanig veranderd dat deze ook zonder dat etiket wordt voortgezet.
Regionale samenwerking in dit gebied heeft bewezen meerwaarde en is voor de ruimtelijke ontwikkeling op
langere termijn ook onontkoombaar.

Welke prestaties leveren wij daarvoor?
Onderwerpen
(Productnummer)
Ruimte voor de Rivier.
Nevengeulen Bolwerksweide,
Worp, Ossenwaard (BWO) en
Keizers- en Stobbenwaarden
(KW).
(product 1)

Gebiedsontwikkeling Deventer
Noordoost
(programma 8, product 1)

Prestaties in 2008

Op basis van het vastgestelde Plan van aanpak wordt in
2008 opgeleverd:
Een nota met een aantal alternatieve inrichtingsplannen,
voortvloeiend uit een MER;
Een nota als basis voor het kiezen van een
voorkeursalternatief;
Op basis van het besluit van de Staatssecretaris een
startdocument voor het maken van een inrichtingsplan.
Visie en plan van aanpak Deventer Noord-Oost (op
basis van 4 juli 2007 door Raad vastgestelde
richtingennotitie).

Financiële consequenties

Krediet € 170.000 (2007/2008)

Relatie met Thema Deventer
Leefbaar wonen (programma 1
product 100)
Actualisering Bestemmingsplannen Het uitvoeren van het in 2006 geactualiseerde plan van
(product 1)
aanpak, waarbij hetzij een voorontwerp-, ontwerp of
bestemmingsplan wordt opgeleverd voor de gebieden
Schalkhaar, Zandweerd Noord/Platvoet; het Oostrik,
Colmschate Zuid, Voorstad, Bergweide, Zandweerd
Zuid, Colmschate West, Bathmen, Diepenveen,
Rivierenwijk/Snipperling, Keizerslanden.
Bestemmingsplan Buitengebied
Het opleveren van een eerste concept voorontwerp
(product 42)
(gebaseerd op de Nota van Uitgangspunten). Dit zal in
2009 in procedure kunnen worden genomen.
Versterken
Een opgestelde notitie rond Ontwikkelingsplanologie en
Ontwikkelingsplanologie en functie de doorvertaling daarvan in de Deventer Bestemmingsbestemmingsplan
plannen.
(product 1)
Stedendriehoek
Uivoeringskader Regionale Structuurvisie
(product 1)
Stedendriehoek.
Relatie met Thema Deventer
Leefbaar wonen (programma 1
product 100)
Particuliere Inbreiding
(product 1)

Een opgestelde discussienota inzake 'hoe omgaan met
initiatieven particuliere inbreiding' als basis voor een
besluit over het al dan niet introduceren van leges op
Inbreidingsverzoeken.
Masterplan
Een opgesteld kader (masterplan) voor dit gebied, als
Rielerenk/Douwelerkolk/Overijssels basis voor een inrichtingsplan.
Kanaal
(product 1)
Uitvoeringsplan deelgebied
Een opgesteld uitvoeringsplan waarin duidelijk wordt
Zandwetering: Keizerslanden –
hoe dit belangrijke gebied er daadwerkelijk uit gaat zien.
Steenbrugge
(product 1)
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Uitvoering Waterplan Deventer
(product 1)
Invoering nieuwe Wet op de
ruimtelijke ordening
(product 1)
Inzet bij de totstandkoming
provinciaal leefomgevingsplan
(EHS, POP, etc.)
(Product 1)
Rood voor Rood, VAB‟s
(product 1)
Bijzondere planologische
procedures
(product 1)

Vergunningverlening
(termijnen)
product 2

Een opgesteld plan van aanpak als basis voor het starten
van een onderzoek naar de herprofilering van de
Lettelerleide in het wandelgebied Oostermaet.
Een opgesteld document als basis voor de werkwijze van
organisatie en bestuur als gevolg van de implementatie
nieuwe wet RO.
Opgestelde notities als basis voor besluitvorming omtrent
het Deventer standpunt in het proces om te komen tot het
nieuwe provinciale Omgevingsplan en een aangepaste
EHS.
Op minstens 5 initiatieven wordt in 2008 een besluit
genomen.
Het opstellen van:
15 – 20 voorbereidingsbesluiten;
5 – 8 binnenplanse vrijstellingen (Ontheffing nieuwe Wro);
15 – 20 tijdelijke vrijstellingen (Ontheffing);
70 – 90 artikel 19 vrijstellingen (Projectbesluit nieuwe Wro).
In 100 % van de gevallen binnen de daarvoor geldende
wettelijke termijnen. Daarnaast geldt als extra ambitie dat
Deventer 95% van de lichte bouwvergunningen < 4 weken
en 95% van de reguliere bouwvergunningen < 10 weken
verleent, in gevallen waar het bouwplan aan een aantal
voorwaarden omtrent o.a. ontvankelijkheid voldoet.

Heroverwegingen 2003 / Bezuinigingen 2004
(bedragen x € 1.000)

Nog te realiseren besparingen
Werkorganisatie BWT, efficiencyverbetering (HO 03)
Totaal

2008
10
10

2009
30
30

2010
30
30

2011
30
30

Wat mag het kosten?
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Lasten
Baten
Saldo

Rekening 2006
6.015
3.655
-2.360

2007
5.642
3.358
-2.284

2008
4.523
2.913
-1.610

2009
4.400
3.089
-1.311

Toelichting

Budgetkader 2008 is € 673.000,- lager dan 2007 door:
Vervallen overlopende posten 2006-2007
Vervallen eenmalige lasten 2007 planschades
Vervallen eenmalig budget invoering omgevingsvergunning
Vervallen incidenteel budget voor het landschapsontwikkelingsplan (LOP)
Overheveling uitvoeringsbudget platteland en programmamanagement naar
product 104 Regie op gemeente brede strategische programma‟s
Vrijval kapitaallasten
Afname incidenteel budget Rood voor Rood
Verlaagde apparaatskosten door invulling personele taakstelling
Verlaagde apparaatskosten door ombouw begroting







Hogere kosten door:
Eenmalige uitgaven Waterplan in 2008
Indexering
Vervallen eenmalige baten Baarlerhoek in 2007

2010
4.384
3.138
-1.246

2011
4.324
3.138
-1.186

-€ 300.000
-€ 3.000
-€ 150.000
-€ 100.000
-€ 153.000
-€ 1.000
-€ 10.000
-€ 54.000
-€ 59.000
+€ 8.000
+€ 71.000
+€ 78.000

Vanaf 2009 vervallen incidentele middelen bestemmingsplan buitengebied/ LOP (- € 100.000),
Waterplan (-€ 9.000) en Rood voor Rood (- € 15.000).
Raming bouwleges stijgt met 175: vanaf 2009 worden legestarieven 5% extra verhoogd.
In 2010 vervallen kapitaallasten (- € 7.000), loopt tijdelijk budget actualisering bestemmingsplannen
terug (- € 10.000) en stijgt raming bouwleges verder met + € 50.000.
Vanaf 2011 vervalt budget gebiedsmakelaar (- € 60.000).
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Interne kosten betreffen apparaatsuitgaven voor ruimtelijke ordening, landschapsontwikkeling en bouwen woningtoezicht.
Externe uitgaven voor actualisering/digitalisering bestemmingsplannen projecten landelijk gebied en
uitbesteding en advisering ruimtelijke projecten en beleidsontwikkeling. Voor bouw- en woningtoezicht
doorberekeningen welstandsadvies, brandweer, publicaties, peil en rooilijnen, automatisering,
onderhoud welstandsnota en diverse kleine uitvoeringskosten handhaving en vergunningverlening.
Baten betreffen legesopbrengst planologische procedures (€ 325.000), aanspraken planschade
(€ 5.000) en bouwleges (€ 2.582.000).

Voorzieningen
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. voorzieningen
Totaal

2008
0
0

2009
0
0

2010
0
0

2011
0
0

(bedragen x € 1.000)

Stortingen in voorzieningen
Totaal

2008
0
0

2009
0
0

2010
0
0

2011
0
0

Mutaties Reserves
(bedragen x € 1.000)

Puttingen uit reserves
reserve eenmalige problematiek
Totaal

2008
9
9

2009
0
0

2010
0
0

2011
0
0

Toelichting

Putting 2008 betreft eenmalig bedrag voor Waterplan.
(bedragen x € 1.000)

Stortingen in reserves
Totaal

2008
0
0

2009
0
0

2010
0
0

2011
0
0

Investeringen
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. investeringsprojecten
Totaal

2008
0

2009
0

2010
0

2011
0

(bedragen x € 1.000)

Inkomsten t.g.v. investeringsprojecten
Totaal
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Programma

: 7 Wonen en herstructurering

Portefeuillehouder

: I.R. Adema

Eenheid

: Ruimte en Samenleving
Korte omschrijving van het programma

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

Vertaling woonbehoefte en woningmarktinzicht;

(meerjarige) programmering van de woningbouw;

Rechtvaardige verdeling van huurwoningen;

Afspraken met de woningcorporaties en andere instanties;

Aandacht voor woonkwaliteit en bijzondere doelgroepen;

Herstructurering van bestaande woonwijken en buurten.
De onderdelen die met wonen in algemene zin te maken hebben behoren tot product 3; alle zaken specifiek met
betrekking tot de herstructurering behoren tot product 4.
Het daadwerkelijk bouwen en opleveren van woningen behoort niet tot dit programma, maar tot programma 8
Vastgoedontwikkeling.

Wat willen wij bereiken?
Beoogde maatschappelijke effecten
Woningmarkt: voldoende aanbod van woningen voor de vraag binnen de planologische uitgangspunten en
evenwicht in de stedelijke woningvoorraad, evenwicht op de woningmarkt, doorstroming.
Woningbouwprogrammering: goede stedelijke aansturing, monitoring en versnelling bouwproductie.
Woonruimteverdeling: voldoende woningen die bereikbaar en betaalbaar zijn voor mensen met een beperkt
inkomen en rechtvaardige verdeling van huurwoningen.
Woningcorporaties en ander partners: goede, resultaatgerichte afspraken en een goede samenwerking
Woonkwaliteit: hogere kwaliteit van de woning en woonomgeving, geschiktheid voor mensen met bijzondere
wensen zoals ouderen en mensen met een belemmering om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.
Herstructurering en Wijkvernieuwing: differentiatie van woonmilieus in bestaande wijken, verhoging van de
(duurzame) kwaliteit van de woningen en de woonomgeving.

Vastgestelde beleidsdocumenten
Nota Wonen, Integrale woonvisie 2002-2010 (2002).
Waarin opgenomen beleid op het gebied van wonen met als onderwerpen de woningbehoefte, de woningopgave,
de beelden van de toekomstige woonconsumenten en de gewenste rol van de gemeente.
Beleidskader ontwikkelingsgebieden (2002) en sociaal programma (2003).
Waarin opgenomen uitgangspunten op sociaal, economisch en ruimtelijke gebied voor de herstructurering, de
programmatische en financiële randvoorwaarden, en de rol van de gemeente in het samenwerkingsproces.
Gewenst woningbouwprogramma 2003-2013 (2003).
Nota actualisatie Stadsvisie Deventer, “naar een nieuw evenwicht” (2004).
Waarin opgenomen handelingsperspectief voor de periode 2005-2009, totaalbeeld lange termijnvisies op
economisch, sociaal en fysiekruimtelijke ontwikkeling en prioritering van de voornemens.
Ontwikkelingsvisie wijkvernieuwing wijk 4, De Kroon van Deventer (2005).
Gemeentelijke visie en toetsingskader ontwikkeling wijkvernieuwing over periode van 10 jaar.
Ontwikkelingsvisie Rivierenwijk (2005).
Gezamenlijke visie gemeente / rentree wonen ontwikkeling wijkvernieuwing over periode van 10 jaar.
Vernieuwingsplan Landsherenkwartier. (door gemeente goedgekeurd plan van Woonbedrijf ieder1).
Visie en Randvoorwaarden voor het Wijkvoorzieningencentrum Keizerslanden (2006).
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Actuele beleidscontext
Het gewenste woningbouwprogramma wordt regelmatig geactualiseerd vanuit de nieuwe woningmarktinzichten
en betrokken bij de stedelijke programmering. Begin 2007 is het Regionaal Woningmarktonderzoek
Stedendriehoek 2006 uitgekomen. De daarin geleverde cijfers worden vertaald naar de Deventer situatie.
Een grote ambitie ligt er om aantrekkelijke en gevarieerde woonmilieus voor verschillende doelgroepen te
realiseren, zowel in de uitbreidingsgebieden als in de bestaande stad en in de dorpen. De wijken in de bestaande
stad zullen moeten kunnen concurreren met de kwaliteit van het wonen in de uitbreidingswijken. Die ambitie van
evenwicht is vertaald in afspraken voor herstructurering. In de periode van 2005-2015 zullen 2.500 woningen
worden vervangen en 1.500 worden verbeterd of verkocht. In de herstructurering kiest Deventer voor het creëren
van goede woonmilieus. Woonmilieus waarin je oud kunt worden maar ook je kinderen wilt laten opgroeien.
Deventer zet over de periode 2005 tot en met 2009 in op een woningbouwprogramma van bruto 750 woningen
per jaar, conform de daartoe met het rijk gemaakte afspraak. Ongeveer 2/5 van het programma zal op
uitbreidingslocaties gebouwd worden, een kwart op inbreidingslocaties en ongeveer 1/3 in
herstructureringsgebieden.
Naast evenwicht in de hele stad wordt gewerkt aan minder discrepantie tussen vraag en aanbod en een
evenwichtiger bevolkingssamenstelling in de wijken. Ook voor de dorpen wordt gekozen voor een aantrekkelijk
woningbouwprogramma dat aansluit bij de vraag van de bevolking.
In 2007 is er met de komst van zowel een nieuw kabinet als een nieuw provinciaal college een tweetal nieuwe
coalitieakkoorden verschenen. In het regeerakkoord valt de aandacht voor de bestaande stad op. De Rivierenwijk
is één van de veertig geselecteerde wijken die in het programma „Van probleemwijk naar prachtwijk‟ meedraaien.
Zowel nationaal als provinciaal staat de sociale en economische kant van de oplossingen voor de
wijkproblematiek centraal. Dit houdt in dat er veel meer dan voorheen bij herstructurering en wijkverbetering
gezocht moet worden naar andere dan fysieke oplossingen.
Ook komt er vanuit verschillende beleidsvelden steeds meer aandacht voor de energieprestatie van de bestaande
voorraad, niet alleen de eigendommen van corporaties maar ook het particuliere bezit. Het nemen van
energiebesparende maatregelen levert niet alleen een bijdrage aan een beter milieu, maar ook aan de
lastenverlichting van de bewoner.
Het Generaal Pardon houdt voor de gemeente Deventer in dat er (voormalige) asielzoekers gehuisvest zullen
moeten gaan worden. De verwachting is dat dit voor meer druk op de huurmarkt zal zorgen waar als gevolg van
het grote aantal herstructureringsurgenten de druk toch al hoog is.
Nationaal leeft ook het probleem van starters op de woningmarkt. Door de hoge huizenprijzen krijgen zij
nauwelijks een kans. In Deventer is de problematiek met betrekking tot goedkope koopwoningen echter meer
kwalitatief dan kwantitatief van aard.
Het blijven produceren van woningen, onder meer om de doorstroming op gang te brengen en te houden, is van
groot belang voor het kunnen huisvesten van de diverse doelgroepen in Deventer.

Welke prestaties leveren wij daarvoor?
Onderwerpen
(Productnummer)
Woonvisie
(product 3)
Woningvoorraad
(product 3,4)

Prestaties in 2008

-

Een geactualiseerde Woonvisie.

-

Met het rijk is afgesproken in de periode 2005-2009
bruto 3.500 woningen aan de voorraad toe te voegen
en 750 woningen te slopen. Het aantal volledig
toegankelijke woningen neemt toe met 1.350.
Realisatie van 750 toegevoegde woningen aan de
woningvoorraad. Totaal toe te voegen woningen in de
periode 2005 – 2009 is 3.569. Reeds gerealiseerd zijn
1.769 woningen.
Realisatie van 240 gesloopte woningen. Totaal te
slopen woningen in de periode 2005 – 2009 is 1.106.
Reeds gesloopt zijn 576 woningen.
Op basis van de actuele Woonvisie worden
prestatieafspraken met de drie corporaties gemaakt.
Het betreft ondermeer de volgende velden:
woningbouw(-programmering), bouwproductie,
grondbeleid, gebiedsregie en leefbaarheid.

-

-

Prestatieafspraken
corporaties

-
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Bouwproductie
(3,4, programma‟s 3,4,5,6
en 8)

-

Voorstad-Oost

-

Relatie met Deventer
leefbaar wonen
(programma 1 product 100)
Rondeel
(product 3)
ISV
(product 3)

-

Woonwagens-standplaatsen
(programma 2, product 3)

-

Generaal Pardon
(product 3)

-

Rivierenwijk
(product 4)

-

-

-

-

Keizerslanden
(product 4)

-

-

-

Rivierenwijk
Relatie met Deventer
sociaal leren en werken
(programma 1 product 100)

-

In 2007 zijn nieuwe afspraken gemaakt over taken en
verantwoordelijkheden. Ook zijn alle beschikbare
gegevens aan elkaar gekoppeld in een helder
monitoringsysteem. Per kwartaal wordt de voortgang
van de bouwproductie gerapporteerd en zonodig
worden maatregelen genomen.
Integrale visie Voorstad-Oost (motie raad 6 juni 2007).

Een opgestelde prestatieovereenkomst met het
Rondeel.
In 2008 is een actualisatie van het verdeelbesluit
voorzien. Een herzien meerjarenprogramma van het
verdeelbesluit ISV 2006-2009.
In 2007 is samen met Rentree een stappenplan
opgesteld om tot overdracht van de woonwagens en
woonwagenstandplaatsen te komen. In 2008 starten
we met het uitvoering geven aan deze actie teneinde
te komen tot een daadwerkelijke overdracht.
Toewijzen van naar verwachting nog ruim 75
woningen (van de in totaal 130) aan generaal
pardonners.
Stedenbouwkundig plan: In 2008 zal besluitvorming
plaatsvinden ten aanzien van het stedenbouwkundig
plan.
Handhaving: Uitvoering plan van aanpak .
Wijkvoorzieningencentrum: Planontwikkeling zal
plaatsvinden in 2008. De start bouw is voorzien eind
2009.
Sociaal programma. Voor het sociaal programma zal
in 2008 een subsidiebijdrage vastgesteld gaan
worden.
Aanpalende gebieden. Woonomgevingsplan deel 1 +
Deltabuurt. Plan maken in samenwerking met
bewoners.
Op basis van in 2007 vastgestelde
Vernieuwingsplannen voor Oranjekwartier en
Centrumgebied Keizerslanden wordt de verdere
uitwerking van de wijkvernieuwing in deze gebieden
ter hand genomen.
Het Verkeersplan Keizerslanden wordt in concrete
verkeersmaatregelen uitgewerkt.
Begin 2008 komt de feitelijke sloop en vervangende
nieuwbouw in zowel Landsherenkwartier (1e en 2e
fase) als Tuindorp-Zuid op gang.
De nieuwbouw van het wijkvoorzieningencentrum start
in 2008.
De Openbare ruimteprojecten in Tuindorp en
Oranjekwartier worden in 2007 uitgewerkt en de
uitvoering start in 2008.
Graaf Florishof wordt in 2008 opgeleverd.
Panta Rhei en sporthal Oranjekwartier worden
gerealiseerd in 2008.
Visie sociaal-economisch offensief in de wijken (ref
bestuursakkoord en beleidsprogramma
kabinet/provincie, charter i.o wijk 40).

Mogelijk financiële
consequenties.

Het Verkeersplan is nog niet
volledig gedekt. Uit de
onderhandelingen met de
projectontwikkelaar van het
centrum moet nog een deel
worden geregeld. Verdere
dekking in gereserveerde
gelden “infrastructuur
Keizerslanden”.

Heroverwegingen 2003 / Bezuinigingen 2004
(bedragen x € 1.000)

Nog te realiseren besparingen

2008

2009

2010

2011

Totaal
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Wat mag het kosten?
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Lasten
Baten
Saldo

Rekening 2006
5.230
6.766
1.536

2007
12.171
11.727
-444

2008
7.666
7.622
-44

2009
6.770
6.703
-67

2010
12.828
12.768
-60

2011
1.339
1.283
-56

Toelichting

Uitgaven en inkomsten betreffen producten volkshuisvesting, herstructurering. Voor herstructurering is
opgenomen de meerjarenraming zoals die is vastgesteld in maart 2006 bij nota nr. 2006.00552. Het gaat
dan om de gemeentelijke bijdrage in de herstructurering van wijk 3 en wijk 4. Totaal is hier meerjarig
voor wijk 3 € 7,96 mln beschikbaar en voor wijk 4 € 21,3 mln beschikbaar.

Daarnaast is er ook nog € 4,2 mln begroot voor gemeentelijke plan/begeleidingskosten.

De inkomsten voor hestructurering zijn bijdragen uit diverse begrotingsprodukten cf meerjarenraming bij
nota.nr 2006.00552 d.d. 16-1-2006. Het gaat hier om Rioolprogramma, MJOP, GRP, GSB, ISV II, BLS,
IHP , GRI en verkoop gronden.

Baten en lasten op het product Volkshuisvesting betreffen rijksbijdragen ISV, BWS en BLS
(€ 3.013.000), die worden gestort in voorzieningen, exploitatiekosten woonwagens: kapitaallasten,
onderhoud en beheer (€ 246.000), subsidies woonconsumenten, waaronder Rondeel (€ 57.000),
subsidies rijksregeling woningaanpassing voor gehandicapten (€ 49.000), bijdrage woonruimteverdeling
aan corporaties (€ 42.000), apparaatskosten voor uitvoering volkshuisvestingsbeleid en –projecten
(€ 393.000).
Voorzieningen
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. voorzieningen
Wonen en herstructurering
Totaal

2008
2.802
2.802

2009
1.964
1.964

2010
1.711
1.711

2011
506
506

Toelichting

Besteding voorziening ISV en BLS verloop op basis van vastgesteld meerjarenbesluit ISV en
herstructurering.

Besteding voorziening BWS betreft meerjarige subsidieverplichtingen op basis van beschikkingen
Besluit Woninggebonden Subsidies.
(bedragen x € 1.000)

Stortingen in voorzieningen
Wonen en herstructurering
Totaal

2008
2.567
2.567

2009
2.553
2.553

2010
599
599

2011
599
599

Toelichting

Baten op de voorzieningen betreft de storting van rijksbijdragen, volgens het door het Rijk aangegeven
kasritme.

Stortingen rijksbijdragen in voorziening ISV (€ 1.218.000), BWS (€ 600.000) en BLS (€ 750.000).
Mutaties Reserves
(bedragen x € 1.000)

Puttingen uit reserves
reserve kap.lasten invest. rmw
Totaal

2008
27
27

2009
26
26

2010
25
25

2011
25
25

Toelichting

Putting reserve bijdrage kapitaallasten (€ 27.000), ter dekking onrendabel deel investeringen.
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(bedragen x € 1.000)

Stortingen in reserves
reserve woonwagenzaken
Totaal

2008
46
46

2009
49
49

2010
56
56

2011
59
59

Toelichting

Storting exploitatiesaldo in reserve woonwagens t. b.v. meerjarig onderhoud.
Investeringen
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. investeringsprojecten
Totaal

2008
0

2009
0

2010
0

2011
0

(bedragen x € 1.000)

Inkomsten t.g.v. investeringsprojecten
Totaal
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0
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Programma

: 8 Economie en vastgoedontwikkeling

Portefeuillehouder

: B. Doornebos

Eenheid

: Ruimte en Samenleving
Korte omschrijving van het programma

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

Wat willen wij bereiken?
Beoogde maatschappelijke effecten
Het mogelijk maken dat projecten kunnen worden uitgevoerd die zijn gericht op het tijdig en adequaat beschikken
over de gewenste (her)inrichting van de fysieke leefomgeving ten behoeve van de diverse stedelijke functies.
Het in goede staat houden en het voor gebruik ter beschikking stellen van het stedelijk en het agrarisch
onroerend goed en erfpachtgronden.
Ontwikkeling van de lokale economie en werkgelegenheid door het inzetten van sociaal economische
instrumenten.

Vastgestelde beleidsdocumenten
Nota Grondbeleid (2001).
In de nota Grondbeleid worden beleidsuitgangspunten, voorwaarden en instrumenten vastgesteld waarmee het
grondbeleid als strategisch instrument kan worden ingezet ter ondersteuning van het ruimtelijke beleid.
Notitie Methodiek gemeentelijke investeringsplanning (2006).
Het betreft een planning gebaseerd op enerzijds de beschikbare en te verwachten middelen en het tijdstip waarop
ze verwacht worden en anderzijds de daarmee te financieren investeringen met het gewenste jaar van uitvoering.
Economisch businessplan: veerkracht en dynamiek, daar gaat het om (2001).
Visie binnenstad zuid.
Beleidsnota Deventer binnenstadsperspectief: Koopcentrum voor 200.000 bezoekers (1998).
Beleidsplan Toerisme: Ambities van een toeristische stad (2001).
Beleidsnota Detailhandel (2004).
Beleidsnota horeca (2007).
Kamperen en overnachten in het buitengebied van Deventer (2004).

Actuele beleidscontext
In 2008 zal de lang verwachte nieuwe Grondexploitatiewet worden ingevoerd. Dit zal een verbetering gaan
inhouden voor de wijze waarop de gemeenten van marktpartijen een bijdrage in de grondexploitatie kunnen
vragen. Het samenwerken met marktpartijen kan op basis daarvan verder worden uitgewerkt (professionalisering
gebiedsontwikkeling). Speciale aandacht zal daarbij uitgaan naar het zogenaamde contractmanagement.
Inmiddels is een herziening van de Nota Grondbeleid daartoe in voorbereiding.
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Het belang van een goede verhaalsmogelijkheid op de ontwikkelende (markt)partijen zal de komende jaren sterk
toenemen. Door een verschuiving van de locatieontwikkeling van buiten naar binnen (inbreiding,
herstructurering) zullen de kosten enorm toenemen zonder dat daar extra opbrengsten tegenover staan. In
combinatie met het gegeven dat de gemeente meer zal overlaten aan de markt, is het logisch te veronderstellen
dat de omvang van de storting in de RGI zal afnemen en de positie van de ARG onder druk komen te staan.

Welke prestaties leveren wij daarvoor?
Onderwerpen
(Productnummer)
Nota grondbeleid
(product 11)
Relatie met Deventer
leefbaar wonen
(programma 1 product 100)
Gemeentelijke
grondexploitaties
(product 11)

Maatschappelijk vastgoed
Relatie met Deventer
leefbaar wonen (programma
1 product 100)
Huisvesten
maatschappelijke functies
(product 13)
Verbeteren
Vestigings- en
ondernemingsklimaat*
(product 6)

Prestaties in 2008

-

-

Aankoop van onroerend goed naar behoefte.

-

40 Bedrijfsbezoeken.
Netwerkbijeenkomsten met Saxion/ROC en
bedrijfsleven rond thema's innovatie, creativiteit en
wijkeconomie.
25 nieuwe starters via programma "startsmart" in
2009.
Uitvoeren programma de creatieve kracht van
Devente.r
Operationeel maken broedplaats havenkwartier
(10.000 m2).
Uitvoering geven aan uitvoeringskader deregulering.
Versterken gemeentelijk loket (incl
accountmanagement) voor bedrijven (digitaal).
Visie uitvoeringskader & programmaregie Binnenstad.

-

Relatie met Deventer
leefbaar wonen (programma
1 product 100)
Horeca
(product 6

Nota grondbeleid inclusief implementatie grondexploitatiewet.

Resultaten in 2008:
- Vijfhoek: bouwrijpmaken en verkoop grond
Spikvoorde, restant bouwrijp maken, verkoop en
woonrijp maken Fetlaer.Bouwrijpmaken en verkoop
grond Gooikerspark;
- Eikendal: start uitgifte fase, uitvoering;
- Steenbrugge: bouwrijp maken fase 1, start bouw eind
2008;
- Park Zandweerd: raadsbesluit aanwijzen winnaar
selectie; samenwerkingsovereenkomst en
voorontwerpbestemmingsplan
- Wijtenhorst/ Douwelerleide: ontwerp
bestemmingsplan, realisatieovereenkomst met
ontwikkelaar, bestemmingsplan;
- Sluiskwartier: ontwerp bestemmingsplan, vastgesteld
bestemmingsplan, VO woningen;
- Bedrijvenpark A1: vastgesteld bestemmingsplan,
goedkeuringsbesluit bestemmingsplan;
- Bergweide Havenkwartier:
voorontwerpbestemmingsplan, ontwerp
bestemmingsplan;
- Bergweide Revitalisering;
- Bergweide Vuilstort Westfalenstraat;
- Uitvoering sanering, bouwrijp maken, aanleg
afschermende voorziening;
- Bergweide Westfalenstraat Infrastructuur:uitvoering.
(zie bijlage Projecten)
- Discussiestuk en beleidsontwikkeling Maatschappelijk
vastgoed.

-

Uitvoeringskader
Binnenstad.

Financiële consequenties

-

-

Uitvoeren van en handhaven op nota die mikt op
attractief en veilig uitgaan in balans met leefomgeving.
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Detailhandel
(product 6)

Wijkeconomie
(product 6)

-

-

Buitengebied
(product 6)

-

Tevredenheid
ondernemers*
(product 6)
Breedband*
(product 6)

-

-

Mismatch*
(product 6)
Verbeteren aanbod nieuwe
bedrijventerreinen
Toerisme*
(product 6)

-

Regionale economische
visie

-

-

Uitvoeren actieplan detailhandel, faciliteren initiatieven
bij die hier binnen vallen zoals Flora Colmschate, WC
Keizerslanden, Boreel en Deltaplein.
Nader uitwerken uitkomsten stadgesprek.
(Mede)organiseren met corporaties van
bijeenkomst/congres, mogelijkheden stimulering.
Wijkeconomie voorleggen in een actieplan aan de
raad.
Visie op en ondersteunen van nieuwe economische
functies in het buitengebied.
Verwerken economische visie in bestemmingsplan
buiten-gebied.
Een stijging naar 6,5 blijkende uit benchmark min. EZ
voor tevredenheid ondernemers over gemeentelijke
dienstverlening (GSB prestatie).
100 (semi) publieke instellingen op breedband zijn
aangesloten via een vraagbundelingsinitiatief.
operationeel maken van electronisch bedrijvenloket
(GSB prestatie).
Minimaal 8 actuele sector convenanten voor
vermindering mismatch (GSB prestatie).
In 2009 is 120 hectare (gefaseerd) beschikbaar voor
uitgifte (GSB prestatie).
Toename van het dagtoeristisch bezoek aan Deventer
met 25% tot 2,25 miljoen dagbezoeken in 2008(GSB
prestatie).
Uitvoeringskader regionale economische visie.

Relatie met Deventer kennis
en innovatie (programma 1
product 100)

Heroverwegingen 2003 / Bezuinigingen 2004
(bedragen x € 1.000)

Nog te realiseren besparingen

2008

2009

2010

2011

Totaal

Wat mag het kosten?
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Lasten
Baten
Saldo

Rekening 2006
29.048
35.458
6.410

2007
39.625
38.751
-874

2008
39.278
46.093
6.815

2009
23.596
24.338
742

2010
13.518
10.654
-2.864

2011
12.338
9.643
-2.695

Toelichting

Lasten en baten is een samenstelling van product 6, 11 en 13.

Binnen product 6 economisch worden een aantal subsidies verleend. In hoofdzaak betreft dit Toerisme
en Recreatie en Parkmanagement. Kapitaallasten binnen product 6 hebben betrekking op de rente- en
afschrijvingslasten voor investering N.V. Luchthaven Teuge en het krediet Actieplan Ruimte voor
Economie en Werk.

De inkomsten hebben betrekking op opbrengsten kermis, reclameobjecten en breedband. Tevens wordt
een rijksbijdrage voor GSB III 2005-2009 economische pijler ontvangen.

Bij de prestaties wordt weergegeven welke inhoudelijke doelen op economisch gebied worden
nagestreefd.

Voor de vastgoedprojecten nog in exploitatie te nemen en de in exploitatie zijnde projecten geldt dat de
bedragen zijn opgebouwd uit een groot aantal projecten waarvoor de vastgoedrapportage 2007 de basis
vormt.

Voor de niet in exploitatie genomen projecten zijn alleen de planontwikkelingskosten begroot.
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Bij de prestaties is aangegeven wat de diverse doelstellingen zijn voor 2008 ten aanzien van de
belangrijkste vastgoedprojecten. Een projectgewijze toelichting van alle projecten is onderaan
programma 8 weergegeven.
Per saldo zal er van de verwachte uitgaven en inkomsten in 2008 een bedrag van € 13,8 mln. worden
geactiveerd onder de post voorraad gronden van de gemeentelijke balans.
Voor het beheer van onroerend goed zijn de lasten meegenomen voor dagelijks onderhoud en beheer.
Opbrengsten binnen product 13 betreft huur- en pachtopbrengsten en verkopen uit het complex nog te
verkopen gronden.

Voorzieningen
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. voorzieningen
Economie en vastgoedontwikkeling
Totaal

2008
160
160

2009
184
184

2010
174
174

2011
147
147

Toelichting

Voorziening groot onderhoud.

Uit de voorziening groot onderhoud zal een bedrag geput worden van ca € 111.000 zijnde de geraamde
uitgaven voor groot onderhoud in 2008.

Er vindt een putting plaats uit Fonds Evenementen Binnenstad van € 49.000 voor bijdragen aan
specifieke binnenstadevenementen.
(bedragen x € 1.000)

Stortingen in voorzieningen
Economie en vastgoedontwikkeling
Totaal

2008
151
151

2009
149
149

2010
149
149

2011
149
149

Toelichting

In de voorziening groot onderhoud zal een bedrag gestort worden van ca € 102.000, zijnde 20% van de
huuropbrengsten uit het stedelijk complex.

Fonds Evenementen Binnenstad.

De jaarlijkse bijdrage van € 49.000 wordt in het Fonds Evenementen Binnenstad gestort.
Mutaties Reserves
(bedragen x € 1.000)

Puttingen uit reserves
reserve seb
reserve grondexploitatie
reserve expl.saldi verh.o.z.
reserve onroerende zaken
Totaal

2008
153
10.666
66
52
10.937

2009
153
4.329
24
52
4.558

2010
153
2.029
0
52
2.234

2011
153
1.974
0
52
2.179

Toelichting

Uit de reserve exploitatie verhuur onroerende zaken zal een bedrag geput worden van ca € 57.000. Dit
komt voort uit een negatief resultaat in het stedelijk complex van ca € 67.000 en een positief resultaat uit
het agrarisch complex van € 10.000.

Uit de algemene reserve OZ zal € 52.000 geput worden als winstafdracht richting algemene middelen.
Dit op basis van afspraken in het kader van bezuinigingen 2004.

Reserve SEB doel is het stimuleren sociaal economische ontwikkelingen en egalisatie van
onregelmatige uitgaven o.g.v. economisch beleid. Het betreft eenmalige uitgaven sociaal economisch
beleid. Deze reserve wordt betrokken bij de financiering van de uitvoeringsprogramma‟s van het
Economisch Businessplan, Toeristisch beleidsplan en de structuurvisie Detailhandel. Jaarlijks vindt er
een putting plaats van € 153.000. Dit bedrag is ter financiering van de volgende eenmalige activiteiten: ,
Detailhandelsprogramma (geen binnenstad), Beleidsplan recreatie en toerisme, Parkmanagement,
Stimuleren nieuwe initiatieven en Uitvoering horecabeleid. Na nettering is de totale putting € 102.630,
zijnde een storting van € 50.370 uit de exploitatiemiddelen en een putting van € 153.000 voor 2008.

ARG De putting van in totaal € 10.667.000 betreft : € 750.000 t.b.v. broedkamerprojecten (€170000) en
beleidsadvisering (€ 450.000), winstafdracht broedkamergelden(€130.000), nadelig afsluiten complex
Okkenbroek (€ 43.000), dekking renteverlies Linderveld (€ 1.168.802) en een putting vanuit vanuit de
ARG t.g.v RGI € 8.194.207. Voor eventuele afboeking van een BTW nadeel (BTW-28 regeling t/m 2002)
is een post van € 400.000 begroot.
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(bedragen x € 1.000)

Stortingen in reserves
reserve seb
reserve grondexploitatie
reserve expl.saldi erfp.
reserve expl.saldi verh.o.z.
reserve gemeentebrede investeringen
Totaal

2008
50
10.056
94
10
8.541
18.751

2009
50
3.657
97
10
2.441
6.255

2010
50
0
100
38
92
280

2011
50
0
103
41
195
389

Toelichting

In de reserve Exploitatiesaldi erfpachten zal een bedrag gestort worden van ca € 95.000 zijnde het
resultaat uit dit complex.

Het doel van de ARG is het ondervangen van de risico‟s van lopende grondexploitaties. De reserve is
ingesteld o.b.v. het buffermotief. In principe dekt deze reserve de risico‟s van projecten vanaf de
voorbereidingsfase en heeft uitsluitend een relatie met product 11. De stortingen en onttrekkingen
vinden plaats vanuit goedgekeurde grondexploitaties. Vandaar de strikte scheiding tussen ontwerp- en
voorbereidingsfase. Het weerstandvermogen in de ARG is minimaal 5 en maximaal 10% van de
gemiddelde boekwaarde van goedgekeurde grondexploitaties voor de komende 5 jaar.

De storting van in totaal € 10.056.658 in de reserve grondexploitatie betreffen afdrachten vanuit De
Vijfhoek (€ 6.560.000), Meiboomstraat (€ 916.000), Bathmense Enk (€ 2.040.658) en Lettele (€
539.000).

Tevens vindt er nog een storting vanuit de ARG plaats in de RGI (reserve gemeentebrede investeringen,
voorheen RSI) van € 8.194.207 en voor bovenwijkse voorzieningen zal een bedrag van € 347.000
worden gestort vanuit diverse projecten in exploitatie.

Investeringen
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. investeringsprojecten
Totaal

2008
7.344

2009
7.877

2010
-866

2011
1.279

Toelichting

Per saldo worden hier de uitgaven en inkomsten weergeven voor de in exploitatie en nog in exploitatie te
nemen woningbouw en bedrijventerrein.

De investeringen voor de kredieten Deventer Binnenstad Perspectief en het krediet Actieplan Ruimte
voor Economie en Werk zijn hier ook opgenomen.
(bedragen x € 1.000)

Inkomsten t.g.v. investeringsprojecten
Totaal
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Programma

: 9 Werk en inkomen

Portefeuillehouder

: J.J.T. Fleskes

Eenheid

: StadThuis
Korte omschrijving van het programma

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

Wat willen wij bereiken?
Beoogde maatschappelijke effecten
Het binnen de wettelijke voorschriften en richtlijnen verstrekken van uitkeringen voor algemene bestaanskosten
(WWB, BBZ, IOAW en IOAZ).
Het voorkomen en bestrijden van financiële en sociaal-maatschappelijke armoede van huishoudens met een laag
inkomen.
Het bereiken van financiële zelfredzaamheid onder burgers van Deventer en aangesloten regiogemeenten.
(Terug) leiden van (potentiële) klanten naar de arbeidsmarkt.
Vastgestelde beleidsdocumenten
Nota Wet Werk en Bijstand in de gemeente Deventer (2004-03904 april 2004).
Inzake de nieuwe beleidslijnen en -regels met betrekking tot het verstrekken van uitkeringen, terugvordering en
verhaal en minimabeleid, gebaseerd op de met ingang van 2004 van kracht zijnde Wet Werk en Bijstand, incl. de
Nota Armoedebestrijding, betreffende de uitvoering 2004 In samenhang met de financiële consequenties.
Armoedenota 2008 – 201007 (2007- ) “Meedoen met Deventer”.
Inzake de voortzetting van het bestaande armoedebeleid in 2007 tot en met 2010, aangepast op de Wet Werk en
Bijstand en uitgebreid met nieuw beleid betreffende stimulering van deelname aan sport- en cultuuractiviteiten en
het bevorderen van maatschappijkennis en informatieontsluiting.
Beleidsnota Werk Loont op de arbeidsmarkt (2007).
Onderzoek van bureau SEOR in opdracht van de gemeente Deventer naar baanopeningen op de arbeidsmarkt
voor mensen die langdurig van de WWB afhankelijk zijn.

Actuele beleidscontext
Met het aantreden van het nieuwe kabinet zijn ter zake van de financiering van de WWB afspraken gemaakt over
de geleidelijke vermindering in de komende jaren van de budgetten van zowel het Inkomensdeel als het
Werkdeel.
De verdeelsystematiek op het budget Inkomensdeel van de WWB is door de rijksoverheid bij het nieuwe
regeerakkoord vastgesteld voor deze regeerperiode. Afgesproken is dat het budget voor de komende vier jaar
wordt vastgezet, rekening houdend met een landelijke daling van 5%. Wat gemeentes ten opzichte van de
landelijke cijfers meer aan uitstroom halen dan de 5% mogen zij houden. Ten aanzien van het Werkdeel heeft de
staatssecretaris een afroming van minimaal 1,5 miljoen extra aangekondigd. Er werd al rekening gehouden met
een vermindering naar 9 miljoen euro per 2011. De meerjarenraming is op deze ontwikkelingen aangepast.
In Deventer zijn afspraken gemaakt die voorzien in een daling van het gemiddelde bestand van 16% in vier jaar.
Voor de zomer heeft het college een scenario voor het re-integratiebeleid voor de komende jaren vastgesteld.
Daarbij is gekozen voor extra aandacht voor een combinatie van instrumenten gericht op werken met behoud van
uitkering (de P-jobs) en het realiseren van uitstroom door in te zetten op loonkostensubsidies.
De ontwikkeling van Regizorg zal grote betekenis hebben voor de mogelijkheden van met name die cliënten die
op zorg zijn aangewezen.
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Per 15 oktober 2007 is binnen de teams Werk en Inkomen een werkwijze gestart waarbij cliënten na een
analyse/diagnose een duidelijke richting mee krijgen in de vorm van ofwel het label werk ofwel het label
empowerment. Deze labels bepalen de aard van de in te zetten re-integratie- of (werk)toeleidingsactiviteiten. Met
deze werkwijze (Relatie als nieuwe waarde) wordt aangesloten bij de principes van de organisatieontwikkeling in
de gemeente. Medewerkers halen de kracht uit zichzelf en de kracht uit cliënten. Bij de uitwerking wordt in
belangrijke mate gebruik gemaakt van de kracht van de stad. Tevens wordt aangesloten bij de ontwikkelingen in
de herstructuringwijken Keizerslanden en Rivierenwijk.
In het licht van het in de inleiding geschetste scenario is er voor gekozen de nieuwe instroom in de uitkering waar
mogelijk na maximaal een maand te plaatsen in een dienstverband bij Sallcon (het verlonen van uitkeringen).
Alleen cliënten met een sterke zorgindicatie zijn hiervan uitgezonderd.
Voor de sturing op trajecten van cliënten met een sterke zorgindicatie wordt in samenwerking met Salland
Zorgverzekeringen gewerkt aan het concept Regizorg. Op de doelgroep dak- en thuisloze verslaafden en
veelplegers wordt al vanuit deze systematiek regie gevoerd.
Genoemde voornemens zijn uitgewerkt in een bijgestelde meerjarenraming voor het Inkomensdeel. De
gewijzigde inzet op de nieuwe instroom impliceert tevens aanpassingen in de begroting van het Werkdeel voor
2008. Per saldo levert het project Nieuwe Instroom in 2008 een voordeel op in het Inkomensdeel, doordat cliënten
aanzienlijk korter in de uitkering verblijven. Voorgesteld wordt dit voordeel ten gunste te laten komen van het
Werkdeel.
Generaal Pardon
Met ingang van 15 juni 2007 is het z.g. Generaal Pardon van toepassing. In het concept-plan van aanpak dat
hiervoor is opgesteld wordt er van uitgegaan dat een flink aantal huishoudens een beroep doen op een uitkering
van de gemeente. Uitgangspunt van het plan van aanpak is dat deze groep wordt meegenomen in het project
Nieuwe Instroom. In het uiterste geval kan dat een extra beslag tot gevolg hebben op het Werkdeel in 2008 en
2009. Een en ander is afhankelijk van hierover met het rijk nog te maken afspraken.
Regizorg
In nauwe samenwerking met Salland zorgverzekeringen is een nieuw concept ontwikkeld om financiering van en
regie over inzet op het gebied van zorg en re-integratie te bundelen. Inmiddels is een pilot ten behoeve van daken thuislozen en veelplegers met veel succes uitgevoerd. Voorstellen voor Regizorg zullen in het najaar van 2007
aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Deze aanpak heeft consequenties voor clienten met zorgtrajecten en
voor de instellingen die met die zorg belast zijn.
Herstructureringsgebieden
In het kader van het GSB is de Riviverenwijk aangewezen als z.g. Prachtwijk. De gemeente Deventer heeft in
samenwerking met Woonbedrijf Rentree een vernieuwingsplan opgemaakt om in de Rivierenwijk te investeren.
De doelstelling van het vernieuwingsplan dient nog vastgesteld te worden.
Ook voor Keizerslanden (Sociaal Programma Keizerslanden) is een soortgelijk plan van aanpak opgesteld.
Woonbedrijf Ieder1 heeft in samenwerking met de gemeente Deventer een herstructureringsplan opgemaakt om
de wijk Keizerslanden aan te pakken. Een en ander houdt in dat er initiatieven worden ontwikkeld op sociaal
economisch gebied en op het gebied van zorg en service (ontwikkelkansen). De teams Werk en Inkomen zullen
in hun werkwijze aansluiten bij het werk in deze 2 wijken.
Hoogwaardig handhaven
Voorkomen van misbruik van voorzieningen is een belangrijk speerpunt bij de uitvoering van de WWB. Onderdeel
daarvan is strenge controle op rechtmatigheid van de uitkering. De samenwerking in Overijssels verband krijgt
vorm in het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding (RCF). Themacontroles zullen in 2008 in gezamenlijk
overleg tussen de 5 grote steden in Overijssel worden uitgevoerd.
Evaluatie Gros Apeldoorn-Deventer
De gemeente Deventer geeft in samenwerking met de gemeente Apeldoorn uitvoering aan de BBZ onder de
naam GROS (Gemeentelijk Regionaal Ondernemers Steunpunt). Na 3 jaar samenwerking heeft een evaluatie
plaatsgehad op uitvoering van begindoelen, huidige wijze van samenwerking, landelijke ontwikkelingen,
sterkte/zwakte analyse en advies over samenwerkingsmogelijkheden. De resultaten van deze evaluatie zullen in
het najaar van 2007 aan het bestuur worden aangeboden
GROS Deventer participeert in het project “Van Wwb‟er naar zzp‟er” (zzp-ers als franchisenemer in een not for
profit franchiseorganisatie). Een project in het kader van het Innovatie Programma Wet Werk en Bijstand (IPW
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) met als hoofdverantwoordelijke de gemeente Hengelo en
franchiseorganisatie Oostwerk Enschede. In het verlengde van het project “Van Wwb‟er naar zzp‟er”, maar ook
gezien de Wet Vazalo (1 januari 2009) zal de mogelijkheid om met behoud van een Wwb-uitkering
werkzaamheden te verrichten als zelfstandige (parttime ondernemersschap) worden uitgebreid. Hiervoor dient in
het eerste half jaar 2008 nader gemeentelijk beleid te worden vastgesteld.
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Extra geld voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening
Gemeenten krijgen jaarlijks 80 miljoen euro extra van het Rijk om armoede te bestrijden en schuldhulpverlening
te bieden. Lokale overheden krijgen nu eerst 15 miljoen extra en dat bedrag loopt deze kabinetsperiode op tot
een structureel bedrag van 80 miljoen euro per jaar. Het geld is bedoeld om mensen die al langer in de bijstand
zitten en geen perspectief hebben op een baan een extraatje te geven. Ook moet het geld inzetbaar zijn voor
bijzondere bijstand aan arme gezinnen met schoolgaande kinderen. Dat moet dan vooral gericht zijn op de kosten
van schoolgaande kinderen, zoals de aanschaf van computers, vervoerskaarten of lidmaatschapsgelden voor
bijvoorbeeld sportverenigingen. Daarnaast zal het extra geld ook gebruikt worden voor schuldhulpverlening aan
mensen met problematische schulden. Het blijvend terugdringen van de wachttijd naar maximaal 14 dagen is
daarbij de centrale doelstelling.
Terugdringen wachtlijsten BAD
In het landelijke Bestuursakkoord zijn maatregelen opgenomen om armoede te bestrijden en schulden terug te
dringen. Het ministerie SZW stelt middelen beschikbaar voor schuldhulpverlening in de periode 2007-2009 via
een toevoeging aan de algemene uitkering van het gemeentefonds. Dit geld wordt ingezet om de wachttijden
terug te dringen.
Het huidige preventieve Innovatieproject wet Werk en Bijstand (IPW) wordt geëvalueerd.
Armoedebestrijdingbeleid 2008 en volgende jaren
In 2007 vindt de evaluatie plaats van het armoedebestrijdingbeleid 2004 - 2006. Aan het eind van 2007 worden
aan de Raad voorstellen gedaan met betrekking tot het armoedebestrijdingbeleid 2008 - 2011. Voorlopig zijn de
ramingen 2008 gebaseerd op de uitkomsten van de evaluatie, het lopend jaar 2007 en reeds gemaakte afspraken
binnen het voor 2007 beschikbare budget.
Project 'De Relatie als nieuwe waarde
Het project: „De relatie als nieuwe waarde‟ is mede gebaseerd op een evaluatie van het project “Werk
Loont”, een verdiepende analyse van de arbeidsmarkt in de regio Deventer met het oog op de re-integratie
van bijstandsgerechtigden (SEOR-rapport), de te verwachten ontwikkeling van
het W- en I-deel (zie VJN) en het regeerakkoord (januari 2007).
In het kader van dit plan wordt een aantal deelprojecten uitgevoerd. De deelprojecten zijn:
* Het deelproject Werk (label Werk)
Dit deelproject richt zich op cliënten van het cluster met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt.
Zij kunnen zonder of met korte opleiding relatief eenvoudig aan het werk. Het onderdeel richt zich
bovendien op werkgevers in Deventer die een personeelsvraagstuk hebben. Het kan hen helpen
vacatures in te vullen.
* Het deelproject Empowerment (label empowerment)
Dit deelproject richt zich op cliënten die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben en die
daardoor meer ondersteuning nodig hebben. De bedoeling is dat zij uiteindelijk wel doorstromen
naar het label Werk.

Welke prestaties leveren wij daarvoor?
Onderwerpen
(Productnummer)

Prestaties in 2008

Generaal Pardon

-

Krachtwijk/Rivierenwijk

-

Keizerslanden

-

Minimaregelingen

-

Alle inwoners met een (nieuw) document in het kader
van het Generaal Pardon krijgen tijdig en rechtmatig
een inkomensvoorziening. In het licht van een
sluitende aanpak wordt voor betrokkenen direct
aansluitend een inburgeringtraject en reintegratietraject ingezet.
Inzet na gesignaleerde problematiek bij huisbezoeken
in samenhang met ontwikkeling Regizorg. Vanuit
kader Wwb bijdragen aan activering, empowerment en
arbeidstoeleiding voor. Op jaarbasis hebben 100
personen een traject gericht op het vergroten van
competenties.
Inzet na gesignaleerde problematiek bij huisbezoeken.
Vanuit kader Wwb bijdragen aan activering,
empowerment en arbeidstoeleiding.
Aantal afgehandelde aanvragen langdurigheidtoeslag
meer dan 500.
Aantal aanvragen st. Leergeld meer dan 1.250.
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Financiële consequenties

p.m.
gevolgen WWB inkomensdeel
(e.e.a. afhankelijk van het
nader overleg met het
kabinet).
€ 165.000 t.l.v. W-deel

€ 300.000
€ 150.000
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Rechtop!

-

Terugdringen wachtlijsten
BAD
Nieuwe werkwijze
schuldhulpverlening door
wijziging gedragscode
NVVK
(Extra) uitstroom naar
arbeidsmarkt

-

Activering

-

Verlaging cliëntenbestand

-

Uitvoeringskader
maatschappelijke
participatie

-

-

-

Aantal aanvragen Rechtop! meer dan 500.
Het realiseren van minimaal 15 Rechtop! activiteiten op
jaarbasis.
Het werven van 25 Rechtop! ambassadeurs en 200
vrijwilligers uit de doelgroep.
Het inzetten van deze ambassadeurs en vrijwilligers op de
uit te voeren activiteiten.
Minimaal 500 inwoners als deelnemer actief betrekken bij
de uitvoering van Rechtop! activiteiten. Een derde deel is
afkomstig uit de doelgroep.
Wachttijd na aanvraag schuldhulpverlening maximaal 2
weken.
Implementatie gedragscode en de daar uit voorvloeiende
beleidskeuzes, welke aan het college zullen worden
voorgelegd.

€ 100.000

Het conform de afspraken in de VJN2007 en het in 2007
vast te stellen Re-integratiebeleidsplan 2007-2008
realiseren van uitstroom op basis van de voorgestelde
scenario's, uitgevoerd binnen de werkwijze van het project
"De relatie als nieuwe waarde', te weten:
* Label Werk
Poortwachterbemiddeling
40 trajecten
D-jobs
100 trajecten
Startbanen
50 trajecten
Direct in dienst
360 trajecten
Het conform de afspraken in de VJN2007 en het in 2007
vast te stellen Re-integratiebeleidsplan 2007-2008
realiseren activering op basis van de voorgestelde
scenario's, uitgevoerd binnen de werkwijze van het project
"De relatie als nieuwe waarde', te weten:
* Label Empowerment
Activeringsbanen
700 trajecten
P-jobs
300 trajecten
Veelplegers/meerplegers 200 trajecten
ID/WIW
60 banen
Het verlagen van het cliëntenbestand door realisering
(extra) uitstroom naar de arbeidsmarkt. De in de VJN 2007
genoemde daling van gemiddeld 1.833 in 2007 naar
gemiddeld 1.647 cliënten in 2008 is geactualiseerd naar
gemiddeld 1.885 in 2007 en gemiddeld 1.751 in 2008.

Totale € 6.878.000

Kosten indicatief € 75.000
p.m.

Totale inzet € 4.640.000

Dekking van de totale kosten
uitvoering 2008 ad
€ 13.618.00 door het Wwb
werkdeel 2008 € 10.000.000
en putting uit de voorziening
Wwb werkdeel € 3.618.000.

Visie/uitvoeringskader maatschappelijke participatie,
vrijwilligerswerk, maatschappelijke stages en
arbeidsparticipatie (ref. bestuursakkoord en
beleidsprogramma kabinet).

Relatie met Deventer
sociaal, leren en werken.
(programma 1, product 100)

Heroverwegingen 2003 / Bezuinigingen 2004
(bedragen x € 1.000)

Nog te realiseren besparingen
Uitvoering, vermindering formatie ondersteunende taken
(HO 03)
Totaal

2008

2009

2010

2011

181
181

267
267

267
267

267
267

Wat mag het kosten?
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Lasten
Baten
Saldo

Rekening 2006
54.789
42.997
-11.792
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2007
50.323
39.396
-10.927

2008
46.262
37.400
-8.862

2009
44.913
36.253
-8.660

2010
44.539
36.226
-8.313

2011
44.539
36.226
-8.313
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Toelichting

De lasten zijn ten opzichte van de begroting 2007 € 4.061.000 lager, de baten zijn € 1.996.000 lager.

Het totaal aan uitkeringen is € 1.290.000 lager, met name het gevolg van een lager aantal cliënten Wwb
jonger dan 65 jaar. In de VJN 2007 is een daling afgespoken van 186 cliënten van gemiddeld 1.833 naar
1.647 cliënten. In de begroting 2008 zijn deze gegevens bijgesteld,op basis van de ontwikkeling van het
cliëntenbestand in 2007 en het bekend maken van een nader voorlopig budget 2007 in juli jl., naar 1.885
in 2007 en 1.751 in 2008, een daling met 134 cliënten. Via de NJR 2007 vindt aanpassing van de
begroting 2007 plaats. Voor 2008 tot en met 2010 is nu rekening gehouden met een daling van het
aantal cliënten WWB jonger dan 65 jaar van respectievelijk 7%,6% en 3% ( in de VJN 2007 was sprake
van respectievelijk 10%,7% en3%). De bijbehorende rijksvergoeding is, op basis van recente gegevens
met betrekking tot het budget 2008), verlaagd met 5% voor 2009. De daling vanhet aantal cliënten IOAZ
is in de ZR 2007 gemeld, maar nog niet in de begrotingcijfers 2007 verwerkt.

Tevens is in het werkdeel een daling van de uitgaven in de begroting 2008 zichtbaar ten opzichte van de
rekening 2006 als gevolg van een lager budget aan de inkomstenzijde. Voor 2008 geldt dat het Wwb
werkdeel is afgenomen met € 2 mln. ten opzichte van 2007. Bij het vaststellen van het budget 2008 is
rekening gehouden met het regeerakkoord waaarin staat dat het Wwb werkdeel landelijk naar beneden
wordt bijgesteld, mede door de onderbenutting bij veel gemeenten in voorgaande jaren.

Voorzieningen
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. voorzieningen
Werk en inkomen
Totaal

2008
3.622
3.622

2009
4
4

2010
4
4

2011
4
4

Toelichting

Voorziening Wwb werkdeel
In 2008 wordt een beroep gedaan op de voorziening Wwb werkdeel voor een deel van de uit te voeren
re-integratie-activiteiten. In 2007 en 2008 wordt een extra inspanning geleverd om de in de VJN2007
afgesproken daling in het cliëntenbestand WWB jonger dan 65 jaar te realiseren. Deze extra inspanning
komt deels ten laste van het in voorgaande jaren niet benutte deel van het werkdeel. Voor 2008 gaat het
om een bedrag van € 3.618.000.
(bedragen x € 1.000)

Stortingen in voorzieningen
Werk en inkomen
Totaal

2008
164
164

2009
0
0

2010
0
0

2011
0
0

Toelichting

Reserve geoormerkte rijksbijdragen
Voor verschillende projecten worden de ontvangen rijksbijdragen gestort in de voorziening geoormerkte
rijksbijdragen. De looptijd van deze projecten betreft meerdere jaren. De lasten worden direct
verantwoord op de voorziening. Het betreffen:
- project leren & werken € 53.500
- project no-risk polissen €110.000
Mutaties Reserves
(bedragen x € 1.000)

Puttingen uit reserves
reserve uitkeringen
Totaal

2008
726
756

2009
726
726

2010
918
918

2011
918
918

Toelichting

Reserve Fonds Werk en Inkomen
De reserve FWI blijft bestaan voor de afloop van een aantal gereserveerde bedragen, o.a. voor de
afwikkeling van de afspraken Lokale Agenda voor de Toekomst en project Relatie als nieuwe waarde.
Na realisering kan deze reserve worden opgeheven.
Reserve taakstelling personeel
Uit de reserve taakstelling personeel wordt voor € 30.000 geput als dekking wachtgeldverplichtingen als
gevolg van ontslag.

Reserve uitkeringen

Programmabegroting 2008-2011 - gemeente Deventer

74



De reserve Wwb inkomensdeel is hernoemd in reserve uitkeringen. Het weerstandsvermogen in de
reserve FWI met betrekking tot de uitkeringsgroepen Bbz, Ioaw en Ioaz wordt in 2007 overgeheveld naar
de reserve uitkeringen. Het geraamde tekort op de armoedebestrijding bedraagt € 426.200 en wordt
geput uit de reserve uitkeringen. Tevens wordt een bedrag van € 300.000 geput ten behoeve van een
bijdrage aan de langdurigheidstoeslag.
De lasten voor armoedebestrijding zijn:

- Bijzondere bijstand
- Langdurigheidstoeslag
- Minimabeleid
- Flankerendbeleid
- Uitvoering
Totaal
AF:
- ontvangsten terugvordering en verhaal
- bijdrage Wwb inkomensdeel (langd.toeslag)

Benodigd budget
Beschikbaar budget bijzondere bijstand primitieve
begroting 2007
Putting uit de reserve Wwb inkomensdeel

€ 937.000
€ 300.000
€ 382.000
€ 950.000
€ 112.000
€ 2.681.000
€
€
-€

100.000
300.000
400.000

€ 2.281.000
€ 1.854.800
€

426.200

In de Voorjaarsnota 2007 is aangegeven dat structureel € 636.400 voor armoedebestrijding ten laste van de
reserve WWB-Inkomensdeel (nu Reserve Uitkeringen) wordt gebracht. Op programma 9 wordt € 426.200
verantwoord. Op programma 12 Samenlevingopbouw wordt voor 2008 en 2009 voor de opvang van AMA‟s voor
ieder jaar € 192.000 verantwoord. Het resterende bedrag vloeit voort uit een toevoeging vanuit de Algemene
Uitkering van structureel € 18.200 waardoor minder beroep op de reserve behoeft te worden gedaan.
(bedragen x € 1.000)

Stortingen in reserves
reserve uitkeringen
reserve eenmalige problematiek
Totaal

2008
926
7
933

2009
1.065
13
1.078

2010
1.604
19
1.623

2011
1.604
19
1.623

Toelichting

Reserve uitkeringen
Het verschil tussen de rijksvergoedingen en de uitkeringen, onder aftrek van de ontvangsten t&v ,
bedraagt € 2.034.000 voor alle regelingen gezamenlijk. Dit wordt gestort in de reserve uitkeringen,
echter deze middelen zijn voor een groot gedeelte gemeentebreed ingezet als gevolg van de
heroverwegingen en bezuinigingen in 2003/2004 en de voorjaarsnota 2005/2006. Met ingang van 2008
wordt € 1.108.000 structureel ingezet. Afspraak is dat in de reserve uitkeringen (vm. reserve Wwb
inkomensdeel en reserve FWI (gedeeltelijk)) een buffer gereserveerd moet zijn van 10% van de
rijksvergoeding in dat jaar om het risico op de uitkeringen (de gemeente is 100% verantwoordelijk voor
de uitvoering Wwb en 25% voor de uitvoering Bbz, Ioaw en Ioaz) voor één jaar op te kunnen vangen.
De mutatie in de reserve uitkeringen is als volgt opgebouwd:
Uitkeringen:
Wwb 65€ 2.102.000
Wwb 65+
-€123.000
Bbz
-€ 74.000
Ioaw
€ 88.000
Ioaz
€ 41.000
€ 2.034.000
Inzet gemeente breed
-€ 1.108.000
Storting in reserve uitkeringen
€ 926.000


Binnen de schuldhulpverlening zijn kosten opgenomen t.b.v. bancaire taken en bewindvoering.
Voorheen (voor 2007) werd dit uitgevoerd door de Gemeente Apeldoorn. Binnen de schuldhulpverlening
wordt een opbrengst verwacht van € 7.000. Dit wordt toegevoegd aan de reserve eenmalige
problematiek als terugstorting op de door deze reserve “voorgeschoten”dekking van het verwachte
negatieve resultaat in 2007.
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Investeringen
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. investeringsprojecten
Totaal

2008
0

2009
0

2010
0

2011
0

(bedragen x € 1.000)

Inkomsten t.g.v. investeringsprojecten
Totaal
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2008
0

2009
0

2010
0

2011
0
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Overzicht van het WWB Inkomensdeel
R2006
WWB <65 saldo
gem. aantal clienten < 65 jaar
daling gem. aantal cliënten < 65jr in %

prog. 2007

B2008

24.722.105
664.106200.000
24.257.999

23.071.000

21.917.000

21.917.000

21.917.000

934.50255.860
878.642-

23.771.536
23.771.536
3,8523.704.000
1.130.000300.000
22.874.000
9,45897.536
2.000895.536

23.071.000
2,9522.019.000
1.050.000300.000
21.269.000
7,111.802.000
123.0001.679.000

21.917.000
5,0020.661.000
985.000300.000
19.976.000
6,171.941.000
123.0001.818.000

21.917.000
20.095.000
958.000300.000
19.437.000
2,742.480.000
123.0002.357.000

21.917.000
20.095.000
958.000300.000
19.437.000
2.480.000
123.0002.357.000

800.000
47.000
847.000

800.000
47.000
149.000
41.000
1.037.000

800.000
47.000
170.000
41.000
1.058.000

800.000
47.000
170.000
41.000
1.058.000

800.000
47.000
170.000
41.000
1.058.000

800.000
47.000
170.000
41.000
1.058.000

373.878

426.200
192.000
50.000
50.000
75.000
40.000
50.000
883.200

426.200
192.000
50.000
50.000
75.000
50.000
843.200

618.200

618.200

533.878

427.200
191.000
50.000
50.000
75.000
100.000
50.000
943.200

50.000
75.000
50.000
793.200

50.000
75.000
50.000
793.200

Totaal verplichtingen

1.380.878

1.980.200

1.941.200

1.901.200

1.851.200

1.851.200

Saldo rijksbijdragen en uitgaven

2.259.520-

1.084.664-

505.800

505.800

Reserve WWB Inkomensdeel 1-1
Verplichtingen in reserve WWB-I
Onttrekking vrije middelen reserve
t.b.v. herstructurering VJN 2006
Project Werk Loont
Verschil rijkbijdrage/uitgaven
Weerstandvermogen reserve WWB 31-12

6.833.520

4.414.200

Verplichtingen algemeen
Heroverweging / bezuiniging 2003/4
Efficiencykorting 1%
Regulier maken I/D
Subsidies instellingen
Totaal verplichtingen algemeen
Verplichtingen specifieke programma's
Armoedebeleid
Opvang AMA's
Stadstoezicht
Werkbudget integratie
Mobiele Ontmoetingsplekken
Sociaal Programma (VJN 2005)
Starthotel
Extra budget armoedebestrijding
Totaal verplichtingen spec. progr.'s

50.000
75.000
35.000

262.200-

83.200-

1.598
2,74-

B2011

1.885
7,19-

26.177.115
1.248.227263.613
25.192.501

1.643
6,17-

B2010

2.031
4,42-

Rijksbijdrage WWB-I deel
Prognose bijstelling
Eenmalig Algemene Uitkering
Totaal beschikbaar
daling rijksbijdrage in %
Uitkeringen
Ontvangsten T&V
Langdurigheidstoeslag
Totaal uitkeringen < 65 jaar
daling uitkeringsbedrag < 65jr in %
Saldo rijksbijdragen en uitgaven < 65 jaar
Saldo rijksbijdragen en uitgaven > 65 jaar

1.751
7,11-

B2009

1.598
-

2.729.536

2.467.336

2.384.136

2.889.936

262.2002.467.336

83.2002.384.136

505.800
2.889.936

505.800
3.395.736

600.000159.8002.259.5204.414.200
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Programma

: 10 Opvang en zorg

Portefeuillehouder

: J.J.T. Fleskes

Eenheid

: Ruimte en Samenleving
Korte omschrijving van het programma

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

Wat willen wij bereiken?
Beoogde maatschappelijke effecten
Effecten Algemeen Maatschappelijk Werk:
Mensen in Deventer met een achterstand of uitval op een van de vier dimensies van sociale integratie:
De sociaal economische positie;
De deelname aan institutionele netwerken;
De beschikking over persoonlijke en relatienetwerken;
Zelfstandigheid en zelfredzaamheid;
Krijgen vanuit het algemeen maatschappelijk werk ondersteuning met als doel weer te kunnen deelnemen aan de
samenleving.
Effecten maatschappelijke opvang en verslavingszorg:
Het bieden van een begeleidingstraject voor verslaafden met meervoudige problematiek;
Het bieden van een huiskamer en gebruikersruimten voor geregistreerde verslaafden;
Het bieden van arbeidsgewenning;
Het bieden van verschillende preventieprogramma‟s;
Het bieden van opvang en woonbegeleiding voor thuisloze mannen en vrouwen en verslaafden variërend van 24uurs crisisopvang tot begeleid wonen projecten.
Het bieden van zorg voor patiënten die in aanmerking komen voor medische heroïneverstrekking (mogelijke
overheveling AWBZ in 2008).
Het bieden van een geïntegreerd aanbod op het terrein van wonen, zorg en re-integratie aan de doelgroep van
mensen met meervoudige problematiek via samenwerking met Salland in de vorm van Regizorg.
Effecten Volksgezondheid:
Specifiek op de doelgroep jongeren gerichte gezondheidsvoorlichting en –opvoeding;
Voorkomen verspreiding besmettelijke ziekten;
Samenwerking en afstemming met de verschillende ketenpartners binnen de openbare geestelijke
gezondheidszorg;
Elke burger in Deventer die geconfronteerd wordt met huiselijk geweld kan terecht bij het advies- en steunpunt
huiselijk geweld in Deventer;
De convenantpartners binnen het project huiselijk geweld vormen gezamenlijk een sluitende keten met daarin
een centrale functie voor de casemanager;
Een optimale registratie van huiselijk geweld;
Integrale jeugdgezondheidszorg in de regio Stedendriehoek;
Optimale afstemming tussen jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg ter versterking van de jeugd(zorg)keten;
Logopedie;
Vroegtijdig opsporen, voorkomen en behandelen van stoornissen van spraak en taal bij basisschoolleerlingen.
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Individuele voorzieningen (WMO)
De gemeente is in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning gehouden om individuele voorzieningen
toe te kennen aan personen met aantoonbare beperkingen op grond van ziekte of gebrek, zodat zij zelfredzaam
blijven en in staat zijn tot maatschappelijke participatie..
Het compensatiebeginsel verplicht gemeenten mensen met (medische) beperkingen te compenseren voor
beperkingen die zij ondervinden bij:
- het voeren van een huishouden
- het zich bewegen in en om het huis
- het zich bewegen door de stad per vervoermiddel
- het aangaan en onderhouden van sociale contacten
Vastgestelde beleidsdocumenten
Programma GSB 2005-2009.
In de pijlers Veiligheid en Sociaal zijn prestatie-afspraken gemaakt ten aanzien van:
Het verminderen van overlast op straat veroorzaakt door personen;
Het verminderen van (herhaling van) huiselijk geweld;
Maatschappelijke opvang/ ambulante verslavingszorg: van de straat;
Gezond in de stad.
Sociale structuurvisie – Sociaal Programma.
Sluit aan op de Stadsvisie: invulling van de belangrijkste ambities van de gemeente binnen het sociale domein en
de wijze waarop de gemeente en lokale samenleving binnen het sociale domein met elkaar omgaan. Het sociaal
programma is de uitwerking van de sociale structuurvisie.
Het spoor zorgvragers in dit Sociaal Programma wordt uitgewerkt. In 2006 is de visie wonen, zorg en welzijn en
de visie WMO ontwikkeld. Deze twee visies hebben veel raakvlakken met elkaar, alsmede met de nota
accommodatiebeleid.
Adviesrapportage gemeenten, GGD en Thuiszorg regio Stedendriehoek (2004).
Beschrijving uniforme deel en maatwerkdeel van het Basistakenpakket, organisatie- en communicatiestructuur en
elektronisch dossier.
Kadernota lokaal gezondheidsbeleid 2007-2010.
Strekking:
Inwoners hebben gelijke kansen op gezondheid;
Toegankelijke en samenhangende zorg op lokaal niveau;
Vangnet voor inwoners die buiten het reguliere zorgsysteem vallen.
Deze nota wordt eind 2007 vastgesteld.
Plan van aanpak huiselijk geweld: visie en vervolg 2006-2010.
Strekking:
Vanuit integrale aanpak inzetten op preventie, zorg- en hulpverlening en repressie;
Uitbreiding casemanagement;
Uitbreiding advies- en steunpunt huiselijk geweld;
Extra aandacht voor het bereiken van allochtonen;
Extra aandacht voor kinderen/jeugd.
Visie WMO.
De visie WMO wordt geconcretiseerd in een WMO beleidsplan waarin de 9 Wmo-prestatievelden beschreven
worden. Dit beleidsplan wordt eind 2007 vastgesteld.
Visie Wonen, Zorg en Welzijn (WZW).
De visie WZW biedt een samenhangend kader en geeft richting voor het maken van keuzes bij het aanbod van
wonen, zorg en welzijn aan de burgers in Deventer.
De stuurgroep wonen, zorg en welzijn (bestaande uit het platform w.o. zowel het zorgkantoor en gemeente) heeft
een drietal pilots woonservicezones aangewezen (Keizerslanden, Rivierenwijk en Bathmen). Voor deze zones
zijn projectplannen gemaakt . Op basis hiervan en afgesloten convenanten wordt samen met de burgers en
organisaties voor wonen, zorg en welzijn in de drie woonservicezones een diensten- en voorzieningenpakket op
maat ontwikkeld.
Wmo-Verordening en Wmo-Verstrekkingenbesluit Deventer.
Basis voor verstrekking woonvoorzieningen, vervoervoorzieningen, rolstoelen aan gehandicapten, alsmede
huishoudelijke verzorging.
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Actuele beleidscontext
Algemeen Maatschappelijk Werk:
De afdeling algemeen maatschappelijk werk van Carinova en team MOM van de gemeente Deventer zijn in
januari 2005 gestart met een traject beleidsgestuurde contractfinanciering. Als resultaat is de missie beschreven,
en de functie en basistrajecten van AMW. De twee onderscheiden beleidsvelden „hulpverlening en advies‟ en
„hulpverlening aan kinderen en/of ouders' zijn vertaald in resultaatverwachtingen met hieraan gekoppeld de
benodigde fte‟s. Op hoofdlijnen zijn producten benoemd met hieraan gekoppeld de prijs per eenheid.
In 2008 wordt het bcf-traject op alle onderdelen ingevoerd.
WMO:
De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning is per 1 januari 2007 ingevoerd. In 2008 zullen alle cliënten die
daarvoor in aanmerking komen via de gemeente zijn geïndiceerd.
Wmo-beleidsnota
De eind 2007 vast te stellen meerjaren beleidsnota Wmo (2007 -2010) zal worden uitgewerkt in een
implementatieplan/plan van aanpak. De beleidsvoornemens voor 2008 (1e schijf van het meerjaren beleidsnota
Wmo) zullen in 2008 worden uitgewerkt/uitgevoerd.
Wmo-subsidies
In het kader van de Wmo zijn diverse subsidies naar de gemeente gekomen die voorheen onder de AWBZ vielen.
Het betreft de volgende regelingen en projecten:
1. Diensten bij Wonen met Zorg (DWBZ)
2. Zorgvernieuwingsgelden (ZVP-GGZ)
3. Coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg (CVTM)
4. Vorming, training en advies tbv vrijwilligersbeleid (VTA)
5. Collectieve Preventie GGZ
6. Aanpassing bestaande ADL cluster (nieuw sinds 2008)
Conform de afspraken in de subsidiebeschikkingen worden door diverse instellingen hiervoor activiteiten
uitgevoerd.
Pilots Wonen, Zorg en Welzijn (WZW)
Op basis van de visie WZW worden een drietal pilots WZW in Keizerslanden, Rivierenwijk en Bathmen verder
uitgewerkt.
Wmo-(cliënten)adviesraad
In de Wmo is vastgelegd dat er een belangrijke functie voor cliëntenparticipatie is weggelegd. In Deventer wil wij
burgers en cliënten actief betrekken bij beleid en uitvoering en evaluatie van de Wmo. Om dit te realiseren is eind
2007 bij verordening een Wmo-(cliënten)adviesraad opgericht. Binnen de Wmo –(cliënten)adviesraad zijn 5
clusters actief, met een vertegenwoordiging in de Wmo-(cliënten)adviesraad.
WMO, Prestatievelden: 7: Maatschappelijke Opvang en huiselijk geweld, 8: OGGZ en 9: Verslavingszorg.
Verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang is sinds 2007 uitgebreid met OGGZ-taken. Hierdoor is een sterkere
gemeentelijke regie mogelijk. Tegelijkertijd worden een aantal wetswijzigingen ingevoerd binnen de AWBZ en
zorgverzekering en zijn er plannen om de AWBZ nog verder af te bouwen.
Het kabinet wil komen tot een nieuwe landelijke verdeelsleutel voor de maatschappelijke opvang en
verslavingszorg, in de loop van 2008 wordt hier meer duidelijkheid over verwacht. Daarnaast zal het Stedelijk
Kompas begin 2008 zijn afgerond, een plan van aanpak waarin wordt beschreven hoe de leefsituatie van mensen
die dak- of thuisloos zijn (of dat dreigen te worden) wordt verbeterd, in samenhang met betrokken partijen als
woningbouwcorporaties, zorgkantoor en zorgaanbieders.
Op basis van de verschillende wettelijke wijzigingen is in 2006 samenwerking gezocht en gevonden met
Zorgkantoor Salland onder de werktitel “Regizorg”.Door de efficiëntere organisatie van de zorgketen kunnen op
onderdelen kosten worden bespaard. Planning is om het in 2006 ontwikkelde model in 2008 te implementeren.
Binnen de WMO individuele verstrekkingen, product 203 zijn er veel actuele ontwikkelingen. Landelijk is er een
trend zichtbaar van een verschuiving van de duurdere en complexere HV2 zorg naar de meer eenvoudiger en
goedkopere HV1 zorg. Deze tendens is bij de Gemeente Deventer ook zichtbaar bij nieuwe indicaties. De
onzekerheid omtrent financiële effecten in de omvang van de huishoudelijke verzorging alsmede het beschikbare
macrobudget op termijn zijn aanleiding om de begroting 2008 terughoudend op te stellen. Eventuele voordelen
die voortvloeien uit verschuivingen tussen HV2 en HV1 zijn daarom nog niet opgenomen.
Volksgezondheid:
Eind 2007 wordt de nota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 vastgesteld. In 2008 zal aan de hand van een
uitvoeringsprogramma worden gewerkt.
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Welke prestaties leveren wij daarvoor?
Onderwerpen
(Productnummer)

Prestaties in 2008

Wmo
(product 200)

-

Relatie met programma‟s 1, 9,
11, 12
Relatie met product Wmoindividuele verstrekkingen
(Stadthuis)
Huiselijk geweld*
(relatie met Programma 2)

-

-

Maatschappelijke opvang en
verslavingszorg *
(product 202)

-

Gezond in de stad*
(product 202)

-

Financiële consequenties

Een op te stellen meerjaren beleidsplan Wmo 2008 2011.
Een opgesteld implementatieplan/plan van aanpak.
Uitwerking/uitvoering van het implementatieplan/plan
van aanpak 2008 (1e schijf van de meerjaren
beleidsnota Wmo).
Subsidieafspraken met instellingen en afgeven van
Wmo-subsidiebeschikkingen.
Herdefiniëring (inclusief beleidsdeel Wmo) van product
204.
Nieuwe afspraken inzake het Advies en Meldpunt
huiselijk geweld.
Uitvoering jaarschijf 2008 plan van aanpak huiselijk
geweld.
Er zijn 30 plaatsen sociaal pension met een gemiddelde
verblijfsduur van 145 dagen;
Er zijn 15 plaatsen crisisopvang met een gemiddelde
verblijfsduur van 33 dagen;
In de ambulante verslavingszorg worden 903 cliënten
per jaar feitelijk behandeld;
Het dagbezoek van problematische dak- en thuisloze
verslaafden is gemiddeld 25.
(GSB prestaties)
400 0-19 jarigen met overgewicht wordt via de
Jeugdgezondheidszorg opgespoord;
Voor 400 0-19 jarigen met overgewicht worden
gezondheidsinterventies ingezet.
(GSB prestaties)
Betrouwbare registratie van cliënten in behandeling;
Doelstelling 900 cliënten in behandeling.
(GSB prestaties)
Bezettingsgraad dagopvang voor maximaal 70
problematische dak- en thuisloze verslaafden.

Verbeteren bereik ambulante
verslavingszorg*
(product 201)
Verbeteren opvang dak-en
thuislozen
(product 201)
Nachtopvang
(product 201)
Awbz beslissingen omzetten
naar WMO regiem. (product
203)

-

WVG beslissingen omzetten
naar WMO regiem. (product
203)
Uitvoering WMO aanvragen.
(product 203)

-

Operationele werkzaamheden voortvloeiend uit plm.
3000 herindicaties beslissen en beschikken.

-

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

-

Plm. 4.000 beschikkingen op aanvragen met de intentie
40 – 50 % te voorzien van een gemeentelijk
indicatiebesluit in het tweede halfjaar 2007.
Plm. 250 beschikkingen op aanvragen.

-

-

-

€ 125.000 eenmalig 2008
(VJN 2007).
p.m. Prognose verschuiven
Hv2 naar HV 1 wat kan
leiden tot een financieel
voordeel.

Continueren nachtopvang (15 bedden) voor dak- en
thuislozen en verslaafden.
Operationele werkzaamheden voortvloeiend uit plm.
3400 herindicaties beslissen en beschikken in het
tweede halfjaar 2007.

In de voorjaarsrapportage 2008 rapporteren over de
gevolgen die voortvloeien uit de herindicaties WMO.

Voordelige financiële
effecten door de EU
aanbesteding en de
verschuiving verhouding
inzet HV 1 en HV .

Heroverwegingen 2003 / Bezuinigingen 2004
(bedragen x € 1.000)

Nog te realiseren besparingen
Totaal
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Wat mag het kosten?
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Lasten
Baten
Saldo

Rekening 2006
11.399
3.902
-7.497

2007
21.486
6.280
-15.206

2008
21.740
6.006
-15.734

2009
21.344
5.781
-15.563

2010
21.306
5.751
-15.555

2011
21.299
5.751
-15.548

Toelichting

Toepassing van loon - en prijscompensatie op subsidies kent een verhoging van ongeveer € 50.000,-.

Volume en prijseffecten op apparaatlasten € 100.000,
De mutatie van de begroting 2007 en de begroting 2008 t.o.v. de rekening 2006 wordt voornamelijk
veroorzaakt door de invoering van de WMO.
Bij de invoering van de WMO is een verschuiving zichtbaar van HV2 naar HV1. eind 2007 begin 2008 vinden nog
duizenden herindicaties plaats. De financiële effecten hiervan zijn niet meegenomen in de begroting.

Voorzieningen
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. voorzieningen
Opvang en zorg
Totaal

2008
2.603
2.603

2009
2.576
2.576

2010
2.576
2.576

2011
2.576
2.576

Toelichting

De subsidies voor maatschappelijke opvang en verslavingszorg als mede de kosten voor openbaar
geestelijke gezondheidszorg worden gedekt uit de voorziening geoormerkte rijksbijdragen

De provinciale bijdrage voor het project cleanteam binnenstad eindigt in 2009. In de daarvoor bestemde
voorziening is nog € 27.000,- beschikbaar.
(bedragen x € 1.000)

Stortingen in voorzieningen
Opvang en zorg
Totaal

2008
2.586
2.586

2009
2.576
2.576

2010
2.576
2.576

2011
2.576
2.576

Toelichting

De ontvangen rijksbijdrage voor de maatschappelijke opvang, verslavingszorg en de kosten voor de
openbare geestelijke gezondheidszorg worden gestort in de voorziening geoormerkte rijksbijdrage.

De BDU-uitkering wordt naast een provinciale bijdrage gestort in de daarvoor bestemde voorziening. Het
project cleanteam binnenstad loopt tot en met 2008.

Mutaties Reserves
(bedragen x € 1.000)

Puttingen uit reserves
reserve bijdrage kap.lasten invest.wco
Totaal

2008
210
210

2009
202
202

2010
193
193

2011
186
186

Toelichting

De kapitaallasten van het pand aan de Polstraat (opvang en behandeleenheid worden geput uit de
reserve kapitaallasten integrale opvangvoorziening).
(bedragen x € 1.000)

Stortingen in reserves
Totaal
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Investeringen
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. investeringsprojecten
Totaal

2008
0

2009
0

2010
0

2011
0

(bedragen x € 1.000)

Inkomsten t.g.v. investeringsprojecten
Totaal
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Programma

: 11 Jeugd en onderwijs

Portefeuillehouder

: I.R. Adema

Eenheid

: Ruimte en Samenleving
Korte omschrijving van het programma

Het programma Jeugd en Onderwijs is gericht op het tot stand brengen van een sluitende keten van
voorzieningen voor jongeren. Dit zowel op het gebied van vrije tijdsbesteding, onderwijs als jeugdzorg.

Wat willen wij bereiken?
Beoogde maatschappelijke effecten
Adequaat aanbod van voorzieningen voor jongeren op gebied van vrije tijd, onderwijs en zorg.
Alle jongeren die het onderwijs verlaten beschikken over een startkwalificatie.
Actieve betrokkenheid van ouders bij de schoolcarrière van hun kind.
Terugdringen schoolverzuim en bij dreigende schooluitval gerichte actie ondernemen.
Beter imago van het VMBO.
Realisatie van verschillende concepten voor de Brede School.
Voorkomen segregatie in het basisonderwijs.
Minder overlast door jongeren van 12-23 jaar behorend tot de harde kern en tot de groep raddraaiers /
meelopers.

Vastgestelde beleidsdocumenten
Algemeen:
De sociale structuurvisie.
Sluit aan op de Stadsvisie; invulling van de belangrijkste ambities van de gemeente binnen het sociale domein en
de wijze waarop gemeente en lokale samenleving binnen het sociale domein met elkaar omgaan; is vertaald in
het sociaal programma
Programma Grote Stedenbeleid Deventer (2005 - 2009).
Waarin opgenomen het GSB programma Sociaal, met het prestatieveld Jeugd en Onderwijs. Met aandacht voor
versterking van de onderwijskundige lijn, het ontwikkelen van een gebiedsgerichte aanpak en de aanpak van
overlastgevende jongeren.
Strategisch Beleidsplan 2003 – 2006.
De bestuurscommissie van het openbaar primair onderwijs in Deventer heeft voor de komende jaren (opnieuw)
een strategisch beleidsplan 2003 – 2006 vastgesteld. Het plan bevat doelstellingen die de bestuurscommissie
samen met het onderwijsveld de komende jaren nastreeft. Het strategisch beleidsplan is een raamwerk. Het plan
wordt door middel van deelnota‟s uitgewerkt, rekening houdend met de actuele situatie.
Integraal huisvestingsplan onderwijs 2000 en wijzigingsnota 2001 (IHP).
Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting 2003.
Verordening leerlingenvervoer, vastgesteld door de raad d.d. 26 maart 2004.
Beleidsnota volume beperkende maatregelen leerlingenvervoer d.d. 26 maart 2004.
Op basis van een nieuw contract vanaf schooljaar 2005-2006 met een nieuwe vervoerder worden de
volumebeperkende- en efficiencymaatregelen gerealiseerd vanaf 2006.
VVE/schakelklassen beleidskader.
Notitie jeugdbeleid.
Binding is het centrale uitgangspunt in het jeugdbeleid. We geven invulling aan het uitgangspunt binding vanuit de
diverse leefomgevingen waarin het kind zich bevindt (gezin, buurt/wijk, school, samenleving). Hierbij stellen we
het kind / jongere centraal en heeft vooral de preventieve insteek prioriteit.

Actuele beleidscontext
De gemeente Deventer zet het komende jaar -in lijn met de koers van de regering- fors in op een aantrekkelijk en
gericht jeugd- en onderwijsbeleid. Daarbij wordt in lijn met de sociale structuurvisie ingezet op de volgende 3
sporen:
het versterken van de bestaande keten van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) tot en met voortgezet
onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs met als doel dat jongeren hun schoolloopbaan succesvol afronden
met minimaal een startkwalificatie,
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het opstellen van een plan voor de gebiedsgerichte aanpak met als doel het inbedden van de school in de buurt
en wijk, zodat het een multifunctionele accommodatie wordt,
extra inzet op de aanpak van overlastgevende jongeren, de jeugdnetwerken per buurt en de realisatie van een
adequaat aanbod van voorzieningen voor jongeren om zich te kunnen ontplooien in hun vrije tijd.
Onderwijsbeleid
Goed onderwijs is in het belang van de leerlingen en van de samenleving. Niemand mag de school verlaten
zonder afgeronde opleiding. Daarom wordt schooluitval stevig aangepakt. Het kabinet heeft vanaf 2008
structureel 13 miljoen beschikbaar gesteld voor leerplicht/ invoering van de kwalificatieplicht. Verder wordt
segregatie in het onderwijs ter hand genomen. Het bieden van adequate huisvesting -en indien nodig vervoeraan leerlingen is daarbij voorwaarde. In navolging van het besluit dat het college in 2007 heeft genomen, wordt
onderzoek verricht naar de verzelfstandiging van het primair openbaar onderwijs.

Kinder- en Jeugdbeleid
Centraal uitgangspunt in het jeugdbeleid is binding. Binding met het gezin, de buurt / wijk, school, samenleving.
Kinderen en jongeren moeten het gevoel hebben dat ze er toe doen. Vanuit dit uitgangspunt zetten we o.a. de
volgende acties in: realisatie centra jeugd en gezin, invoering digitaal signaleringsinstrument (incl. een duidelijke
zorgstructuur, met één coördinerende organisatie), realisatie jongerencentra, alcoholmatigingsbeleid, opvang
zwerfjongeren en de aanpak multiprobleemjongeren.

Welke prestaties leveren wij daarvoor?
Onderwerpen
(Productnummer)

Prestaties in 2008

Openbaar Onderwijs
(product 210)
BOP academie

-

Relatie met Deventer sociaal
leren en werken
(programma 1 product 100)
Centra Jeugd en Gezin
Relatie met Deventer sociaal
leren en werken
(programma 1 product 100)
Uitvoeringskader Hoger
Onderwijs
Relatie met Deventer kennis
en innovatie. (programma 1
product 100)
Huisvesting onderwijs
(product 211)

-

Visie/uitvoeringskader Centra Jeugd en Gezin,
Kindermishandeling, Jeugdzorg. (ref. bestuursakkoord en
beleidsprogramma kabinet en provincie).

-

Visie/uitvoeringskader Hoger onderwijs (Masterplan
hoger onderwijs, Oxford aan de Ijssel).

-

Uitgevoerd jaarprogramma 2008, waaronder:
Ingrijpend onderhoud van schoolgebouw aan van
Lithstraat;
Renovatie schoolgebouw en gymnastiekzaal Enkdwarsstraat 2-2a;
Uitbreiding Looschool;
Dakrenovatie scholencomplex de Polakkers.

Lokaal Onderwijsbeleid*
(product 212)

-

Leerlingzaken (product 213)*

Onderzoek naar de verzelfstandiging van het openbaar
basisonderwijs.
Korte strategische nota/uitvoeringskader
schooluitval/schoolverlaters offensief/BOP Academie (ref
bestuursakkoord en beleidsprogramma kabinet).

-

-

-

-

Financiële consequenties

Vastgesteld jaarprogramma voor 2009.
Opgesteld masterplan onderwijshuisvesting.
Bouw Panta Rhei/Ambelt (start 2008 realisatie eind
2009).
Eind 2009 zal in alle peuterspeelzalen een beperkt VVEprogramma geïmplementeerd zijn.(GSB prestatie).
Eind 2009 nemen minimaal 106 3-jarige peuters deel aan
een uitgebreid VVE-programma van minstens 3 dagdelen
per week gedurende 12 maanden (GSB prestatie).
Eind 2009 is het totaal van de doelgroep van 3-jarigen in
beeld met een lage score (GSB prestatie).
Eind 2009 nemen 215 leerlingen deel aan een
schakelklas (GSB prestatie).
Evaluatie van de tijdelijke uitbreiding van het aantal
opstapplaatsen en besluitvorming over het definitieve
aantal opstapplaatsen.
Financiële bijdrage t.b.v. activiteiten van Geert Grote
Universiteit te Deventer.
Eind 2009 is het aantal herplaatsingen 40% t.o.v. het
aantal meldingen van voortijdig schoolverlaters: 30% van
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-

Kinderbeleid *
(product 214)

-

-

-

Jeugdbeleid*
(product 215)

-

de allochtonenmeldingen is herplaatst naar onderwijs of
werk, 44% van de autotochtonen-meldingen is herplaatst
naar onderwijs of werk (GSB prestaties).
Uitvoering plan van aanpak implementatie nieuwe wet en
regelgeving BOA en kwaliteitswet, waaronder het
opleiden van leerplichtambtenaren tot bijzondere
opsporings-ambtenaren (BOA).
Twee uitgevoerde pilots centrum voor jeugd en gezin
(Rivierenwijk en Keizerslanden): jeugdgezondheidszorg,
gezinscoaching en opvoedingsondersteuning.
Deelname van minimaal 10
jeugd(gezondheids)organisaties aan de Verwijsindex
(digitaal signaleringsinstrument).
Geactualiseerde verordening peuterspeelzaalwerk.
Nieuwe subsidieregeling peuterspeelzaalwerk.
Uitvoering acties uit actieprogramma provincie,
waaronder:
vroegtijdig signaleren van probelemen door professionals;
aanpak loverboys.
Eind 2009 zijn er 4 goed functionerende brede scholen
die elk samenwerken met minimaal 2 andere instellingen
(GSB prestatie).
Realisatie van 6 goed functionerende jeugdnetwerken
(GSB prestatie).
25% minder overlast door jongeren t.o.v. nulmeting 2005.
Realisatie van 1 extra jongerencentrum in wijk 2 of 4
Uitgevoerd regionaal alcoholmatigingsbeleid.
Voortgezet project "Meer dan een Biertje"met als doel het
vergroten bereik van jongeren jonger dan 16 jaar.
Tenminste 50 multiproblem jongeren krijgen een
langlopend zorgtraject aangeboden.
Realisatie voorziening voor ongeveer 15 zwerfjongeren
(Starthotel).
Realisatie van verschillende concepten voor de "brede
school".

Heroverwegingen 2003 / Bezuinigingen 2004
(bedragen x € 1.000)

Nog te realiseren besparingen

2008

2009

2010

2011

Totaal

Wat mag het kosten?
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Lasten
Baten
Saldo

Rekening 2006
39.079
25.826
-13.253

2007
36.046
22.251
-13.795

2008
34.085
20.705
-13.380

2009
33.623
20.276
-13.347

2010
34.171
20.247
-13.924

2011
34.059
20.247
-13.812

Toelichting

Budgettair kader neemt van 2007 naar 2008 toe door:
Wijzigingen apparaatskosten door ombouw begroting en indexatie met € 205.000.
Indexatie materieel en subsidies € 184.000.

Budgettair kader neemt in 2009 af door :
Vervallen subsidies Grote Universiteit (- € 21.000) en Stichting Het Perspectief (- € 60.000).
Vanaf 2009 dienen energielasten onderwijshuisvesting door Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs
binnen de rijksbijdrage te worden opgevangen (-€ 41.000).

Resterende verschillen worden verklaard door incidentele of wisselende uitgaven of inkomsten, die
verrekend worden met reserves via programma 15. De puttingen en stortingen voor 2008 zijn
gespecificeerd op dit programmablad.
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Voorzieningen
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. voorzieningen
Jeugd en onderwijs
Totaal
Toelichting

Subsidies voor- en vroegschoolse educatie en
schakelklassen

Subsidies rijksbijdrage Deventer breed de dag door (tot
2009)

Subsidies brede school

Eenmalig 2008 subsidie project brede school
bredebuurtbakfiets

Subsidieverstrekking jeugdnetwerken, harde kern
jongeren en trajectbegeleiding jongeren

2008
2.218
2.218

2009
1.736
1.736

2010
1.736
1.736

2011
1.736
1.736

€ 1.256.000
€ 454.000
€ 50.000
€ 29.000
€ 181.000
(bedragen x € 1.000)

Stortingen in voorzieningen
Jeugd en onderwijs
Totaal
Toelichting

Rijksbijdragen schoolmeubilair

Rijksbijdragen nascholing basisonderwijs

Rijksbijdragen nascholing speciaal onderwijs

Overschrijdingsregeling BO

Overschrijdingsregeling VSO

Rijksbijdrage Deventer Breed de dag door

Rijksbijdrage voor- en vroegschoolse educatie en
schakelklassen

Rijksbijdrage BDU sociaal tbv brede school

Rijksbijdrage BDU brede school bredebuurtbakfiets

Rijksbijdrage sociaal tbv jeugdnetwerken

Rijksbijdrage sociaal tbv harde kern jongeren

Rijksbijdrage sociaal tbv trajectbegeleiding jongeren

2008
2.526
2.526

2009
2.044
2.044

2010
2.044
2.044

2011
2.044
2.044

€ 10.000
€ 213.000
€ 37.000
€ 42.000
€ 8.000
€ 454.000
€ 1.256.000
€ 50.000
€ 29.000
€ 85.000
€ 50.000
€ 45.000

Mutaties Reserves
(bedragen x € 1.000)

Puttingen uit reserves
reserve decentr. huisv. onderw.
reserve kinderopvang
reserve pers. voorz. onderwijs
reserve bijdrage kap.lasten invest.wco
reserve uitkeringen
reserve gemeentebrede investeringen
Totaal
Toelichting

Putting reserve personele voorzieningen tbv inleen
onderwijs ondersteunend personeel

Putting reserve decentralisatie onderwijs neemt jaarlijks af
door vrijval kapitaallasten

Putting RGI voor realisatie nieuwbouw schoolgebouw en
gymzaal Panta Rhei/Ambelt

Putting reserve WWB voor vroegschoolse educatie en
schakelklassen

Putting reserve kinderopvang

Putting reserve WWB tbv sociaal programma, brede
school

Putting reserve inkomensdeel WWB tbv jeugdparticipatie
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2008
1.061
113
18
45
118
3.250
4.605

2009
977
113
18
259
76
650
2.093

2010
866
113
18
948
76
0
2.021

2011
753
113
18
948
76
0
1.908

€ 18.000
€ 1.106.000
€ 3.250.000
€ 5.000
€ 113.000
€ 37.000
€ 78.000
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(bedragen x € 1.000)

Stortingen in reserves
reserve bijdr.kap.lasten invest.wco
Totaal

2008
3.250
3.250

2009
650
650

2010
0
0

2011
0
0

Toelichting

Storting van bijdrage uit reserve gemeentelijke investeringen (RGI)
in reserve kapitaallasten Panta Rhei/Ambelt € 3.250.000.
Investeringen
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. investeringsprojecten
Totaal
Toelichting

Nieuwbouw Panta Rhei school bouwkundig

Nieuwbouw Panta Rhei gymzaal bouwkundig

Panta Rhei school installaties

Panta Rhei gymzaal installaties

2008
7.332

2009
643

2010
0

2011
0

€ 4.627.000
€ 2.149.000
€ 801.000
€ 401.000
(bedragen x € 1.000)

Inkomsten t.g.v. investeringsprojecten
Totaal
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2008
0

2009
0

2010
0

2011
0
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Programma

: 12 Samenlevingsopbouw

Portefeuillehouder

: J.J.T. Fleskes
A.P. Heidema (internationaal beleid en coördinatie wijkaanpak)

Eenheid

: Ruimte en Samenleving
Korte omschrijving van het programma

Dit programma is er op gericht dat alle burgers kansen aangeboden krijgen voor persoonlijke ontwikkeling en
maatschappelijke participatie en dat zoveel mogelijk burgers die kansen ook pakken. Daarnaast beoogt dit
programma dat burgers zelf initiatieven nemen en verantwoordelijkheid dragen voor het verhogen van de kwaliteit
van de leefomgeving en de leefbaarheid in de eigen buurt, hier in Deventer, maar ook over de grenzen in andere
landen. Het bevat de volgende Producten: inburgering en educatie; buurtwerk; de Wijkaanpak; ouderenbeleid;
minderhedenbeleid; vrijwilligersbeleid en internationaal beleid.

Wat willen wij bereiken?
Beoogde maatschappelijke effecten
Inburgering en educatie:
80% van de deelnemers aan inburgerings- en educatietrajecten bereikt het doelperspectief professionele,
educatieve of sociale redzaamheid zodat zij op het gebied van werk, onderwijs en sociale omgeving mee kunnen
doen in de Deventer samenleving;
Vermindering van laaggeletterdheid (functioneel analfabetisme) in Deventer.
Buurtwerk/wijkaanpak/sociaal beleid herstructurering:
Bewoners van Deventer leveren een actieve bijdrage aan de leefbaarheid in eigen leefomgeving;
De algemene waardering voor de wijkaanpak en de ondersteuning is 75% (meting 3-jaarlijks bewonersonderzoek
wijkaanpak);
Sterkere sociale verbanden in buurten en wijken, wat leidt tot een score van 6,4 of hoger op de perceptie van
burgers over de sociale kwaliteit van de woonomgeving (meting L&V-monitor);
Burgers zijn betrokken bij politieke agendavorming, en gemeentelijke planvorming zoals de inrichting van wijken
en buurten in het kader van herstructureringsprogramma‟s;
In herstructureringsgebieden ervaart 70% van de bewoners een verbetering op sociaal maatschappelijk gebied
(wonen, veiligheid, leefbaarheid, gezin en arbeid/opleiding).
Ouderenbeleid:
Ouderen kunnen zoveel mogelijk zelf de weg vinden naar voorzieningen en participeren zolang en zoveel
mogelijk in de samenleving. Ouderen krijgen zorg op maat en wonen zo lang mogelijk zelfstandig.
Asielbeleid en integratie:
Grotere maatschappelijke participatie van allochtone vrouwen;
Minderheidsgroepen zijn beter geïntegreerd in de Nederlandse samenleving;
Grotere maatschappelijke binding en samenhang tussen diverse bevolkingsgroepen;
Asielzoekers krijgen basisvoorzieningen aangeboden ( inburgering, inkomen, huisvesting) en worden zoveel
mogelijk begeleid naar deelname aan de Nederlandse samenleving (inburgering, participatie, werk, onderwijs).
Vrijwilligersbeleid:
Zoveel mogelijk inwoners Deventer zetten zich vrijwillig in om een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk
leven of de zorg voor anderen.
Internationaal beleid:
Actief burgerschap en inzet van gemeentelijke expertise ook t.b.v. ontwikkelingen elders zoals in
ontwikkelingslanden, herkomstlanden van hier wonende minderheden en EU-toetredingslanden.
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Vastgestelde beleidsdocumenten
Algemeen:
De sociale structuurvisie (2005)/ Het sociaal programma (2005).
Sluit aan op de Stadsvisie; invulling van de belangrijkste ambities van de gemeente binnen het sociale domein en
de wijze waarop gemeente en lokale samenleving binnen het sociale domein met elkaar omgaan. Het Sociaal
Programma is de uitwerking van de sociale structuurvisie.
Kadernota accommodatiebeleid (2006).
Beleid gericht op het toekomstbestendig maken van het „maatschappelijk vastgoed‟ in Deventer, dat wil zeggen:
aanpassen aan veranderende vraagpatronen en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals vergrijzing,
extramuralisering van de zorg, dagarrangementen voor kinderen en jeugd, individualisering en ondersteuning van
kwetsbare burgers.
Multifunctioneler en flexibeler gebruik.
Programma Grote Stedenbeleid Deventer (2005-2009).
Waarin opgenomen het GSB programma Sociaal met de prestatievelden Educatie, Inburgering, Sociale
programmering in de herstructurering en Gezondheid.
Inburgering en educatie:
Inburgeren in Deventer (2002).
Visie op inburgeren en beschrijving aanpak.
Kadernota Wet Inburgering (2007).
Kaderstelling voor invoering van de nieuwe wet inburgering. Op basis hiervan is de Verordening Wet inburgering
vastgesteld.
Startnotitie laaggeletterdheid (2006).
Notitie om te komen tot bestrijding van laaggeletterdheid in Deventer.
Sociaal Beleid Herstructurering:
Sociaal Programma Ontwikkelingsgebieden (2003).
Visie op inzet sociaal beleid in wijkontwikkeling. De visie is onder andere uitgewerkt in de Ontwikkelingsvisie voor
wijk 4: de kroon van Deventer en de Ontwikkelingsvisie Rivierenwijk.
Wijkaanpak:
Deventer Wijkaanpak (2005).
Notitie t.b.v. Politieke Markt van 8-2-2006 over doelen, evaluaties, motie raad m.b.t. bewonersonderzoek,
wijkindeling, wijkaanpak dichter bij bewoners en besluitvorming over wijkprogramma‟s.
Onderzoeken Wijkaanpak (2006).
Notitie met bevindingen, commentaar, conclusies en aanbevelingen m.b.t. onderzoek onder betrokken bewoners,
betrokken beroepskrachten en niet-betrokken bewoners over bekendheid, waardering, betrokkenheid, resultaten,
wijkindeling, werkwijze en communicatie middelen.
Ouderenbeleid:
Ouderennota Pluspunt (2001).
Visie op ouderenbeleid en beschrijving speerpunten/activiteiten.
Integratiebeleid:
Integratiebeleid Deventer 2004-2009 „Variatie biedt inspiratie”.
Beschrijving van de visie en speerpunten op integratiebeleid. Als gevolg hiervan zijn vele deelnota‟s opgesteld.
Vrijwilligersbeleid:
Deventer vrijwillig actief (2001).
Beschrijving van vrijwilligerswerk met activiteiten door relevante organisaties.
Internationaal Beleid:
Deventer internationaal (2005).
Visie op internationaal beleid met beschrijving speerpunten en inzet in geselecteerde gebieden.
Actuele beleidscontext
Inburgering en educatie
Het rijksbeleid t.a.v. de inburgering is per 01-01-2007 met de invoering Wet Inburgering ingrijpend veranderd. De
rol van de gemeente is veranderd, maar ook voor de doelgroep heeft de wet essentiële veranderingen met zich
meegebracht. Gedwongen winkelnering bij de ROC‟s voor inburgeringsvoorzieningen wordt opgeheven.
Inburgeringsvoorzieningen dienen te worden aanbesteed. Het amendement Sterk op de Wet inburgering heeft
ertoe geleid dat de gemeentes alfabetiseringstrajecten/voortrajecten voorafgaand aan inburgering kunnen
inkopen. In Deventer is dit reeds gestart.
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Laaggeletterdheid
Eind 2006 is een startnotitie laaggeletterdheid vastgesteld. Een expertmeeting werd in april/mei 2007 gehouden
en dit gaf bouwstenen voor het plan van aanpak. Eind 2007 wordt een Plan van Aanpak opgesteld, die naar
verwachting eind 2007 door de gemeenteraad wordt vastgesteld. In 2008 wordt dan gestart met de uitvoering .
Accommodatiebeleid
Als onderdeel van het Sociaal Programma is de kadernota accommodatiebeleid opgesteld (2006). Deze vormt de
basis voor de uitvoering van bezuinigingen op buurtaccommodaties en herpositionering van accommodaties voor
de toekomst (in relatie tot jeugdbeleid, WMO, Wozowel). In 2007 wordt de nota „Uitvoeringsschetsen
voorzieningen en accommodaties‟ opgesteld, waarin vele concrete ontwikkelingen t.a.v. sociaal-maatschappelijk
vastgoed worden geschetst. Naar verwachting wordt deze nota eind 2007 vastgesteld. Uitvoering volgt direct
aansluitend, en kan tot 10 jaar in beslag nemen. Sociaal beleid herstructurering
De regie op de uitvoering van extra sociaal beleid in herstructureringsbuurten is overgedragen aan
woningcorporaties. In 2006 zijn hiertoe sociale kaders opgesteld waarin doelstellingen, resultaten en
procesafspraken zijn opgenomen. De corporaties nemen de uitvoering ter hand tot en met 2009.
Wijkaanpak. De gemeentelijke rol beperkt zich nog tot het toetsen van de uitvoering door corporaties.
Uit de onderzoeken over de Wijkaanpak blijkt een hoge waardering en bekendheid van de Wijkaanpak, zowel bij
bewoners en professionals die betrokken zijn bij de Wijkaanpak, als bij bewoners die niet zijn betrokken. T.a.v. de
werkwijze tekenen zich twee trends af, te weten minder bijeenkomsten op wijkniveau en meer bijeenkomsten op
buurtniveau én meer aandacht voor de sociale invalshoek. Aan deze trends zal bij de vormgeving van de nieuwe
wijkprogramma‟s 2007-2009 uitwerking worden gegeven. Thema‟s die in de nieuwe periode aandacht krijgen
hebben betrekking op buurten die niet tot de herstructureringswijken horen, maar wel extra aandacht nodig
hebben. Dit in het kader van het grotestedenbeleid.
Integratiebeleid
In 2008 worden de nota „Variatie biedt Inspiratie‟ en de afspraken met de commissie PaVEM (Participatie
allochtone vrouwen uit etnische minderheidsgroepen) verder ten uitvoer gebracht.
Asielbeleid
Landelijk gezien neemt het aantal asielzoekers sterk af. In Deventer zien wij deze trend eveneens en dit zal op
termijn zijn weerslag gaan krijgen voor gemeente en organisaties. In mei 2007 is op grond van het nieuwe
regeerakkoord, een akkoord bereikt tussen de staatssecretaris en VNG aangaande het Generaal Pardon. Dit
akkoord heeft grote gevolgen voor de lokale overheden, op het gebied van werk en inkomen, inburgering,
huisvesting e.d. In 2007 is een Plan van Aanpak opgesteld, uitvoering daarvan loopt door tot/met 2009. In 2008
wordt tevens een notitie opgesteld over gevolgen van het Generaal Pardon voor de activiteiten van de stichting
STAD en het project „Overijsselsperspectief ex-AMA‟s´.
Internationaal beleid
Aandacht gaat uit naar de betrokkenheid van burgers, maatschappelijke organisaties, instellingen en bedrijven,
de relatie daartussen en een daarop gerichte passende werkwijze (City-wide approach). De mogelijkheden van
het gebruik van bovenlokale middelen o.a. ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van maatschappelijke
organisaties en het lokaal bestuur in de partnersteden worden in beeld gebracht. Publieksevenementen zijn van
belang voor het draagvlak voor internationale samenwerking.

Welke prestaties leveren wij daarvoor?
Onderwerpen
(Productnummer)

Prestaties in 2008

Wet Inburgering*
(product 220)

-

(Relatie met programma 9
werk en inkomen)

-

-

Financiële consequenties

Een ingevoerde Wet inburgering waaronder:Afgesloten
inkoopcontracten met uitvoerende instellingen (n.a.v.
aanbestedingstraject 2007).
Klantmanagement is gerealiseerd.
Handhavingsbeleid wordt uitgevoerd.
GSB-prestatie 2005-2009:
310 inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars aan
wie een voorziening is geboden tegen een
voorschotvergoeding van € 4.235 t.b.v. wie een
beschikking is genomen (inburgeringsplichtingen) of met
wie een overeenkomst is gesloten (vrijwillige
inburgeraars)
650 inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars aan
wie een voorziening is geboden tegen een
voorschotvergoeding van € 6.180 t.b.v. wie een
beschikking is genomen (inburgeringsplichtingen) of met
wie een overeenkomst is gesloten (vrijwillige
inburgeraars).
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Educatie voor volwassenen
en voortijdig schoolverlaters
*(product 220)
(Relatie programma 11,
product 213 leerlingzaken)

Laaggeletterdheid* (product
220)
(relatie met: p1
publieksinformatie; p9
armoedebeleid en WWB)
Accommodatiebeleid
(product 221)

Inkoopcontract met uitvoerende instellingen
GSB-prestatie 2005-2009:
- 45 VAVO trajecten voor voortijdige schoolverlaters
(gemeentelijke klantgroepen 13a, 13b en 13c;)
- 25 educatietrajecten voor instroom voortijdig
schoolverlaters in traject startkwalificatie of werk;
- 150 trajecten voor educatiedeelnemers op terrein van
breed maatschappelijk functioneren en zelfredzaamheid
(gemeentelijke klantengroepen 14, 15, 15a, 17a en 17b);
- 40 trajecten gericht op voorbereiding op een
inburgeringstraject of gericht op instroom naar werk of
educatie.
Genoemde prestaties zijn per jaar, totaal 780 in 3 jaar.
- Uitvoering van Plan van Aanpak laaggeletterdheid,
jaarschijf 2008. (Output voor uitvoering nnb.)

-

Relatie met: programma 7
(herstructurering/
Wijkvoorzieningencentra;
programma 8 vastgoed;
programma 10
woonservicezones, Wmo;
programma 11 brede school/
onderwijshuisvesting;
programma 13 (investeren in
cultuur); programma 14
(sportaccommodaties)
Sociale programma‟s
herstructurering*
(product 221)
(Relatie met: programma 7
en programma 8
uitvoeringsprojecten
herstructurering Rivierenwijk
en Keizerslanden)
Gebiedsteams
(product 222)
(Relatie met: programma‟s 2;
3, 4, 6, 7 en 11)
Impuls sociale herovering
aanpakbuurten
(product 222)
(Relatie met: programma‟s 2,
3, 10 en 11)
Eenzaamheid ouderen*
(product 223)

-

2x per jaar toetsen van de voortgangsrapportages van
woningcorporaties op basis van vastgestelde kaders.

-

GSB-prestatie 2005-2009:
huisbezoeken-plus;
1 intensief zelfredzaamheidsproject en 2 minder
intensieve zelfredzaamheidsprojecten.

-

Geïmplementeerde gebiedsteams van wijkmanagers en
programmamanagers gericht op interne afstemming en
opvolging van signalen en wensen uit de wijken.

-

Een uitgevoerd actieplan „Impuls sociale herovering‟ in
o.a. Gerard ter Borch, Rode Dorp, Driebergen,
Burgersdijk en Sluiswijk.

-

Uitvoering van het project „Eenzaamheid ouderen‟ in het
Landsherenkwartier, jaarschijf 2008.
GSB-prestatie 2005-2009: 470 huisbezoeken aan
ouderen van 75 jaar en ouder.

relatie met programma 9
(armoedebeleid)
Integratienota „Variatie biedt
inspiratie‟ (224)

Uitvoering van nota “Uitvoeringsschetsen voorzieningen
en accommodaties in Deventer”, jaarschijf 2008.
Een opgesteld Projectplan accommodatiebeleid.

-

Lokale Participatieagenda
Deventer
(product 224)

-

Opvang van
uitgeprocedeerde
asielzoekers
(product 224)

-

Uitvoering nota „Variatie biedt inspiratie‟, jaarschijf 2008.
Onder andere:
Afronding herziening van (structurele) subsidies aan
zelforganisaties.
Subsidieafspraken m.b.t. Project Allochtone Ouderen
Subsidieafspraken m.b.t. Transferpunt voor Participatie
en Integratie.
Subsidieafspraken over 12 deelprojecten i.h.k.v.
commissie PaVEM-, zoals het Huis der Taal,
Participatieteam Deventer en het Stimuleringsproject
Amazones.
Opgestelde notitie over gevolgen van het Generaal
Pardon voor de activiteiten van St. STAD en het
project „Overijsselsperspectief ex-AMA‟s´
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Generaal Pardon
(product 224)
(relatie met programma 1
(frontoffice); 7 (huisvesting);
en 9 ( WWB)
Intensivering
vrijwilligerswerk/mantelzorg
(product 225)
relatie met: programma 10
(Wmo)
Programma versterking
lokaal bestuur
(product 226)

-

Uitvoering van het Plan van Aanpak Generaal Pardon,
jaarschijf 2008, onder andere: gerealiseerde
huisvesting, extra uitgevoerde inburgeringstrajecten,
begeleiding naar werk en uitkering, en
participatiebevorderende initiatieven.
- (Output voor uitvoering nnb)
Een opgesteld Plan van Aanpak voor de intensivering van het
vrijwilligerswerk/mantelzorg, in het kader van de WMObeleidsplan 2007-2010.

Uitvoering Generaal Pardon
kan alleen onder voorbehoud
van beschikbare
Rijksmiddelen.

Uitgevoerd project „VNG Logo South Deventer-Al Khader
(Palestina)-Faraddis (Israel), jaarschijf 2008.

€ 45.000 (vjn 2007)

Heroverwegingen 2003 / Bezuinigingen 2004
(bedragen x € 1.000)

Nog te realiseren besparingen
Buurtwerk, Intensievere benutting buurtaccommodaties
(HO 03)
Totaal

2008

2009

2010

2011

150

300

300

300

Wat mag het kosten?
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Lasten
Baten
Saldo

Rekening 2006
11.203
4.587
-6.616

2007
11.616
4.710
-6.906

2008
10.020
4.191
-5.829

2009
9.973
4.201
-5.772

2010
9.802
4.201
-5.601

2011
9.735
4.252
-5.483

Toelichting

Extra bezuiniging op accommodaties € 150.000.

Afbouw subsidie tijdelijke noodopvang asielzoekers € 300.000.

Lagere lasten inburgering € 250.000.

Vervallen eenmalige bijdrage basisvoorziening vluchtelingen € 180.000.

Vervallen eenmalige bijdrage project Amazones € 75.000.
Voorzieningen
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. voorzieningen
Samenlevingsopbouw
Totaal

2008
3.581
3.581

2009
3.581
3.581

2010
3.581
3.581

2011
3.581
3.581

Toelichting

Subsidies educatie en scholing conform de rijksbijdrage BDU educatie en Scholing.

Kosten en subsidies ten behoeve van de inburgering zijn geraamd c.f. de rijksbijdrage BDU-inburgering.
Deze kosten zijn gespitst in een prestatiedeel, handhavingsplicht en informatieverstrekkiing.

De overige voorzieningen zijn allen het gevolg van geldstromen in het kader van GSB III

De voorzieningen die betrekking hebben op dit programma zijn::

Educatie en scholing
€
1.121.000.

Inburgering - prestatiedeel
€
1.777.000.

Inburgering - handhavingsplicht
€
33.000.

Inburgering - informatievoorziening
€
26.000.

Sociaal programma GSB III product 221
€
320.000.

Sociaal programma GSB III product 223
€
26.000.

Sociaal programma GSB III product 221
€
281.000.
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(bedragen x € 1.000)

Stortingen in voorzieningen
Samenlevingsopbouw
Totaal

2008
3.575
3.575

2009
3.581
3.581

2010
3.581
3.581

2011
3.581
3.581

Toelichting

De BDU uitkering Educatie en Scholing en Inburgering en de GSB III geldstromen worden gestort in de
daarvoor bestemde voorzieningen. t.w.
- Voorziening Educatie en Scholing
1.121.000
- Voorziening inburgering
1.836.000
- Sociaal programma GSB III t.b.v. producten 221 en 223
346.000
- Sociaal programma GSB III t.b.v. producten 222
261.000
Mutaties Reserves
(bedragen x € 1.000)

Puttingen uit reserves
reserve flankerend ouderenbeleid
reserve mondiaal beleid
reserve bijdrage kap.lasten invest.wco
reserve uitkeringen
Totaal

2008
24
21
143
242
430

2009
24
0
273
242
539

2010
24
0
264
50
338

2011
0
0
256
0
256

Toelichting

Putting reserve kapitaallasten tbv ontwikkeling centrumplan Bathmen voor een bedrag van € 143.000.

Putting reserve flankerend ouderenbeleid ten behoeve van een gedeeltelijke dekking voor het
projectplan allochtone ouderen voor een bedrag van € 24.000.

Putting reserve mondiaal beleid t.b.v. dekking kosten personeeelslasten.

Putting reserve inkomensdeel WWB betreffende kosten voor integratie accountmanagement, en het
project Overijssels Perspectief ex AMA's . Het Laatstgenoemde project geldt tot en met 2009.

(bedragen x € 1.000)

Stortingen in reserves
Totaal

2008
0

2009
0

2010
0

2011
0

Investeringen
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. investeringsprojecten
Totaal

2008
0

2009
0

2010
0

2011
0

(bedragen x € 1.000)

Inkomsten t.g.v. investeringsprojecten
Totaal
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0
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0
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Programma

: 13 Kunst en cultuur

Portefeuillehouder

: G.A.J. Berkelder

Eenheid

: Ruimte en Samenleving
Korte omschrijving van het programma

Het programma omvat de bijdrage aan een levendig cultureel klimaat door ontwikkeling en instandhouding van de
culturele infrastructuur in de gemeente Deventer en door het behouden en presenteren van het cultuurhistorische
erfgoed. Hieronder vallen de producten Archeologie en Monumentenzorg, Kunst en Cultuur, Stadsarchief en
Athenaeumbibliotheek, Musea en Bibliotheekwerk.

Wat willen wij bereiken?
Beoogde maatschappelijke effecten
Een (cultuur) historisch aantrekkelijk woon- en verblijfsklimaat, met hoogwaardige , goed beheerde en
toegankelijke cultuurhistorische collecties (athenaeumbibliotheek musea, monumenten, archeologie),
een culturele infrastructuur met goed functionerende culturele instellingen met een breed en vernieuwend
aanbod van activiteiten, dat inwoners en bezoekers uitnodigt om deel te nemen en
een goed productieklimaat voor de verschillende kunstdisciplines.
Vastgestelde beleidsdocumenten
Investeren in cultuur (2007).
In deze lange termijnvisie zijn de voornemens geformuleerd voor de versterking van de culturele infrastructuur
langs drie lijnen: verbetering bedrijfsvoering, inhoudelijke ontwikkeling en investeringen in huisvesting.
De toekomst van de monumentenzorg (1996).
Taakverdeling tussen plaatselijke monumentenzorg en het rijksbeleid van de monumentenzorg.
Toekomst voor de Collectie Deventer, hoofdlijnen gemeentelijk museumbeleid 2001 – 2005 (2000).
Doelen voor het museum- en erfgoed beleid voor de komende jaren:
Het realiseren van een evenwichtige opbouw van het museale aanbod;
Het vergroten van het maatschappelijke, cultureel en toeristische rendement van de collecties;
Het verbeteren van het beheer.
Renovabitur, Athenaeumbibliotheek Richting 2015 (2007).
Hoofdlijnen en speerpunten van het beleid van het Stadsarchief en de Athenaeumbibliotheek.
Betreft: Archief voor de gemeente Deventer, historische stadsbibliotheek, bibliotheek met wetenschappelijke
steunfunctie voor de provincie Overijssel (WSF), Saxion bibliotheek (Deventer, Enschede, Apeldoorn),
bedrijfsbibliotheek gemeente Deventer. Speerpunten in deze periode zijn:
De digitalisering en digitale presentatie van archief- en bibliotheekcollecties;
De realisering van optimale (externe) informatievoorziening voor gemeentelijk apparaat;
De verdere afstemming van bibliotheek- en informatiediensten en het onderwijs.
Conserveringsplan 2007 met eenmalig budget van € 1 mln.
Collectiebeleidsplan 2007.
Digitaliseringsprogramma (nog vast te stellen in 2007).
„Kwaliteit voor ogen‟ beeldkwaliteitplan beschermd stadsgezicht Deventer (1998).
Richtlijnen en aanbevelingen voor de beeldkwaliteit van de binnenstad. Uitgangspunten m.b.t. winkelpuien,
gevelreclame, rolluiken en rolhekken, zonneschermen en markiezen, uitstallingen, terrassen, kleur- en
materiaalgebruik bij monumenten en de inrichting van de openbare ruimte. Tevens uitgangspunten m.b.t. de
aansluiting van nieuwbouw op oude gebouwen in de monumentale binnenstad.
Stedenbouwkundige visie binnenstad-Zuid (2004).
In deze visie heeft de raad de voormalige schouwburglocatie aan het Grote Kerkhof aangewezen als
nieuwbouwlocatie voor de Openbare Bibliotheek en voor de Nieuwe Markt als eerste optie een culturele functie
genoemd. De invulling van het cultuurplein is hierop gebaseerd.
Sociale Structuurvisie (de Sociale Kracht van Deventer) en Sociaal Programma 2005 – 2009 („Passie voor
de Mensen‟).
Sluit aan op de Stadsvisie: invulling van de belangrijkste ambities van de gemeente binnen het sociale domein en
de wijze waarop gemeente en lokale samenleving binnen het sociale domein met elkaar omgaan. Het Sociaal
Programma is de uitwerking van de sociale structuurvisie.
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Actuele beleidscontext
Monumentenzorg en Archeologie:
De invulling van de gemeentelijke archeologietaken is veranderd als gevolg van nieuwe wetgeving.
Dat leidt tot intensivering van werkzaamheden en een gemeentelijke risico van excessieve kosten bij bijzondere
opgravingen.
Opening landelijke open monumentendag vindt in 2008 in Deventer plaats.
Het onderhoud van de monumentale gemeentelijke gebouwen blijft een punt van zorg: Bergkerk, Lebuïnustoren.
De restauratiekosten zijn hoog en er is te weinig structureel onderhoudsbudget beschikbaar.
Cultuur:
De betekenis van cultuur voor de stad staat volop in de aandacht. De Atlas voor Nederlandse Gemeenten
(2007) benadrukt de betekenis van een goed cultureel klimaat in een historische binnenstad voor het
woonklimaat van met name hoger opgeleiden. Dit is daarmee een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven.
De economische impact van cultuur en creativiteit krijgen steeds meer erkenning.
In de Sociale Structuurvisie is aangegeven dat er een visie wordt ontwikkeld op culturele-educatieveleisurevoorzieningen die een bijdrage kunnen betekenen van het culturele en creatieve klimaat in de stad. Die
visie is verwoord in de nota Investeren Cultuur (mei 2007).
Zaken die in de loop van 2008 aan de orde komen zijn de verdere ontwikkeling van het cultuurplein, de nieuwe
huisvesting van de musea, de vorming van het cultuurcluster in Deventer –Oost en de verbouw van de
Schouwburg.
De financiële positie van een aantal instellingen is kwetsbaar. In de meerjarenbedrijfsplannen maken we
afspraken met betrekking tot versterking van de bedrijfsvoering. Knelpunten van met name de kleinere
instellingen: Filmhuis, Bouwkunde, Kunstenlab en Burgerweeshuis, zijn in beeld gebracht.
De verbinding cultuur en economie krijgt verder inhoud via de broedplaats in het havenkwartier en het project de
Creatieve Kracht van Deventer.
Stadsarchief en Atheneumbibliotheek (SAB):
De toekomst visie voor het SAB is verwoord in Renovabitur. Speerpunten zijn oa. de verdere ontwikkeling van
de informatie - bemiddelingsfunctie, de digitale dienstverlening en de digitalisering collecties. Voor de
erfgoedcollecties wordt de uitvoering van het restauratieplan opgepakt, de ontsluiting van collecties en
gezamenlijke presentatie in samenhang met ander partners.
De bedrijfsbibliotheek Biebquest en de Hogeschoolbibliotheek. In 2008 verschijnt het boek over de Deventer
geschiedenis. Er vindt samenwerking plaats op het gebied van bibliotheekautomatisering en het ontwikkelen en
aanbieden van informatiediensten met hogescholen en universiteiten, in het bijzonder met de Universiteit Twente.
Musea:
In het nieuwe vast te stellen Beleidsplan 2007 – 2011 wordt de verbetering van de bedrijfsvoering verder
uitgewerkt. Het functioneren van de musea nieuwe stijl met de ambitie die er is vraagt om extra financiële
impulsen. Aan de hand van de uitkomst van het onderzoek naar de nieuwe huisvesting worden voorstellen
gedaan voor vervolgstappen.
Openbare bibliotheek:
De nieuwbouw van de bibliotheek en het stadskantoor komt in het stadium van aanbesteding en realisatie.

Welke prestaties leveren wij daarvoor?
Onderwerpen
(Productnummer)
Monumentenzorg en
archeologie
(product 5)

Cultuur
(product 230)

Cultuur
(product 230)

Prestaties in 2008

Nieuwe monumentenbeleid is geformuleerd.
De mogelijkheden voor externe financiering Monumentenrestauratie (subsidies/fondsen) zijn onderzocht en optimaal
benut.
Nieuwe archeologiewetgeving is geïmplementeerd.
Prioriteiten jaarschijf 2008 Investeren in Cultuur zijn uitgevoerd:
Knelpunten bedrijfsvoering kleinere instellingen zijn in beeld
gebracht en er zijn voorstellen voor oplossing voorgelegd.
Besluit over haalbaarheid cultuurcluster Nieuwe Markt en
vervolgstappen is voorbereid.
Tijdelijke huisvesting Leeuwenkuil Deventer Oost gerealiseerd
Afspraken over subsidiering van de productiegezelschappen.
Activiteitenbudget kleinere evenementen, amateurkunst en
experimenten verhoogd.
Besluit over toekomst lokale omroep.
Op basis van ervaringen in samenwerking met cultuursector en
bedrijfsleven beleidsvoorstellen presenteren met betrekking
tot broedplaatsen creatieve bedrijvigheid.
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SAB
(product 231)
Musea
(product 232)
Openbare bibliotheek
(product 233)

Boek Deventer Geschiedenis gepresenteerd;
Restauratie erfgoedcollectie eerste fase in uitvoering genomen
Fondswerving gestart.
Onderzoek nieuwbouw afgerond en besluiten voor
vervolgstappen voorbereid.
Eerste jaarschijf nieuwe bedrijfsplan in uitvoering.
Eerste jaarschijf bedrijfsplan in uitvoering.
Fusie met bibliotheek Bathmen is gerealiseerd.

250.000 N (VJN 2007).

Heroverwegingen 2003 / Bezuinigingen 2004
(bedragen x € 1.000)

Nog te realiseren besparingen
Stadsarchief formatiebudget verlagen, efficiënter werken
(BZ 04)
Totaal

2008

2009

2010

2011

0
0

22
22

22
22

22
22

Wat mag het kosten?
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Lasten
Baten
Saldo

Rekening 2006
14.555
3.008
-11.547

2007
14.614
2.109
-12.505

2008
13.754
1.566
-12.188

2009
13.948
1.566
-12.382

2010
13.717
1.566
-12.151

2011
13.452
1.566
-11.886

Toelichting

Het budgettair kader stijgt van 2007 naar 2008 door:
- eenmalig budget Open monumentendag van € 25.000 in 2008.
- vervallen batenstelposten monumentenzorg, atelierbeleid en bibliotheekwerk € 101.000.
- wijzigingen apparaatskosten door ombouw begroting en indexatie € 181.000.
- indexatie subsidies cultuur en bibliotheekwerk € 195.000.

Het saldo daalt door:
- vervallen eenmalige bijdrage in 2007 voor gewelfschilderingen Lebuinuskerk - € 100.000.
- vervallen eenmalig budget Reuvensdagen archeologie in 2007 - € 5.000.
- overheveling budget broedplaatsen naar product 13 onroerend goed buiten exploitatie - € 85.000.
Voorzieningen
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. voorzieningen
Kunst en cultuur
Totaal

2008
52
52

2009
52
52

2010
52
52

2011
52
52

Toelichting

Uitgave betreft subsidie cultuurmakelaar in het kader van GSBIII.

(bedragen x € 1.000)

Stortingen in voorzieningen
Kunst en cultuur
Totaal

2008
120
120

2009
120
120

2010
120
120

2011
120
120

Toelichting

Storting voorziening GSBIII uit rijksbijdrage BDU sociaal t.b.v. cultuurmakelaar € 40.000.

Storting in voorziening fonds collectie Knecht-Drenth € 80.000
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Mutaties Reserves
(bedragen x € 1.000)

Puttingen uit reserves
reserve lening.nv vastg.cult.centr.
reserve bijdrage.kap.lasten invest.wco
reserve gevelfonds
reserve overlopende uitgaven
egalisatiereserve rente
Totaal

2008
456
221
25
20
26
748

2009
456
338
25
20
26
865

2010
456
105
25
20
26
632

2011
456
102
25
20
26
629

Toelichting

Putting reserve lening NV Vastgoed Cultureel Centrum € 457.000.

Putting reserve bijdr. Kapitaallasten voor ontwikkeling centrumplan Bathmen,
Bolwerksmolen en carillon Bathmen. € 205.000.

Putting reserve gevelfonds voor subsidies.€ 25.000.
(bedragen x € 1.000)

Stortingen in reserves
reserve dev. gesch. in beeld
reserve museumaankopen
reserve verv. autom. musea
reserve verv. autom. sab
reserve conserveringen sab
Totaal

2008
10
5
4
12
11
42

2009
10
5
4
12
11
42

2010
10
5
4
12
11
42

2011
10
5
4
12
11
42

Toelichting

Storting reserve Deventer geschiedenis in beeld € 11.000.

Storting reserve automatisering musea € 5.000.

Storting reserve museumaankopen € 6.000.
Investeringen
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. investeringsprojecten
Totaal

2008
0

2009
0

2010
0

2011
0

(bedragen x € 1.000)

Inkomsten t.g.v. investeringsprojecten
Totaal
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Programma

: 14 Sport

Portefeuillehouder

: G.A.J. Berkelder

Eenheid

: Ruimte en Samenleving
Korte omschrijving van het programma

Ontwikkelen en (doen) uitvoeren van gemeentelijk sportbeleid. De activiteiten in dit programma zijn gericht op
instandhouding binnen- en buitensportvoorzieningen, het bevorderen van deelname aan sport en het
ondersteunen van sportverenigingen. In Deventer wordt het belangrijk gevonden dat inwoners actief en gezond
aan de samenleving deelnemen. Sport kan een bijdrage leveren aan een gezonde levensstijl, kan participatie
van bewoners bevorderen en bijdragen aan een prettige samenleving.

Wat willen wij bereiken?
Beoogde maatschappelijke effecten
Deelname aan sportactiviteiten verhogen: tenminste 65% van de inwoners van Deventer sport regelmatig.
Kwaliteit sportbeoefening verhogen: inwoners van Deventer ervaren het sportaanbod en sportfaciliteiten als
gevarieerd en goed.
Kwaliteit sportinfrastructuur verhogen: Deventer heeft sterke en vitale sportverenigingen, financieel gezond, met
kwalitatief en kwantitatief voldoende kader, met voldoende leden, met een gevarieerd sportaanbod op
verschillende niveaus en sportaccommodaties die voldoen aan de huidige eisen en normen van de sportbonden
en NOC*NSF.
Vastgestelde beleidsdocumenten
Sociale Structuurvisie (2005).
Sluit aan op de Stadsvisie, invulling van de belangrijkste ambities van de gemeente binnen het sociale domein en
de wijze waarop de gemeente en de lokale samenleving binnen het sociaal domein met elkaar omgaan.
Deventer in beweging (2004).
Beeld van de sportdeelname/sportinfrastructuur en sportaccommodaties, de rol van de gemeente, doelstellingen
van het gemeentelijke sportbeleid en de thema‟s sportmarkt, sport in wijken, maatschappelijke participatie,
topsport en sportaccommodaties.
Veldsportaccommodaties (2000).
Uitwerking van het thema sportaccommodaties uit de sportnota. Behoefte aan veldsportaccommodaties in 2010:
clustering van veldsportaccommodaties met evenwichtige spreiding en afstemming tussen (toekomstige) vraag
en aanbod.
Verordening subsidiëring eigen wedstrijdaccommodaties 1999.
Beter bekend als de zogenaamde 1/3 regeling. Gesubsidieerd wordt de totstandkoming of renovatie van
sportaccommodaties die eigendom zijn van sportverenigingen (met een max. subsidie van € 60.000).
Actuele beleidscontext
De overheid,zowel gemeente,provincie en rijk, vindt sport belangrijk. Niet alleen omdat het populaire manier van
vrijetijdsbesteding is, maar ook omdat sport een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de samenleving. Het
ministerie van VWS heeft har sport beleid verwoord in de nota Tijd voor Sport en kan worden samengevat onder
het motto „bewegen, meedoen en presteren‟. Het programma Samen voor Sport vormt de concretisering.
Bewegingsachterstanden bij jongeren worden aangepakt middels de BOS-impuls, in Deventer zijn dat o.a. de
projecten Kids en TOK.
Vanaf 2008 wil het kabinet het beleid op het terrein van brede scholen, sport en cultuur bundelen en
intensiveren. In het regeerakkoord en het beleidsprogramma zijn doelen gesteld die het kabinet met partners –
gemeenten en de onderwijs-, sport- en cultuursector wil realiseren. Ter ondersteuning van een integrale aanpak
stellen de ministeries van OCW en VWS vanaf 2008 een financiële impuls beschikbaar, bestemd voor de inzet
van professionals die een brug vormen tussen meerdere sectoren (combinatiefuncties) en zodoende deze
sectoren ook verbreden en versterken.
Deze impuls zal in 2008 eerst worden toegepast in de G-31, waartoe onze gemeente behoort.
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Welke prestaties leveren wij daarvoor?
Onderwerpen
(Productnummer)
NV DOS
(product 240)
(relatie met programma 8:
ontwikkeling sportzone)

Prestaties in 2008

-

-

Accommodatiebeleid sport
(product 240/241)
(relatie met programma 12 sociale structuurvisie/accommodatiebeleid)
Sportnota 2007-2010
(240/241)
(Relatie met programma 10: WMO
en 12: sociale structuurvisie.

Go Ahead Eagles
(product 241)

-

-

Financiële consequenties

Een opgesteld plan van aanpak NV DOS ( o.b.v. o.a.
onderzoek 2007) met o.a. de volgende
aandachtspunten:
rolverdeling NV DOS –gemeente;
energielasten;
(éénmalig) onderhoud.
Uitvoering (subsidie) overeenkomst NV DOSgemeente voor periode van 4 jaar.
Integrale toekomstvisie binnen- en
buitensportaccommodaties.
De vernieuwing sportpark Zandweerd vormt onderdeel
van deze visie en zal het 1e uitwerkingspunt van de
visie worden.
Uitvoering van de sportnota 2007-2010 door het
uitwerken van plannen van aanpak op de
deelonderwerpen:
sporters;
kwaliteitsverhoging sportbeoefening;
sportinfrastructuur.
Beoordeling en toetsing van de kwartaalrapportages
en jaarrekening van GAE conform de afspraken die
gemaakt zijn tussen GAE en gemeente en vastgelegd
in een overeenkomst in 2005.

Bij VJN 2007 € 50.000
beschikbaar gesteld t.b.v.
onderzoek.

Heroverwegingen 2003 / Bezuinigingen 2004
(bedragen x € 1.000)

Nog te realiseren besparingen

2008

2009

2010

2011

Totaal

Wat mag het kosten?
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Lasten
Baten
Saldo

Rekening 2006
10.950
1.654
-9.296

2007
7.279
1.443
-5.836

2008
7.022
1.053
-5.969

2009
7.001
1.053
-5.948

2010
6.905
1.053
-5.852

2011
6.868
1.103
-5.765

Toelichting

Door loon- en prijscompensatie op de subsidies stijgen de lasten met ruim € 70.000,-, het merendeel van
deze stijging komt ten gunste van de N.V. DOS.

Door volume-en prijseffecten stijgen de apparaatlasten met een bedrag van bijna € 100.000,-.

De overige verschillen in de lasten en baten zijn in het algemeen veroorzaakt door mutaties in de
diverse reserves van het programma Sport t.w. Knelpunten in de Sport, Investeringen buitensport en
de reserve kapitaalasten Sport.
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Voorzieningen
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. voorzieningen
Sport
Totaal

2008
100
100

2009
100
100

2010
50
50

2011
0
0

Toelichting

Deze uitgaven hebben betrekking op de subsidies in het kader van de doeluitkering breedtesport de z.g.
Bos-impuls voor de projecten Kids en TOK.
(bedragen x € 1.000)

Stortingen in voorzieningen
Sport
Totaal

2008
20
20

2009
20
20

2010
20
20

2011
20
20

Toelichting

Storting voorziening groot onderhoud zwembad Looermark € 20.000.
Mutaties Reserves
(bedragen x € 1.000)

Puttingen uit reserves
reserve decentr. huisv. onderw.
reserve knelpunten sport
reserve inv. buitensport
reserve bijdrage kap.lasten invest.wco
reserve gemeentebrede investeringen
Totaal

2008
22
17
242
134
70
485

2009
22
16
236
136
90
500

2010
22
16
230
148
0
416

2011
22
16
224
147
0
409

Toelichting

Putting reserve decentralisatie huisvesting onderwijs ter dekking deel subsidie NV DOS ivm.
inbreiding De Scheg
€ 22.000

Putting reserve knelpunten in de sport
€ 17.000

Putting reserve investering buitensportaccommaties
€ 242.000

Putting reserve kapitaallasten
€ 134.000

Deze puttingen hebben alle drie als doel het optimaliseren van de de gemeentelijke
sportaccommodaties.

Voor 2008 en 2009 vindt er een putting plaats uit de reserve stedelijke investeringen ten behoeve van
het optimaliseren van het sportcomplex Borgele voor 2008 is dit een bedrag van
€ 70.000

(bedragen x € 1.000)

Stortingen in reserves
reserve knelpunten sport
reserve inv. buitensport
reserve bijdrage.kap.lasten invest.wco
Totaal

2008
18
282
70
370

2009
18
299
90
407

2010
18
315
0
333

2011
18
350
0
368

Toelichting

Storting reserve knelpunten in de sport € 18.000.

Storting reserve investeringen buitensportaccommodaties ivm vrijvallende kapitaallasten € 282.000.

Storting reserve bijdrage kapitaallasten ten behoeve van optimalisering sportcomplex Borgele € 70.000.
Investeringen
(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. investeringsprojecten
Totaal
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2008
70

2009
90

2010
0

2011
0
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Toelichting

Voor de optimalisering / opwaardering van het sportcomplex Borgele wordt in 2008 een investering
gedaan van € 70.000,- en in 2009 voor een bedrag van € 90.000. Dekking hiervan komt uit de reserve
gemeentelijke investeringen.
(bedragen x € 1.000)

Inkomsten t.g.v. investeringsprojecten
Totaal
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2008
0

2009
0

2010
0

2011
0
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5.

Dekking programmaplan

In hoofdstuk 4 zijn de 14 programma‟s uitgewerkt waarin de gemeentelijke activiteiten en
middeleninzet zijn samengevat. De kosten van deze programma‟s moeten uiteraard gedekt worden.
In dit hoofdstuk wordt eerst een overzicht gegeven van de lasten en baten van de programma‟s.
Daarna wordt de dekking aangegeven. Verder wordt vermeld in welke mate daarbij reserves worden
aangesproken.
5.1

Saldo lasten en baten per programma

In dit overzicht zijn de saldo's per programma samengevat. Voor een nadere specificatie van de lasten
en baten per programma wordt verwezen naar hoofdstuk 2 en naar bijlage 1.
Saldo per programma
Alle bedragen x € 1.000

2008

2009

2010

2011

Progr. 1a Bestuur en Strategie

-8.772

-8.739

-8.729

-8.729

Progr. 1b Publieke dienstverlening

-7.201

-7.144

-7.173

-7.091

-8.302

-8.286

-8.308

-8.459

-19.685

-19.907

-20.166

-20.193

Progr. 4 Bereikbaarheid

-9.930

-6.430

-4.516

-2.416

Progr. 5 Milieu

-1.285

-1.190

-1.180

-1.143

Progr. 6 Ruimtelijke ontwikkeling

-1.611

-1.312

-1.246

-1.186

-43

-67

-59

-56
-2.695

Progr. 2 Veiligheid
Progr. 3 Openbare Ruimte

Progr. 7 Wonen en herstructurering

6.815

743

-2.864

Progr. 9 Werk en inkomen

-8.862

-8.659

-8.313

-8.313

Progr. 10 Opvang en zorg

-15.735

-15.563

-15.554

-15.547

Progr. 11 Jeugd en onderwijs

-13.380

-13.347

-13.925

-13.812

Progr. 8 Economie en vastgoedontwikkeling

Progr. 12 Samenlevingsopbouw
Progr. 13 Kunst en cultuur
Progr. 14 Sport
Totaal saldo

5.2

-5.829

-5.771

-5.599

-5.483

-12.189

-12.383

-12.152

-11.886

-5.971

-5.949

-5.852

-5.766

-111.981

-114.005

-115.637

-112.776

Algemene dekkingsmiddelen

De belangrijkste dekkingsbron voor de gemeentelijke lasten zijn de zgn. algemene dekkingsmiddelen,
waarvan de Algemene Uitkering (AU) en de Onroerende zaakbelasting (OZB) de belangrijkste zijn. De
dekkingsmiddelen die direct verbonden zijn aan producten, zoals de afvalstoffenheffing en het
rioolrecht zijn als opbrengst ondergebracht in het betreffende programma.
Naast deze algemene dekkingsmiddelen is er ook een aantal lasten en baten dat daar (nog) buiten
valt. Het betreft gereserveerde lasten en baten van algemeen karakter die nog nadere uitwerking
behoeven alvorens te worden toebedeeld aan een programma. Ze worden per onderwerp kort
toegelicht, en voor zover relevant daarna gespecificeerd.
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Onderstaande tabel geeft een overzicht, met daaronder een korte toelichting per onderdeel.
Algemene dekkingsmiddelen

2008

2009

2010

2011

Rentebaten i.z. reserves dienstmiddelen

1.074

1.074

1.074

1.074

Beleggingen

1.411

1.405

1.400

1.394

Financiering

3.520

3.520

3.520

3.519

16.190

16.795

17.426

18.090

Alle bedragen x € 1.000

Onroerende zaakbelastingen
Overige belastingen
Algemene uitkering
Onvoorzien

392

392

392

392

89.187

91.201

93.208

95.065

-244

-246

-249

-253

-1.344

-1.164

-1.364

-1.583

-310

-625

-945

-1.270

-250

-50

-250

Algemene lasten en baten:
-Gestalde budgetten
-Stelpost autonome ontwikkelingen
-Stelpost nieuwe ontwikkelingen
-Stelpost WMO

-1.298

-1.298

-1.298

-1.298

-Stelpost accres AU

-1.134

-2.666

-4.006

-5.432

2.516
-694

2.770
-654

3.085
-624

3.266

-443

202

3.699

-789

108.919

110.456

115.268

111.341

-Technische stelposten
-FPU en kosten voormalig personeel
Calculatieverschillen
Totaal algemene dekkingsmiddelen

-584

Ten aanzien van de bovenstaande onderdelen kan de volgende toelichting worden gegeven:
Onderwerp:

Toelichting:

Rentebaten reserves

Betreft rentebaten over reserves van dienstmiddelen, die
worden toegevoegd aan de exploitatie.
Het betreft de resultaten van beleggingen uit schuldtitels O.a. dividend:
die tot het gemeentelijk bezit behoren.
a. BNG
€ 611.000,b. Essent
€ 644.000,c. Vitens
€ 25.000,Zie ook paragraaf verbonden partijen.
Het betreft de opbrengst van de financiering
woningbouw toegelaten instellingen en rente eigen
financieringsmiddelen
In de meerjarenbegroting is met betrekking tot de
De totale opbrengst ozb bedraagt in
opbrengst rekening gehouden met :
2008 € 16.1 miljoen. De economische
- 1. volume (netto-vermeerdering aantal
ozb-waarde bedraagt
woningen/bedrijven)
€ 10.182.908.264.
- 2. aanpassing ozb-tarief in 2008 +1,5% en
vanaf 2009 +3%.
Dit zijn de belasting roerende woon- en bedrijfsruimten,
Zie ook paragraaf 1 Lokale heffingen
de hondenbelasting, de precariobelastingen en de
baatbelasting.
De AU is een algemene uitkering die de gemeente
Voor nadere specificaties en
ontvangt van het rijk voor uitvoering van gemeentelijke
toelichtingen wordt in dit verband
taken. De omvang van de AU wordt bepaald door een
verwezen naar het onderdeel
groot aantal factoren. Onder invloed van wijzigingen in
Gemeentefonds in bijlage 2
rijksbeleid en verandering van omstandigheden wordt de
AU voortdurend aangepast.

Beleggingen

Financiering

Onroerende zaakbelastingen

Overige belastingen

Algemene uitkering
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Onderwerp:

Toelichting:

Onvoorzien

Gebaseerd op een bedrag ad € 2,50 per inwoner.
Aantal inwoners 1-1-2008 97.402
Budgetten waarvoor via raadsbesluiten geld is
zie specificatie hieronder
uitgetrokken, maar dat nog niet is toegewezen in
afwachting van nadere uitwerking
- Betreft een dekking voor autonome
ontwikkelingen in de gemeentelijke financiële
huishouding
Er zijn verschillende redenen om technische stelposten
op te nemen. Onder deze categorie vallen budgetten
waarover de
raad reeds een besluit heeft genomen, maar waarvan
het budget nog niet aan een programma is toegerekend.
Tevens komt het voor dat bij de consolidatie van de
productenbegrotingen van de sectoren nog correcties in
de ramingen moeten worden aangebracht. Die correcties
zijn verzameld op deze categorie stelposten.
In de Nota van wijziging op de begroting zullen deze
budgetten veelal worden verdeeld over de programma‟s
1 t/ 14.
Nog aan te brengen correcties in de programma- /
productramingen die een directe relatie met een eenheid
hebben, maar niet tijdig konden worden verwerkt. Ook
stelposten m.b.t. btw/bcf verrekening zijn hierin
opgenomen

Gestalde budgetten

Stelpost autonome
ontwikkelingen
Technische stelposten

Calculatieverschillen

Specificatie gestalde budgetten
Alle bedragen x € 1.000
1. Areaaluitbreiding onderhoud en beheer openbare ruimte
2. secundaire arbeidsvoorwaarden
3. subsidie Vluchtelingenwerk
4. digitale bestemmingsplannen
5. tijdelijke huisvesting Leeuwekuil
6. Starthotel
7. kapitaallasten 2e fase sluis
8. kapitaallasten Hanzebrug
9. BAG
10 St. Stad
Totaal

Programmabegroting 2008-2011 - gemeente Deventer

Toelichting 2008

2008

2009

2010

2011

-200
-165
-180
-55
-80
-254
-60

-325
-165

-655
-165

-990
-165

-30
-80
-254
-60

-30

-30

-254
-60

-254
-60
-84

-250
-100
-1.344

-250

-200

-1.164

-1.364

-1.583
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5.3

Resultaat meerjarenbegroting exclusief verrekening reserves

In onderstaande tabel is het totaal aan lasten en baten opgenomen. Het lastentotaal geeft een beeld
van de gemeentelijke 'omzet'. Deze bedraagt voor 2008 € 271 miljoen. Het resultaat (onder in de
tabel) geeft het overall-saldo van lasten en baten als de verrekening met reserves (puttingen en
stortingen) buiten beschouwing wordt gelaten. Dat geeft een extra inzicht in de financiële positie van
de gemeente. De regelgeving (BBV 2004) schrijft deze cijferopstelling dan ook voor.
Resultaat begroting exclusief verrekening reserves

2008

2009

2010

2011

Totaal lasten programma's

-271.354

-248.770

-242.507

-228.049

Totaal baten programma's

159.375

134.766

126.872

115.274

-111.979

-114.004

-115.634

-112.776

108.919

110.456

115.268

111.341

-3.060

-3.548

-366

-1.434

Alle bedragen x € 1.000

Totaal saldo programma's (zie 4.1)
Totaal algemene dekkingsmiddelen (zie 4.2)
Resultaat begroting exclusief verrekening reserves

Toelichting:
De verschillen in de lasten en baten in de jaren wordt met veroorzaakt door met name mutaties in
uitgaven en inkomsten m.b.t. grondexploitaties (programma 8).
5.4

Verrekening met reserves

In onderstaand overzicht zijn alle stortingen en puttingen in/uit reserves verzameld die ten laste resp.
ten gunste worden gebracht van de exploitatie. Voor de inzichtelijkheid zijn de reserve
grondexploitatie en de overige reserves apart vermeld. De mutaties in de reserve grondexploitatie
komen voort uit het egaliseren van resultaten m.b.t. bestaande grondexploitaties.
Ook is opgenomen welke rente conform de vastgestelde regels wordt toegevoegd aan reserves. Voor
detailinformatie per programma en per product wordt verwezen naar hoofdstuk 4 en naar bijlage 4.
Een en ander leidt per saldo tot het volgende effect van verrekening met reserves per jaar:
Verrekening met reserves
Alle bedragen x € 1.000
a. Saldo stortingen (-) en puttingen (+) excl. Rentetoevoeging
- waarvan saldo Reserve Grondexploitatie
- waarvan saldo overige reserves
b. Toevoeging van rente aan reserves (-)
Totaal effect van verrekening reserves (a + b)

5.5

2008

2009

2010

2011

5.811
610
5.201
-3.520
2.291

7.190
-479
7.687
-3.520
3.670

4.846
860
3.986
-3.520
1.326

6.333
805
5.528
-3.520
2.813

Resultaat meerjarenbegroting inclusief verrekening reserves

Resultaat begroting incl. effect reserves

2008

2009

2010

2011

-3.061

-3.549

-367

-1.434

2.291
-769

3.670
122

1.326
960

2.813
1.379

Alle bedragen x € 1.000
Resultaat exclusief inzet reserves (zie 5.3)
Dekking via inzet reserves (zie 5.4)
Totaal resultaat meerjarenbegroting

Voor de aanwending van deze uitkomsten wordt verwezen naar hoofdstuk 2.
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6.

De paragrafen
1. Paragraaf Lokale heffingen
2. Paragraaf Weerstandsvermogen
3. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
4. Paragraaf Financiering
5. Paragraaf Bedrijfsvoering
6. Paragraaf Verbonden partijen
7. Paragraaf Grondbeleid
8. Paragraaf Grotestedenbeleid
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1.

Paragraaf Lokale heffingen

1.1

Algemeen

Begripsbepaling
De lokale heffingen zijn onder te verdelen in twee categorieën:
 belastingen;
 rechten.
Belastingen zijn heffingen waar geen aanwijsbare tegenprestatie van de overheid tegenover staat. De
lokale belastingen zijn daarmee bijdragen in de algemene kosten van de gemeente en hebben
derhalve een budgettaire functie. Doel ervan is niet anders dan via de belastingen inkomsten te
verwerven.
Rechten zijn heffingen voor het gebruik van bepaalde werken of inrichtingen van de overheid.
Tegenover de heffing van de burger staat een tegenprestatie van de overheid. Rechten zijn in feite
bestemmingsheffingen.
Met betrekking tot de belastingen en rechten zijn de beleidsuitgangspunten verschillend.
Beleidsuitgangspunt gemeentelijke belastingen
Bij de belastingen staat de budgettaire functie voorop. De tarieven van de onroerende en de roerende
zaakbelastingen worden vastgesteld uitgaande van een opbrengstverhoging (exclusief areaal
uitbreiding) van 1,5% per jaar in 2008 (volgens collegeprogramma) en daarna 3% per jaar
(Voorjaarsnota 2006). De tarieven voor de overige heffingen worden in principe met 3,25% verhoogd*.
Uitzondering hierop zijn de tarieven afvalstoffenheffing, parkeren en de baatbelastingen
De tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen moeten uiterlijk in de decemberraad worden
vastgesteld. Op dat moment moeten de gevolgen van de hertaxatie duidelijk zijn en kunnen de
tarieven worden bepaald. Uitgangspunt is dat de gemiddelde waardestijging leidt tot navenant lagere
tarieven (exclusief areaal uitbreiding).
Beleidsuitgangspunt rechten
Door het karakter van de rechten als bestemmingsheffing is er een duidelijke relatie tussen de
opbrengst van de rechten en de kosten van de door de gemeentelijke overheid te leveren
tegenprestatie. Beleidsuitgangspunt is om die reden de kostendekkendheid van de betrokken
tegenprestatie c.q. het overheidsproduct. De kostendekkendheid bepaalt in principe het in rekening te
brengen tarief aan de burger.
Voor 2008 worden ook deze tarieven verhoogd met 3,25%*. De tarieven voor bouwleges en
bijzondere procedures Wet Ruimtelijke Ordening stijgen t.o.v. 2007 niet.

*) ten tijde van het opstellen van de programma- en productbladen werd nog gecalculeerd met een stijging van 2,25%,
gebaseerd op inmiddels achterhaalde loon/prijsontwikkelingen. Er kan dus sprake zijn van verschillen tussen de in die
informatiedragers genoemde bedragen en de bedragen die in deze paragraaf worden genoemd. Bij nota van wijziging 2008
wordt dit gecorrigeerd.
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Kwijtscheldingsbeleid
Het kwijtscheldingsbeleid is vastgelegd in de Leidraad invordering. De kwijtschelding betreft de
hondenbelasting, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. De gestelde criteria zijn afgeleid van de
rijksregelgeving. Na de afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB voor woningen komt
kwijtschelding bij OZB nog maar sporadisch voor.
Opgemerkt wordt dat de werkelijke cijfers van 2007 zullen afwijken van de geraamde cijfers. Dit is het
directe gevolg van de inhaalslag die op invorderingsgebied is gemaakt. De vervolging van de
aanslagen 2005 en 2006 heeft afgelopen januari plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een grote
stroom kwijtscheldingsverzoeken 2005/2006 in 2007 waardoor het geraamde bedrag zal worden
overschreden. Er zijn inmiddels 3.750 verzoeken behandeld, er zullen naar verwachting in totaal
4.000 verzoeken binnenkomen. Ervaringscijfers leren dat ca. 85% wordt toegewezen. In 2008 zal er
weer een stabiele situatie ontstaan.
Belasting/heffing

Geraamde kwijtschelding in 2008
€
1.000
€
9.000
€ 785.000
€ 452.000

OZB/RZB opbrengst
Hondenbelasting
Afvalstoffenheffing
Rioolrecht

Woonlasten 2008
De tariefstijgingen 2008 leiden voor wat betreft de belangrijkste tarieven tot het volgende beeld
(uitgegaan is van een WOZ-waarde van € 180.000).
Woonlasten 2008
Tarief 2007
Afvalstoffenheffing
Rioolrecht huishoudens
OZB gebruiker
Woonlasten gebruiker
OZB eigenaar
Woonlasten gebruiker / eigenaar
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€ 269,40
€ 150,12
geen
€ 419,52
€ 205,92
€ 625,44

In 2008
verhoogd met
3,0%
3,25%

Tarief 2008
€ 277,44
€ 155,04
geen
€ 432,48

1,5%
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1.2

Nadere toelichting belastingen

Onroerende en roerende zaakbelastingen
Vanaf 1 januari 2007 wordt de WOZ-waarde van onroerende zaken jaarlijks vastgesteld. Als gevolg
van deze jaarlijkse herwaardering moeten de tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen voor 2008
opnieuw worden berekend. Medio 2007 is circa 50% van de waarden voor 2008 bekend. Dit
percentage is nog onvoldoende om te komen tot een goede tariefberekening voor de heffing van OZB
voor het jaar 2008. De tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen 2008 worden uiterlijk in de
decemberraad vastgesteld.
De huidige limitering van de onroerende-zaakbelastingen vervalt per 1 januari 2008. Dat is voor de
gemeentelijke belastingen de belangrijkste uitkomst van het bestuursakkoord tussen Rijk en
gemeenten van 4 juni 2007. Het vervallen van de limitering OZB mag niet leiden tot een onevenredige
stijging van de collectieve lastendruk. In het collegeprogramma is bepaald dat t/m 2008 een
tariefsverhoging OZB van 1,5% per jaar wordt toegepast (exclusief areaalontwikkeling). Daarna geldt
een tariefstijging van 3% per jaar (Voorjaarsnota 2006).
Naast het vervallen van de maximum tarieven vindt er tevens een onderzoek plaats of de tariefstelling
OZB per € 2.500 waarde-eenheid kan worden vervangen door een percentage. Tevens zullen
Kabinet, VNG en Unie van Waterschappen overleg voeren over de uitvoeringskosten Wet waardering
onroerende zaken (WOZ). Aan de orde komen de mogelijke extra kosten voor gemeenten als gevolg
van de Wet Werken aan Winst en het huidige stelsel van kostenverdeling.
De belangrijkste OZB- en RZB-tarieven in 2008 bedragen per € 2.500 (de nu nog geldende,
door het rijk bepaalde, berekeningsgrondslag):
2007
2008
Eigenarentarief woning:
€ 2,86
nog niet bekend
Eigenarentarief niet woning:
€ 5,41
nog niet bekend
Gebruikerstarief niet-woningen:
€ 4,34
nog niet bekend
De opbrengsten worden geraamd op:
Belasting
OZB-opbrengst
RZB-opbrengst

Geraamde opbrengst in 2008
€
€

16.190.000
7.500

Toelichting:
Bij de herwaardering van de roerende zaken bleken enkele objecten naar aard en inrichting onroerend
te zijn. Dit resulteert in een lagere opbrengst RZB en een kleine vermeerdering van de OZB. De RZB
en de OZB kennen gelijke tarieven.
Hondenbelasting
De tarieven zijn t.o.v. 2007 verhoogd met 3,25% van € 40,08 naar € 41,40. De geraamde opbrengst
2008 bedraagt € 262.000. Op basis van ervaringen wordt hiervan jaarlijks ca. € 9.000 kwijtgescholden.
Er is sprake van een bestand van ruim 6.000 honden.
Belasting
Hondenbelasting
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€

262.000
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Parkeerbelastingen
Nadat de raad najaar 2007 haar besluitvorming over het Uitvoeringsplan Parkeren heeft afgerond, zal
B&W waar nodig een voorstel tot wijziging van de begroting 2008 e.v. aan de raad ter goedkeuring
voorleggen. Voor de meerjarenraming 2008 tot en met 2011 is de parkeerbelasting geïndexeerd op
3,5%."
Belasting
Parkeerbelastingen

Geraamde opbrengst in 2008
€ 3.635.000

Toelichting:
Naast de inkomsten uit bovengenoemde categorieën worden ook naheffingen opgelegd en terreinen
verhuurd.
Precariobelastingen
Deze belastingen worden geheven voor het hebben van voorwerpen onder of boven, voor openbaar
gebruik bestemde, gemeentegrond. Onder de precariobelasting vallen ook de marktgelden.
In juni 2007 is de concept marktverordening door ons college behandeld. Naar verwachting volgt
raadsbehandeling na de zomer van 2007. Het college overweegt om hieropvolgend de
marktgeldprecarioverordening op te stellen. Bij positieve besluitvorming worden de marktgelden niet
meer opgenomen in de precarioverordening. Met ingang van 2008 wordt het precariotarief voor het
Grote Kerkhof gelijk gesteld aan het tarief voor de Brink, omdat voor de grote evenementen
tegenwoordig gebruik gemaakt wordt van beide pleinen.
De afgelopen jaren waren de lasten van product Markten structureel hoger dan geraamd. Dit is in de
Zomermarap 2007 budgetneutraal gecorrigeerd via overheveling van € 100.000 budget
apparaatlasten van product Havens naar product Markten. De marktkooplieden geven aan dat zij de
tarieven op dit moment te hoog vinden en dat dit een behoorlijke kostenpost is. De CVAH
(branchevereniging) heeft verzocht de tarieven dit jaar niet te wijzigen.
Het wordt niet wenselijk geacht de structurele tekorten bij markten nu te verhalen door een forse
verhoging van de tarieven, mede gelet op het verzoek van de CVAH. Geen verhoging is gezien het
ontstane structurele tekort ook niet wenselijk. Voorgesteld wordt de reguliere verhoging van 3,25% toe
te passen.
Recht
Precariobelastingen incl. marktgelden
waarvan marktgelden

Geraamde opbrengst in 2008
€ 466.600
€ 368.600

Toelichting:
Opgemerkt wordt dat in de opbrengst marktgelden ook een bedrag is verantwoord voor collectieve
reclameacties, energievergoedingen e.d. (€ 95.000).
Baatbelastingen
De gemeente heeft wettelijk de mogelijkheid tot het heffen van een baatbelasting wanneer onroerende
zaken door het aanbrengen van gemeentelijke voorzieningen zijn „gebaat‟. De belasting wordt
geheven van de eigenaar van de onroerende zaak.
Binnen de gemeente Deventer bestaan 3 soorten baatbelastingen, namelijk de “oude” baatbelastingen
die betrekking hebben op het verharden van wegen in de voormalige gemeente Diepenveen, wegen
en de riolering in de voormalige gemeente Bathmen en de baatbelasting Binnenstad die betrekking
heeft op de herinrichting van de binnenstad.
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Voor deze laatste zijn in 2004 contracten verstuurd gevolgd door aanslagen baatbelasting voor de
Binnenstad. Er is op grote schaal bezwaar tegen deze aanslagen aangetekend (194 bezwaren bij 217
aanslagbiljetten). In die gevallen waar bezwaar is aangetekend is uitstel van betaling verleend. In
afwachting van de verwijzingsprocedures van Breda wordt gewacht met het doen van een uitspraak
op de bezwaren.
Op 6 juli 2005 heeft het gerechtshof in Den Haag uitspraak gedaan in de baatbelasting van de
gemeente Breda. De uitslag was negatief voor die gemeente. Breda is in cassatie gegaan.
Inmiddels heeft de Hoge Raad op 4 mei 2007 arrest gewezen. Het hoger beroep van de gemeente
Breda is gegrond verklaard en de zaak is terugverwezen naar het Gerechthof Arnhem voor verdere
inhoudelijke behandeling. Op de gevolgen van het arrest wordt nog gestudeerd. Een duidelijke
conclusie met betrekking tot de baatbelasting kan op basis van genoemd arrest nog niet worden
getrokken. In de loop van 2007 wordt hierover duidelijkheid verwacht. Het risico m.b.t. de realisering
van de opbrengst van de baatbelasting blijft onveranderd hoog. Het resultaat van de bezwaarschriften
en de eventueel te voeren beroepsprocedures is mede afhankelijk van hetgeen beslist wordt in de
verwijzingsprocedures inzake de baatbelastingen van Breda, aangezien de feitenconstellatie grote
overeenkomsten vertoont met die in Deventer.
Belasting

Geraamde opbrengst in 2008
€

Baatbelastingen (zandwegen, riolering)
Baatbelasting Binnenstad

1.3

10.000
p.m.

Nadere toelichting rechten

Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing is een bestemmingsheffing en valt voor de lokale heffingen onder belastingen.
De bestemmingsbelasting wordt geheven van een burger die geacht wordt van bepaalde
overheidsuitgaven profijt te hebben en wordt alléén daarvoor gebruikt. De afvalstoffenheffing mag
maximaal kostendekkend zijn. Bij de afvalstoffenheffing is het belastbare feit het feitelijk gebruik van
een perceel ten aanzien waarvan de gemeente een inzamelplicht heeft voor de huishoudelijke
afvalstoffen die in een particuliere huishouding kunnen ontstaan.
De komende jaren zal in de afvalinzameling geïnvesteerd moeten worden. Het gaat daarbij zowel om
investeringen voor vervanging alsook om nieuwe investeringen. De noodzaak voor (her)investering ligt
bij de prestaties die Deventer in de komende jaren wil bereiken op het gebied van afvalinzameling
zoals een hoger scheidingsrendement en bij kenmerken van het systeem zoals een verouderd open
systeem. Ten behoeve van de investeringen is een investeringsraming gemaakt voor de komende 10
jaar.
Hieronder vindt u de scheidingspercentages 2008 in vergelijk met de scheidingspercentages voor het
jaar 2006 weergegeven.
Soort afval
Soort afval
glas
oud papier
textiel
GFT
grofvuil

2006
gerealiseerd
69%
57%
niet beschikbaar
58%
niet beschikbaar

2008
streefpercentage
71%
58%
45%
60%
59%

De afgelopen jaren is het tarief voor de afvalstoffenheffing jaarlijks verhoogd met 3%. Voor 2008 wordt
ook een verhoging met 3% voorgesteld (dit is lager dan de voor de overige tarieven geldende
verhoging). De verhoging zal de komende periode moeten worden doorgezet om op de lange termijn
de egalisatievoorziening op het niveau van ongeveer € 500.000 te laten arriveren. Door de gevolgen
van investeringen zal deze voorziening na een aanvankelijke stijging de komende jaren in omvang
dalen.
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Voorgesteld tarief 2008: € 277,44.
Recht

Geraamde opbrengst in 2008
€

Afvalstoffenheffing

12.019.000

Rioolrechten
Per 1 januari 2008 treedt de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken in werking.
De gemeenten krijgen vanaf die datum de zorgplicht voor stedelijk afvalwater, hemelwater en
grondwater. Er kan per 1 januari 2008 een nieuwe belasting geheven worden voor de kosten van die
zorgplicht. Gemeenten hebben twee jaar de tijd om over te schakelen van het oude naar het nieuwe
systeem. Vanaf 2010 moeten alle gemeenten de nieuwe belasting heffen. Tin de loop van 2009 volgt
dan een voorstel voor de nieuwe heffing welke naar verwachting gevolgen zal hebben voor de
tariefstructuur en de kostentoerekening.
De commissie Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) heeft een notitie
riolering opgesteld. De notitie stelt het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) centraal. Vanwege de
transparantie-eisen moet bijvoorbeeld de voorziening riolering (onderhoud respectievelijk vervanging)
aan het GRP verbonden zijn. Riolering moet worden geactiveerd. Sparen of egalisatie is mogelijk door
middel van voorzieningen en/of reserves. Met een GRP dat op orde is hoeven er geen gevolgen te
zijn voor de tariefstelling. De gemeenten hebben tot uiterlijk 1 januari 2012 om een nieuw gemeentelijk
rioleringsplan op te stellen.
De Gemeenteraad heeft op 24 mei 2004 het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2005-2010
vastgesteld. Hierin is een investeringsprogramma opgenomen tot en met 2009. Deze investeringen
dienen uit de rioolheffing te worden betaald. Ook heeft de Gemeenteraad in april 2006 de
meerjarenraming gemeentelijke bijdrage voor de herstructurering van wijk 3 en 4 vastgesteld. Voor
2007 t/m 2009 wordt elk jaar € 800.000 uit de rioolbegroting voor genoemde herstructurering ingezet
vanwege daarmee samenhangende rioleringswerkzaamheden. Ook deze bijdrage wordt gedekt vanuit
de rioolheffing.
De tarieven van de riolering zullen dit jaar stijgen met 3,25%. Basis voor deze tariefstijging ligt in de
toegenomen kosten van de uitvoerende activiteiten (reguliere inflatie).
Voorgesteld tarief 2008 huishoudens: € 155,04.
Recht
Rioolrecht

Geraamde opbrengst in 2008
€

6.798.000

Tarieven legesverordening
In verband met de dienstverlening per internet zijn de leges van Burgerzaken in 2007 uitgebreid met
een nieuwe "internet bepaling". Dit houdt verband met de mogelijkheid voor burgers om online (via de
gemeentelijke website) producten en diensten aan te vragen en te betalen. De verwachting is dat in
2008 de internet-dienstverlening t.a.v. de leges zal worden uitgebreid.
Bij tarieven waarin een component rijksleges is verwerkt, is die component overgenomen uit het
voorstel van de rijksministerraad. Het wijzigingsbesluit wordt nog voorgelegd aan de Raad van State.
Zodra deze akkoord is, wordt het besluit in het Staatsblad gepubliceerd (waarschijnlijk medio oktober).
De VNG heeft de tarieven inmiddels gepubliceerd. Om per 1 januari 2008 met de legesverordening te
kunnen werken zijn de voorgestelde tarieven, aangezien het risico minimaal is, opgenomen in de
nieuwe legesverordening 2008.
De bouwleges en de leges voor bijzondere procedures in het kader van de Wet RO stijgen t.o.v. 2007
niet. Deze leges worden niet verhoogd omdat de basis voor de te heffen leges de bouwsom is.
Aangezien de bouwsommen jaarlijks stijgen, zal de legesopbrengst meestijgen.
Begin 2007 is aan de Raad inzicht gegeven in de kosten die worden toegeschreven aan de
bouwleges. Uit het hieraan voorafgaande onderzoek is gebleken dat de tarieven voor bouwleges in
Deventer in vergelijking met andere gemeenten onder het gemiddelde liggen. Op basis van de
gerealiseerde inkomsten in de afgelopen jaren en de vooruitzichten voor de komende tijd is bij
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Voorjaarsnota 2007 vastgesteld dat de bouwleges met ingang van 2009 met 5% worden verhoogd.
Binnen het boekjaar kunnen verschillen blijven voorkomen tussen structurele lasten en fluctuerende
inkomsten, die binnen het meerjarig perspectief worden gecompenseerd.
Recht
Bouwleges

Geraamde opbrengst in 2008
€

2.583.000

Toelichting:
Ondanks dat de tarieven niet stijgen wordt een opbrengststijging geraamd in verband met de
gestegen bouwkosten en de daaraan gekoppelde leges.
Haven en opslaggelden
De wijze van het heffen van Havengelden voor woonschepen is aangepast van strekkende meters
naar m2. Op basis van deze wijziging is het tarief aangepast. Naar verwachting zal de totale
opbrengst m.b.t. de woonschepen gelijk blijven.
De exploitatie van de haven is niet kostendekkend. Er worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd
die niet worden doorberekend aan de gebruiker. De tarieven zullen met 3,25% stijgen voor opvang
van gestegen kosten die wel gedekt worden door de haventarieven. De branchevereniging vindt de
tarieven in vergelijking met andere havens hoog. Mede daarom zijn de tarieven niet kostendekkend.
Recht
Haven en opslaggelden

Geraamde opbrengst in 2008
€

231.000

Tarieven begraafplaatsen
Het algemene beleid is de tarieven zoveel mogelijk kostendekkend te laten zijn. In een aantal gevallen
is dat structureel niet mogelijk. Dit geldt ook voor de begraafplaatsen.
Recht
Begraafrechten

Geraamde opbrengst in 2008
€ 127.000

Kostendekkendheid leges en tarieven
Wij hanteren het principe van kostendekkendheid van leges en tarieven. Mede gelet op landelijke
vergelijkingscijfers en vragen die ons daarover bereiken zijn wij voornemens, juist nu de organisatie is
gewijzigd waardoor doorberekening van (overhead)kosten t.o.v. de oude situatie aan wijziging
onderhevig kan zijn, de kostendekkendheid van de leges en tarieven opnieuw te onderzoeken. Wij
zullen de Raad in 2008 over de resultaten informeren en daar waar nodig voorstellen doen.
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2.

Paragraaf Weerstandsvermogen

2.1

Inleiding

Weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen
vangen zonder dat de normale bedrijfsvoering daardoor wordt aangetast. Het weerstandsvermogen
bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit (de middelen waarover de
gemeente kan beschikken om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken) en
de benodigde weerstandscapaciteit (de risico‟s waarvoor geen voorzieningen of verzekeringen zijn
afgesloten). In de beleidsnota weerstandsvermogen en risicomanagement zijn deze zaken nader
belicht.

2.2

Beschikbare weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om
niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken.
Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met het
eerste wordt bedoeld het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen
vangen zonder dat dit een substantiële invloed heeft op de hoogte van het voorzieningenniveau van
de programma's. Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent
kunnen worden ingezet om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten
koste gaat van de uitvoering van programma's.
Onderdelen van de beschikbare weerstandscapaciteit zijn:
 Reserves;
o algemene reserve*
o bestemmingsreserve*
 Onbenutte (flexibele) begrotingsruimte;
o post onvoorzien*
o stelpost autonome ontwikkelingen
o stelpost actuele 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.
Toelichting beschikbare weerstandscapaciteit per onderdeel:
Reserves
Algemene reserve
Op basis van een analyse van de reserves worden in deze begroting twee categorieën algemene
reserves onderscheiden;
 Algemene reserve: deze reserves is vrij besteedbaar en kan volledig tot de beschikbare
weerstandscapaciteit worden gerekend;
 Algemene reserve met bestemd weerstandsmotief: deze reserves wordt expliciet
aangehouden voor het opvangen van negatieve financiële gevolgen van risico's die optreden
binnen een specifieke activiteit (product). Net als de vorige categorie betreft dit beschikbare
weerstandscapaciteit maar dan wel voor een specifieke groep risico's (bijvoorbeeld
grondexploitatie risico's).
Bestemmingreserve
Aan de bestemmingsreserve is door de raad een specifieke bestemming gegeven. Bij het opstellen
van deze begroting is een analyse gemaakt van de reserves. Op basis van artikel 43 – BBV en
aanvullende criteria voor het „beklemmend‟ zijn van de bestemming van een reserve, wordt een
nieuwe indeling voorgesteld (zie bijlage 3).
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Onder beklemmend moet worden verstaand dat de reserve onlosmakelijk met het doel waarvoor het is
gevormd verbonden is en dat het administratief technisch niet mogelijk is, deze te wijzigen zonder
substantiële gevolgen voor het gevoerde financiële beleid.
Hierbij worden 3 categorieën bestemmingsreserves onderscheiden;
 bestemmingsreserve (prestatiegebonden);
 bestemmingsreserve (prestatiegebonden met rentebeslag);
 financieel technische bestemmingsreserve (beklemmende prestatie).
Op basis van de aangepaste categorisering kunnen de volgende reserves tot de beschikbare
weerstandscapaciteit worden gerekend;
Reserves
(bedragen x € 1.000)
1. Algemene reserve
2. Algemene reserve met bestemd weerstandsmotief
Totaal

Totaalbedrag
Actuele prognose reserves ultimo 2008
1.523
11.580
€ 13.103

Tabel 1. Beschikbare weerstandscapaciteit

Voor een totaal overzicht van de reserves wordt verwezen naar bijlage 3 van de programmabegroting
2008-2011.
Onbenutte (flexibele) begrotingsruimte
Post onvoorzien
In de (meerjaren) begroting 2008-2011 is jaarlijks een bedrag opgenomen voor onvoorziene
eenmalige zaken. In 2008 bedraagt dit bedrag € 243.500. Dit is een bedrag dat is gebaseerd op
€ 2,50 per inwoner bij een totaal van 97.402 inwoners.
Stelpost autonome ontwikkelingen
In de meerjarenbegroting is voor elk jaar opnieuw een structurele buffer opgenomen. Dit is een
dekking voor het opvangen van autonome knelpunten en ontwikkelingen in de gemeentelijke
financiële huishouding. In 2008 bedraagt dit een structureel bedrag € 310.000,- Voorgesteld wordt het
bedrag elk jaar te verhogen met een prijsstijging van 2%.
Stelpost structurele autonome
ontwikkelingen
bedragen x € 1.000)

2008

1. jaarschijf 2008

2009
310

2. idem 2009

2010

2011

310

310

310

315

315

315

320

320

945

1.270

3. idem 2010
4. idem 2011

325

Saldo
310
Tabel 2. Stelpost structurele autonome ontwikkelingen

625

Stelpost actuele ontwikkelingen
Voor het oplossen van toekomstige dringende ontwikkelingen (o.a. nieuwe beleidsvoornemens) is nog
eenmalig een stelpost beschikbaar.
Stelpost actuele ontwikkelingen
bedragen x € 1.000)

2008

2009

2010
250

2011
250

250

Tabel 3. Stelpost actuele ontwikkelingen

Onbenutte investeringscapaciteit
In 2006 is binnen de gemeente Deventer een gemeentelijke investeringsplanningsinstrument
vastgesteld.
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Uitgaande van de meerjarenbegroting 2008-2011 (paragraaf onderhoud kapitaalgoederen en bijlage
5) en hoofdstuk 3 investeringsplanning zullen de, specifiek voor investeringen vrijgemaakte middelen,
worden ingezet in de benoemde investeringsprojecten. Niet alle geprioriteerde projecten kunnen
worden uitgevoerd en er zijn geen middelen voor nieuwe initiatieven.
De investeringsruimte is volledig nodig om de lopende investeringen te dekken en de huidige voorraad
kapitaalgoederen in stand te houden. Geconcludeerd kan worden dat er geen vrije investeringsruimte
beschikbaar is zonder dat het huidige beleid wordt aangetast. De geplande bedragen kunnen in geval
van nood opnieuw worden geprioriteerd of in de tijd naar achter geschoven.
Onbenutte belastingcapaciteit
Voor de onbenutte belastingcapaciteit kan gekeken worden naar de ozb, de afvalstoffenheffing,
rioolrechten en de leges voor zover deze niet reeds „maximaal‟ of kostendekkend zijn.
De huidige limitering van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) vervalt per 1 januari 2008 (nog geen
definitief regeringsbesluit). Dat is voor de gemeentelijke belastingen de belangrijkste uitkomst van het
bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten van 4 juni 2007 Het vervallen van de limitering OZB mag
niet leiden tot een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk.
In het collegeprogramma is bepaald dat t/m 2008 een tariefsverhoging van de onroerendezaakbelastingen met 1,5% wordt toegepast (exclusief areaalontwikkeling) en voor de jaren 2009-2011
een verhoging van 3,0%.
Zie voor de hoogte van de gemeentelijke tarieven de paragraaf lokale heffingen.
Kostendekkendheid leges en tarieven
Wat betreft het rioolrecht zijn de tarieven kostendekkend met inbegrip van putting uit en storting in de
desbetreffende egalisatievoorziening. Voor de afvalstoffenheffing is het tarief ook kostendekkend met
inbegrip van een putting/storting m.b.t. de voorziening afvalstoffenheffing.
Voor de leges geldt in principe ook de regel van kostendekkendheid. De meeste leges zijn nog niet
kostendekkendheid. Mede gelet op landelijke vergelijkingscijfers en vragen die ons daarover bereiken
zijn wij voornemens, juist nu de organisatie is gewijzigd waardoor doorberekening van
(overhead)kosten t.o.v. de oude situatie aan wijziging onderhevig kan zijn, de kostendekkendheid van
de leges en tarieven opnieuw te onderzoeken. Wij zullen de Raad in 2008 over de resultaten
informeren en daar waar nodig voorstellen doen.
Stille reserves
Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die tegen een lagere waarde op de balans worden
gewaardeerd dan de opbrengstwaarde (economische waarde) en direct (binnen 1 jaar) verkoopbaar
zijn, zonder dat het bedrijfsproces hierdoor negatief wordt beïnvloed. Hierbij wordt m.n. gedacht aan
de waarde van het onroerend goed (gebouwen en gronden) die in het bezit van de gemeente. Zie ook
de Vastgoedrapportage 2007 en paragraaf 7. Grondbeleid.
Samenvatting beschikbare weerstandscapaciteit
Uit de hierboven vermelde elementen kan de omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit per
ultimo 2008 als volgt worden bepaald;
Element

Onderdeel

Algemene reserve

Algemene reserve
Saldi reserve
Algemene reserve grondexploitatie
Algemene reserve OZ
Reserve WWB-I deel (res. uitkeringen)
Egalisatiereserve rente
Post onvoorzien
Stelpost struc. autonome ontwikkelingen
Stelpost actuele ontwikkelingen

Algemene reserve met bestemd
weerstandsmotief

Onbenutte begrotingsruimte

Onbenutte investeringscapaciteit
Onbenutte belastingcapaciteit
Stille reserves

Nader te bepalen
Weerstandscapaciteit 2008

Waarde (bedragen x € 1.000)
Incidenteel
Structureel
272
1.251
6.609
1.111
2.467
1.393
244
310 t/m 1.270
250
p.m.
p.m.
pm
€ 13.347
€ 560 t/m € 1.520

Tabel 4. Beschikbare weerstandscapaciteit 2008 (bron: begroting 2008)
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2.3

Benodigde weerstandscapaciteit

Inleiding
Op het moment van opstellen van de begroting is de beleidsnota risicomanagement en
weerstandsvermogen ter vaststelling verzonden aan de raad. In betreffende beleidsnota is voor het
opstellen van de weerstandsparagraaf aangegeven dat dit op deze wijze als „eerste proeve‟ zal gaan
plaatsvinden. Uit een vervolg onderzoek op de beleidsnota naar o.a. risico‟s binnen gemeente
Deventer zal bij de voorjaarsnota 2008 een zogenaamde nulmeting worden gepresenteerd. Bij deze
nulmeting zal een zo realistisch mogelijk beeld van de benodigde weerstandscapaciteit tegenover de
beschikbare weerstandscapaciteit worden geschetst. De uitslag van die vergelijking zal
oordeelvormend zijn voor de aan te houden omvang van het weerstandsvermogen voor 2008 en
verder. In deze paragraaf wordt op basis van de financiële risico‟s die in de voorjaarsnota 2007 zijn
gerapporteerd, aangevuld met nieuwe financiële risico‟s een eerste aanzet gegeven voor het bepalen
van de gewenste omvang van het weerstandsvermogen.
Benodigde weerstandscapaciteit
De benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van de risico‟s die de gemeente loopt. Vanuit de
richtlijnen weergegeven in de beleidsnota weerstandsvermogen is een eerste risico inventarisatie
verricht. Deze inventarisatie, voor het eerst uitgevoerd volgens de nieuwe methode, heeft geleid tot
een lijst van risico‟s waarvoor een kwantificering heeft plaatsgevonden en een lijst met risico‟s
waarvoor geen kwantificering heeft plaatsgevonden, omdat betreffende risico‟s niet of niet goed
meetbaar zijn. Hieronder zal in een, voor iedere groep, aparte paragraaf worden aangegeven hoe de
betreffende reserves worden meegenomen bij de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen.
Vervolgens zal in de betreffende paragraaf per risico een korte toelichting worden vermeld.

Verwachte omvang (impact)

Zoals afgesproken in de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen informeren wij u in
deze paragraaf over de risico's met een score ≥ 8. Hieronder wordt voor het bepalen van betreffende
score ter informatie de vastgestelde risicokaart weergegeven. De risicokaart geeft een indicatie van de
potentiële impact van het risico. Hieronder wordt een risicokaart weergegeven die gebaseerd is op in
de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen vastgestelde risicoklassen. Hierbij geldt bij
het intekenen van een risicoscore dat hoe hoger de risicoscore;
 Hoe donkerder de kleur
 Hoe groter de financiële impact
 Hoe hoger de kans op optreden
 Hoe hoger de prioriteit voor aanpak van het risico is

> 2.500.000

5

10

15

20

25

€ 1.000.000 <
€ 2.500.000

4

8

12

16

20

€ 500.000 <
€ 1.000.000

3

6

9

12

15

€ 250.000 <
€ 500.000

2

4

6

8

10

€1<
€ 250.000

1

2

3

4

5

zeer klein
(10%)

klein
(25%)

niet
klein/niet
groot
(50%)

groot
(70%)

zeer groot
(90%)

Kans (waarschijnlijkheid)
Figuur 1. Risicokaart/risicoscore

Programmabegroting 2008-2011 - gemeente Deventer

118

Gekwantificeerde risico’s
De risico‟s waarbij kwantificering heeft plaatsgevonden worden hieronder conform de beleidsnota
risicomanagement en weerstandsvermogen weergegeven.
Herstel constructiefouten gevels schoolgebouw het Vlier
Risico: De kans dat de gemeente de kosten voor het herstellen van constructiefouten aan de gevels
van schoolgebouw het Vlier moet vergoeden.
Programma: 11
Product: 212
Maximaal risico: € 700.000
Bruto verwachte omvang: € 700.000
Verwachting (kans) van optreden: 50%
Reeds gedekt: middels beheersmaatregel (zie onder dekking bij optreden)
Netto verwachte omvang: € 0,00
Risicoscore: 9
Gevolgen: Incidenteel
Genomen beheersmaatregelen: Inschakelen van gespecialiseerde bureaus om te onderzoeken of
schade door een verzekering wordt gedekt dan wel of de aannemer na 33 jaar nog aansprakelijk
gesteld kan worden.
Toelichting: Op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs moet de gemeente
deze herstelkosten vergoeden. In het slechtste scenario (geen dekking door verzekering en geen
verhaalsmogelijkheden) worden de kosten ruwweg geschat op € 1 miljoen. Met deze onvoorziene
uitgave is bij de doorrekening van het Concept-masterplan onderwijshuisvesting geen rekening
gehouden. De begroting 2008 voor product 212 biedt geen mogelijkheden om een tegenvaller van
deze omvang op te vangen.
Dekking bij optreden: Indien het risico optreedt zal dekking worden verkregen vanuit de
bestemmingsreserve decentrale huisvesting onderwijs. In de omvang van deze reserve is hiermee
geen rekening gehouden, wat inhoudt, dat de reserve voor 2012 met hetzelfde bedrag op termijn moet
worden aangevuld.
Restauratie Lebuinus
Risico: Het niet verkrijgen van een restauratiesubsidie ad. € 2,1 miljoen van het Rijk voor de
Lebuinustoren.
Programma: 13
Product: 5
Maximaal risico: € 2.100.000
Bruto verwachte omvang: € 2.100.000
Verwachting (kans) van optreden: 40%
Reeds gedekt: middels beheersmaatregel (zie onder dekking bij optreden)
Netto verwachte omvang: € 0,00
Risicoscore: 12
Gevolgen: Incidenteel
Genomen beheersmaatregelen: De eerste aanvraag is niet gehonoreerd. De aanvraag is aangepast
en zal voor 1 november 2007 opnieuw worden ingediend.
Toelichting: De restauratiekosten zijn gecalculeerd op € 4 miljoen. Op basis van
subsidievoorwaarden 2006 zou maximaal € 2,1 miljoen rijkssubsidie verkregen kunnen worden. De
resterende € 1,9 miljoen is door het college als garantstelling gegeven en voorzien in de
gemeentebrede investeringsplanning.
Dekking bij optreden: Indien het risico optreedt zal dekking worden verkregen vanuit de
bestemmingsreserve gemeentebrede investeringen. In de omvang van deze reserve is alleen
rekening gehouden met een bijdrage van de gemeente ad € 1,9 miljoen. Als extra € 2,1 miljoen moet
worden onttrokken aan de reserve kan dit inhouden dat de restauratie wordt uitgesteld of dat dekking
binnen de RGI wordt gevonden door middelen opnieuw te prioriteren. Echter hiermee wordt dan
afgeweken van het huidig uitgezette investeringsbeleid.
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Naheffing fiscus inzake BTW
Risico: De kans dat de fiscus een naheffing over de jaren 2001 en 2002 uitvoert van respectievelijke
€ 0,3 miljoen en € 2,7 miljoen.
Programma: 8
Product: 11
Maximaal risico: € 3.000.000
Bruto verwachte omvang: € 900.000
Verwachting (kans) van optreden: 90%
Reeds gedekt: middels beheersmaatregel (zie onder dekking bij optreden)
Netto verwachte omvang: € 0,00
Risicoscore: 15
Gevolgen: Incidenteel
Genomen beheersmaatregelen: Tegen de naheffingsaanslagen zijn pro-forma bezwaren gemaakt.
Op dit moment vindt overleg plaats met de belastingdienst. Vervolgens wordt onderzoek in gang gezet
naar de huidige administratieve indeling. Met de uitkomsten van dit onderzoek en de maatregelen
daaropvolgend moeten dergelijke zaken in de toekomst voorkomen worden.
Toelichting: In een concept controlerapport van de belastingdienst over met name de toepassing van
de zogenaamde artikel 28 regeling wordt door hen een btw naheffing over de jaren 2001 en 2002
voorzien van respectievelijk € 0,3 miljoen en € 2,7 miljoen. In het bijzonder zijn hierbij de gehanteerde
aftrekpercentages van de in 2001 en 2002 fiscaal afgesloten grondexploitaties alsmede ook de per 31
december 2002 nog niet afgesloten projecten betrokken. De btw artikel 28 regeling verschafte
gemeenten een buitenwettelijk aftrekrecht, indien gemeenten kans zien de kosten van openbare
voorzieningen in de prijs van de met btw-belaste grondlevering door te berekenen. Een uitzondering
geldt voor openbare voorzieningen die niet in de prijs behoren te worden doorberekend. Vanaf 2003
geldt het btw compensatiefonds. Het concept controlerapport van de fiscus, waarop de mogelijke
naheffing is gebaseerd, geeft aan dat de gemeente onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat
kosten verband hielden met btw-belaste prestaties.
De gemeente is met de Belastingdienst overeengekomen dat voor 28 mei 2007 een reactie op het
concept rapport kan worden gegeven. Daarna volgt overleg en wordt door de Belastingdienst een
definitief rapport opgesteld en wordt mogelijk definitief een naheffingsaanslag opgelegd. Vervolgens
staat bezwaar en beroep open. De verwachting is dat het zover niet zal komen. Principiële
discussiepunten doen zich nauwelijks voor. De gemeente vertrouwt er op de een groot deel van de
naheffingsaanslag in het overleg kan worden weerlegd. Voor een deel zal dat mogelijk niet lukken.
Om die reden is een voorziening voor het btw risico nodig. Een voorziening van € 900.000 wordt
toereikend geacht. Daarvan is binnen de Algemene Reserve Grondexploitatie € 400.000 voorzien en
kan € 500.000 voorziening worden vrijgemaakt vanuit de voorziening afgesloten complexen.
Dekking bij optreden: Indien het risico optreedt zal, zoals hierboven aangegeven, dekking worden
verkregen uit de bestemmingsreserve algemene reserve grondexploitatie en de voorziening
afgesloten complexen (Kloosterlanden). Betreffende bedragen zijn hiervoor al gereserveerd en
voorzien. Dit zal geen gevolgen hebben voor de, in de begroting, vastgestelde bedrijfsvoering
(vastgesteld beleid).
Lokale Agenda van de Toekomst (LAvdT)
Risico: Het niet realiseren van prestatie afspraken op het gebied van uitstroom uit de trajecten
waardoor middelen aan het rijk moeten worden terugbetaald.
Programma: 9
Product: 405
Maximaal risico: € 585.000
Bruto verwachte omvang: € 585.000
Verwachting (kans) van optreden: 90%
Reeds gedekt: middels beheersmaatregel (zie onder dekking bij optreden)
Netto verwachte omvang: € 0,00
Risicoscore: 15
Gevolgen: Incidenteel
Genomen beheersmaatregelen: Bij het signaleren van de achterstand in de realisatie is een
reservering (reserve FWI) ten bedrage van € 700.000 getroffen vooruitlopend op de verwachte
definitieve beschikking van het rijk.
Toelichting: Het aantal te realiseren trajecten in het kader van de LAvdT is voor ongeveer 80%
gerealiseerd. Tot en met 2006 kon nog gescoord worden op uitstroom uit de trajecten. De resultaten
hiervan blijven achter op de prognose uit 2001. Na 01-07-2007 wordt de definitieve beschikking
opgemaakt. Verwacht wordt dat een bedrag van maximaal € 585.000 ten laste van de reserve FWI
gebracht moet worden.
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Dekking bij optreden: Indien het risico optreedt zal, zoals hierboven aangegeven, dekking worden
verkregen uit de bestemmingsreserve FWI (in 2007). Dit zal geen gevolgen hebben voor de, in de
begroting, vastgestelde bedrijfsvoering (vastgesteld beleid).
Baatbelasting binnenstad
Risico: Het niet kunnen uitvoeren van de baatbelasting voor de binnenstad met als gevolg stornering
van opgelegde beschikkingen.
Programma: 8
Product: 6
Maximaal risico: € 2.700.000
Bruto verwachte omvang: € 2.700.000
Verwachting (kans) van optreden: 75%
Reeds gedekt: middels beheersmaatregel (zie onder dekking bij optreden)
Netto verwachte omvang: € 0,00
Risicoscore: 20
Gevolgen: Incidenteel
Genomen beheersmaatregelen: Voor de baatbelasting binnenstad zijn geen structurele opbrengsten
geraamd waardoor het risico geen structurele gevolgen kent. Voor de definitieve afwikkeling wordt de
uitkomst van jurisprudentie (gemeente Breda) afgewacht. Anticiperend op een negatieve uitslag voor
de gemeente Deventer vanuit de jurisprudentie is een reservering getroffen ten bedrage van €
2.700.000.
Toelichting: Voor de baatbelasting binnenstad zijn in 2004 contracten verstuurd gevolgd door
aanslagen baatbelasting. Er is op grote schaal bezwaar tegen deze aanslagen aangetekend (194
bezwaren bij 217 aanslagbiljetten). In die gevallen waar bezwaar is aangetekend is uitstel van betaling
verleend. In afwachting van de verwijzingsprocedures van Breda wordt gewacht met het doen van een
uitspraak op de bezwaren.
Op 6 juli 2005 heeft het gerechtshof in Den Haag uitspraak gedaan in de baatbelasting van de
gemeente Breda. De uitslag was negatief voor die gemeente. Breda is in cassatie gegaan.
Inmiddels heeft de Hoge Raad op 4 mei 2007 arrest gewezen. Het hoger beroep van de gemeente
Breda is gegrond verklaard en de zaak is terugverwezen naar het Gerechthof Arnhem voor verdere
inhoudelijke behandeling. Op de gevolgen van het arrest wordt nog gestudeerd. Een duidelijke
conclusie met betrekking tot de baatbelasting kan op basis van genoemd arrest nog niet worden
getrokken. In de loop van 2007 wordt hierover duidelijkheid verwacht. Het risico m.b.t. de realisering
van de opbrengst van de baatbelasting blijft onveranderd hoog. Het resultaat van de bezwaarschriften
en de eventueel te voeren beroepsprocedures is mede afhankelijk van hetgeen beslist wordt in de
verwijzingsprocedures inzake de baatbelastingen van Breda, aangezien de feitenconstellatie grote
overeenkomsten vertoont met die in Deventer.
Dekking bij optreden: Indien het risico optreedt zal, zoals hierboven aangegeven, dekking worden
verkregen uit de reserve risico‟s waarin voor de baatbelasting € 2.700.000 is gereserveerd. Dit zal
geen gevolgen hebben voor de, in de begroting, vastgestelde bedrijfsvoering (vastgesteld beleid) .
Benadering risicokwantificatie
Voor ondervermelde risico's heeft geen kwantificatie plaatsgevonden maar is wel gepoogd een reële
aanname te doen.
Grondexploitatie
Risico: De kans op financiële tegenvallers in de uitgaven en vertragingen (rentenadelen) in de
opbrengsten met betrekking tot de lopende grondexploitaties
Toelichting: De mate van uitkeerbaarheid van resultaten van in exploitatie zijnde projecten vindt
plaats volgens het realisatieprincipe en het voorzichtigheidsprincipe. Het eerste houdt in dat het
resultaat op transacties wordt genomen indien de overeenkomst met de tegenpartij onherroepelijk is.
Het voorzichtigheidsprincipe omvat het reserveren van kosten voor latente risico‟s tot het moment dat
het risico zich niet meer voordoet. Op basis van 10% van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen voor
de komende 5 jaren wordt een reservering van middelen aangehouden in de algemene reserve
grondexploitatie voor het opvangen van optredende risico‟s. Voor 2008 is deze vastgesteld op
€ 5.600.000 (zie eveneens de Vastgoedrapportage 2007). Nadere uiteenzetting van de risico‟s en het
vaststellen van de omvang van de algemene reserve grondexploitatie is opgenomen in respectievelijk
de projectenrapportage 2007 en de vastgoedrapportage 2007. Bij de voorjaarsnota 2008 zal de
kwantificatie van deze risico‟s nader worden uitgewerkt.
Dekking bij optreden: Indien het risico optreedt zal, zoals hierboven aangegeven, dekking worden
verkregen uit de bestemmingsreserve algemene reserve grondexploitatie.
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Beheer en exploitatie overig onroerend goed
Risico: Dat door vertraging in het tot ontwikkeling brengen van, door de gemeente strategisch
aangekochte grondposities, extra rentekosten worden gemaakt en/of dat de aangekochte
grondposities in het geheel niet in ontwikkeling kunnen worden genomen en tegen een veel lagere
waarde dan de boekwaarde (aanschafwaarde) moet worden afgeschreven.
Toelichting: Op grond van de Nota gronden voor Vastgoed verricht de gemeente strategische
verwervingen in gebieden waarvoor door de raad nog geen planologisch kader is vastgesteld doch
waar de gemeente grondposities wil verwerven teneinde de regiefunctie bij toekomstige
planontwikkeling te waarborgen. Deze vorm van handelen heeft ook kansen in zich. De omvang van
de risico's die gemeente Deventer loopt bij deze activiteit is gemiddeld te noemen. De omvang ervan
moet worden bezien in relatie tot enerzijds de voortgang in ontwikkelingslocaties en anderzijds de
veranderende regierol van de gemeenten en partijen die ook een rol op het gebied van de
vastgoedontwikkeling spelen. Op dit moment wordt voor het afdekken van de risico's een algemene
reserve Onroerende Zaken aangehouden van € 1,1 miljoen.
Dekking bij optreden: Indien het risico optreedt zal dekking worden verkregen uit bovenvermelde
algemene reserve onroerende zaken. Dit zal geen gevolgen hebben voor de, in de begroting,
vastgestelde bedrijfsvoering (vastgesteld beleid).
Uitvoering Wet Werk en Bijstand
Risico: Op een afwijkend verloop van de hoogte van het gemeentelijk cliëntenbestand ten opzichte
van de landelijke ontwikkelingen en van in het bestuursakkoord bepaalde afname van het
cliëntenbestand.
Toelichting: Bij de uitvoering van deze wet wordt rekening gehouden dat op basis van afwijkingen
met het landelijk gemiddelde voor gemeente Deventer in eerste instantie een bepaald soort 'eigen
risico' van toepassing is. Ook zijn in het bestuursakkoord nadere afspraken (voor 4 jaar een korting
van 5%) gemaakt.
Dekking bij optreden: Indien het risico optreedt zal dekking worden verkregen uit de
bestemmingsreserve algemene reserve WWB inkomensdeel (in 2008 reserves Uitkeringen).
Uitgangspunt was dat de reserve minimaal 10% van de geraamde uitkeringen bedroeg. Op basis van
het bestuursakkoord zullen de risico‟s opnieuw worden bepaald. Dit zal in de Voorjaarsnota 2008
nader worden uitgewerkt.
Niet gekwantificeerde financiële risico’s
Geldleningen en garantieverleningen
Risico: Dat door derden een beroep op uitvoering van de garantstelling door de gemeente Deventer
wordt gedaan, dan wel een geldlening niet zal worden terugbetaald.
Toelichting: De gemeente heeft aan particulieren en aan instellingen geldleningen en garanties voor
geldleningen verstrekt. In totaal heeft de gemeente voor € 30 miljoen aan geldleningen verstrekt en
zich tegenover derden voor € 49 miljoen garant gesteld.
Dekking bij optreden: Op basis van historische gegevens is geen aanspraak gemaakt op de
garantstellingen en zijn er geen substantiële aflossingsproblemen voor de geldleningen bekend,
anders dan die door de gemeente Deventer op eventuele waarborgfondsen kunnen worden verhaald.
Een negatief financieel gevolg van het optreden van dit risico voor gemeente Deventer wordt
onwaarschijnlijk geacht.
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Renterisico
Risico: De kans dat de renteresultaten negatief worden beïnvloed door wijzigingen in de marktrente
(primair) en/of dat de renteresultaten beter hadden kunnen zijn.
Toelichting: Eén van de belangrijkste financiële risico's bij het uitvoeren van het treasurybeleid bij de
gemeente Deventer is het renterisico. De wet fido kent een tweetal wettelijke normen, te weten de
kasgeldlimiet en de renterisiconorm, die beogen om de renterisico's van lagere overheden binnen de
perken te houden en te beheersen. Beide normen worden in de paragraaf Financiering van deze
begroting nader toegelicht.
Dekking bij optreden: Voor het nivelleren van renteschommelingen, zodat het niet direct noodzakelijk
is om bij een rentewijziging bijvoorbeeld de tarieven aan te passen, is een egalisatiereserve rente
vastgesteld. Hieruit worden eventuele rentestijgingen afgedekt maar worden ook renteresultaten naar
overgeboekt. De afgelopen jaren zijn door een intensief treasurybeleid geen substantiële risico's
opgetreden waarmee een beroep op de reserve heeft moeten plaatsvinden. In de afgelopen jaren
heeft regelmatig een afroming van renteresultaten plaatsgevonden. Bij ongewijzigde treasury
inspanningen wordt hier in 2008 geen substantieel risico verwacht (uitgaande van de huidig verwachte
renteontwikkelingen).
Aanbestedingsrisico‟s
Risico: Op hogere prijzen voor arbeid, diensten van derden en materiaal dan waarmee in de
geraamde budgetten rekening is gehouden.
Toelichting: De huidige ontwikkelingen in de bouw- en aannemingsmarkt wijzen op een krapte in het
aanbod van vakkundige aannemingsbedrijven wat kan leiden tot stijgende prijzen. Hetzelfde geldt
voor de markt voor bouwmateriaal. Ook hier neemt de vraag sterk toe wat kan leiden tot hogere
prijzen. Twee ontwikkelingen die onder andere hun invloed hebben op aanbesteding van grote werken
waar gemeente Deventer in 2008 en verder wederom mee te maken krijgt (zie eveneens hoofdstuk 3.
Gemeentelijke investeringsplanning) leidt tot hogere vraag naar aannemingswerk dan door de huidige
krapte in personeel.
Dekking bij optreden: Voor het dekken van de kosten indien dit risico zich voordoet zijn geen
speciale reserveringen of voorzieningen getroffen. Aanbestedingsrisico‟s doen zich met name voor bij
projecten van de investeringsplanning en bij grondexploitaties. De risico‟s m.b.t. deze projecten en
grondexploitaties moeten worden opgevangen binnen de RGI (faseren projecten en/of herprioritering)
en binnen de algemene reserve grondexploitaties.
Generaal pardon
Risico: Op het minder beschikbaar gesteld krijgen van middelen door het rijk dan aan kosten gemaakt
(gaat) worden.
Toelichting: Op grond van het coalitieakkoord “Samen Werken, Samen Leven” zijn de
onderhandelingen tussen staatsecretaris van Justitie en de VNG uitgemond in een
onderhandelingsakkoord. Ter compensatie is aan de gemeenten een bedrag van € 55 miljoen
toegezegd. Hoe de verdeling over de gemeenten plaatsvindt is nog onduidelijk. Op dit moment wordt
ingeschat dat Deventer voldoende middelen krijgt toebedeeld om de gemaakte en nog te maken
kosten te dekken. Wat nog wel een impact zou kunnen hebben is, als de betrokken personen een
uitkering aanvragen dat dit zou leiden tot een toenemend beroep op de WWB inkomensdeel (zie
hiervoor het risico met betrekking tot de WWB)
Dekking bij optreden:
In het concept-plan van aanpak dat is opgesteld wordt er van uitgegaan dat een flink aantal
huishoudens een beroep doen op een uitkering van de gemeente. Uitgangspunt van het plan van
aanpak is dat deze groep wordt meegenomen in het project Nieuwe Instroom. In het uiterste geval kan
dat een extra beslag tot gevolg hebben op het Werkdeel in 2008 en 2009. Een en ander is afhankelijk
van hierover met het rijk nog te maken afspraken. Verwacht wordt dat uitvoering van het generaal
pardon verder vooralsnog niet leidt tot extra kosten voor gemeente Deventer waar nog geen rekening
mee is gehouden en de voortgang van de dienstverlening negatief zou kunnen beïnvloeden.
GSB 2005 t/m 2009
Risico: De huidige GSB III-doeluitkering loopt van 2005 t/m 2009. Het is nog niet bekend of en hoe
deze doeluitkering na 2009 wordt gecontinueerd.
Toelichting: Uit de doeluitkering worden diverse eenmalige en structurele uitgaven gedekt. Bij een
daling van de rijksbijdrage loopt de gemeente, indien hiermee structurele uitgaven zijn gedekt, een
risico.
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Dekking bij optreden: Indien de doeluitkering wordt aangepast dan gaan we ervan uit dat hierover
tijdig door het rijk zal worden gecommuniceerd, zodat we de structurele lasten tijdig kunnen worden
voorzien van andere dekking.
Algemene uitkering gemeentefonds (AU)
Risico: De kans dat op basis van het verdeelsysteem (volume ontwikkelingen en positieve aannames)
de gemeente Deventer minder middelen ontvangt dan in de begroting op is gerekend.
Toelichting: Hieronder worden de risico‟s inzake de AU nader toegelicht.
De risico‟s die voortvloeien uit het verdeelsysteem
De volume ontwikkeling met betrekking tot de verdeelmaatstaven kan de ontwikkeling van de
Algemene uitkering sterk beïnvloeden. Als voorbeelden kunnen onder meer genoemd worden:
klantenpotentieel, omgevingsadressendichtheid, bijstandsaantallen, inwoners, woonruimten,
minderheden, alsmede de OZB-capaciteit die tegengesteld werkt.
e
De bijdrage in de ontwikkeling van de landelijke uitkeringsbasis (het zogenaamde 2 orde-effect) is
een andere volumefactor die een sterk en een ( ook voor de Gemeentefondsbeheerders) vaak
onverwacht effect kan hebben op de algemene uitkering.
De risico‟s/ kansen die voortvloeien uit de Accressystematiek
Door het rijk is – zoals reeds in eerdere begrotingsdocumenten werd aangegeven- in 1995 een
nieuwe normeringsystematiek geïntroduceerd. Daarbij is de Algemene uitkering uit het
Gemeentefonds gekoppeld aan de ontwikkeling van de gecorrigeerde netto rijksuitgaven. Dit leverde
sinds 1995 integrale accressen op welke in de Deventer systematiek in eerste aanleg worden
geneutraliseerd. Na aftrek van onder meer benodigde bedragen voor loon- en prijsstijging , leverden
deze accressen een aantal jaren achtereen voor het meerjaren beeld een structureel voordeel op. Met
ingang van de mei- en septembercirculaires 2002 is hierin voor de jaren 2003 en volgende een
kentering gekomen en brak tot en met de mei- en septembercirculaire 2004 een periode van
structurele nadelen aan. De mei en september circulaires 2005 en 2006 lieten voor wat betreft de
integrale accressen een licht herstel zien. De Gemeentefonds circulaire van juni 2007 evenwel laat
weer een fors voordeel zien op het onderdeel accressen , omdat hierin de afspraken uit het CoalitieBestuursakkoord zijn verwerkt. De effecten hiervan voor Deventer zijn meegenomen in de bijstelling
van het meerjaren beeld in deze Programmabegroting. Deze middelen zijn vrij besteedbaar met in
achtneming van de afspraken Bestuursakkoord. De septembercirculaire 2007 zal worden verwerkt in
de komende Voorjaarsnota 2008.
Behoedzaamheids reserve
Door het rijk is - zoals reeds in eerdere begrotingsdocumenten werd aangegeven- in 1995 een nieuwe
normeringsystematiek geïntroduceerd. Daarbij is de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds (het
accres) gekoppeld aan de ontwikkeling van de gecorrigeerde netto rijksuitgaven.
In verband met de nacalculatie van het jaarlijkse accres, wordt jaarlijks in de meicirculaire van jaar t ,
structureel ten laste van de gemeenten, door het rijk een zogenoemde Behoedzaamheids reserve
(BHR) gevormd (inhouding macro € 208 miljoen). Bij de nacalculatie van accres jaar t, in de
daaropvolgende maartcirculaire, wordt deze nacalculatie eerst door het rijk in mindering gebracht op
de reeds gevormde BHR van jaar t en wordt het restant met de gemeenten verrekend.
Op grond van de meicirculaire 1999 wordt door Deventer, met ingang van 1999, de door het Rijk
aangehouden Behoedzaamheids reserve voor 50% structureel teruggeraamd (€ 580.000 op basis van
macro € 104 miljoen). De bedoeling hiervan is om (gelet op het grillige verloop in de jaarlijkse
verrekeningspercentages BHR) al te grote fluctuaties- in een laat stadium – in het resultaat van de
jaarrekening te voorkomen. De daadwerkelijke verrekening BHR via de jaarlijkse maartcirculaire is in
de achterliggende jaren uitgekomen op 75% (1998), 55% (1999), 90% (2000), 100% (2001), 100%
(2002), 4% (2003), 89% (2004), 42% (2005), 12% (2006). Het verrekeningspercentage blijft een
ongewisse factor.
In de junicirculaire 2007 wordt aangekondigd dat op grond van het Bestuursakkoord met ingang van
de komende meicirculaire 2008 de Behoedzaamheids reserve door het rijk gehalveerd zal worden,
waardoor vanaf 2008 de inhouding door het rijk macro € 104 miljoen zal gaan bedragen (in plaats van
€ 208 miljoen voordien). Dit betekent dat als (in maart 2009) sprake is van een negatieve nacalculatie
accres 2008 door het rijk van meer dan € 104 miljoen (waardoor de BHR 2008 voor het rijk dus
onvoldoende zou zijn ) de resterende terugvordering (= negatief verrekeningspercentage) door het rijk
in uitkeringsjaar 2009 geëffectueerd zal worden.
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Zou uit voornoemde nacalculatie accres daarentegen blijken dat gemeenten recht hebben op een
teruggaaf macro van meer dan € 104 miljoen, dan wordt in het betreffende uitkeringsjaar slechts voor
macro € 104 miljoen uitgekeerd en wordt het positieve restant in het jaar daarna geëffectueerd. De
omvang van de nacalculatie door het rijk zal door deze handelwijze op zich dus niet wijzigen. In de
praktijk zal door halvering van de BHR vaker , met betrekking tot de nacalculatie accres over jaar t ,
een spreiding hiervan over twee jaren gaan voorkomen. In de komende meicirculaire 2008 zal de
halvering van de inhouding BHR 2008 pas worden geconcretiseerd.
OZB-limitering / belastingen
In de junicirculaire 2007 wordt hierover in het voorwoord opgemerkt:
“Een ander wapenfeit uit het Bestuursakkoord zijn de afspraken met betrekking tot het gemeentelijk
belastinggebied.
Met name het vervallen van de limitering van de OZB per 1 januari 2008 springt in het oog. Zoals in
het Bestuursakkoord is vastgelegd is dit nog wel afhankelijk van parlementaire goedkeuring van de
hiervoor benodigde wetswijziging. De afspraken die zijn gemaakt om te voorkomen dat dit tot
onevenredige lastenstijging zou kunnen leiden, zoals een macro-norm en van een
correctiemogelijkheid via het gemeentefonds, zijn op dit moment nog niet nader ingevuld en hebben
dus geen weerslag in deze circulaire. Bij de septembercirculaire zullen wij u informeren over de
actuele stand van zaken op dat moment” (einde citaat).
Bovendien wordt op pagina 35 van de junicirculaire 2007 onder meer opgemerkt: “In het
Bestuursakkoord met de VNG van 4 juni 2007 zijn afspraken gemaakt over het lokaal belastinggebied
van gemeenten. Het kabinet en de VNG zijn overeengekomen om de samenstelling van het
gemeentelijke belastinggebied te bespreken aan de hand van de resultaten van de commissie Van
Aartsen (ingesteld door de VNG). Inde septembercirculaire zal daar nadere informatie over worden
gegeven” (einde citaat).
Mutaties i.v.m. nettering specifieke uitkeringen
Doordat ingaande 2008 de compensabele BTW op bestaande specifieke uitkeringen vervalt zal een
nadeel in de gemeentebegroting 2008 ontstaan, waarvoor op basis van de junicirculaire 2007 in het
Gemeentefonds 2008 structureel compensatie is verstrekt van € 32 miljoen (37 mln. -/- 5 mln. reductie
apparaatskosten). Voor de Algemene uitkering 2008ev van Deventer betekent dit een verhoging van €
180.000 structureel. Tegenover dit bedrag is in de begroting 2008 van Dienstmiddelen voorshands
een neutraliserende stelpost opgenomen. Indien bij implementatie het nadeel van het vervallen van de
compensabele BTW op bestaande specifieke uitkeringen hoger c.q. lager gaat uitvallen dan de thans
geparkeerde compensatie AU van € 180.000, zal voor het verschil een aanvullend nadeel c.q.
voordeel ontstaan.
Verdeelmaatstaven ISV in de Algemene uitkering
De herziening van de verdeelmaatstaf Stadsvernieuwing ingaande in 2003 werd gemeld in de
meicirculaire 2002 en betekent voor Deventer een herverdeelnadeel. Via een tiental suppletieuitkeringen van de overgangsmaatregel ISV 1, loopt dit nadeel op van € 45.000 in 2003 naar
€ 454.000 in 2012. In het huidige meerjaren beeld zijn negen van de desbetreffende nadelige
jaartranches ad € 45.000 verwerkt (t/m 2011) en resteert er nog één voor het jaar 2012. Bij de
herverdeling is rekening gehouden met de speciale positie van de vier grote steden.
Dekking bij optreden: Bij de berekening van de uitkering uit het gemeentefonds gaat gemeente
Deventer uit van een conservatieve benadering (oa. behoedzaamheidsreserve voor 50% inboeken en
bij de statistische verdeelmaatstaven). Op basis van deze benadering zijn in de laatste jaren geen
grote financiële tegenvallers opgetreden. Derhalve geeft dit geen aanleiding om hiervoor een
aanvullende beheersmaatregel (reservering van middelen) te nemen.
Samenvatting benodigde weerstandscapaciteit
Zoals in de beleidsnota weerstandsvermogen en risicomanagement is aangegeven, wordt de
benodigde weerstandscapaciteit berekend als de som (verwachte omvang risico‟s x waarschijnlijkheid
risico‟s) + minimumnorm.
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Bij het bepalen van de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit wordt bovenop de
gecalculeerde capaciteit een extra minimumnorm berekend voor het opvangen van risico's waar
niemand rekening mee heeft gehouden. Hierbij wordt uitgegaan van 2% van de uitkering uit het
gemeentefonds (AU) en de OZB capaciteit (zie beleidsnota risicomanagement en
weerstandsvermogen). Deze is voor 2008 als volgt berekend;
Bedragen o.b.v. begroting 2008
(bedragen x € 1.000)
Algemene uitkering (gemeentefonds)
OZB capaciteit 2008
Totaal

Geraamd bedrag

Minimumnorm 2%

€ 93.000
€ 16.000
€ 109.000

€ 1.900
€ 300
€ 2.200

Tabel 5. Minimumnorm 2008

Op basis van bovenstaande risico‟s (zowel de gekwantificeerde, de niet gekwantificeerde als de
benaderde) inclusief de niet vermelde gekwantificeerde risico‟s met een risicoscore < 8, kan de
volgende omvang van de benodigde weerstandscapaciteit worden vastgesteld;
Benodigde capaciteit
(bedragen x € 1.000)
Gekwantificeerde kleine risico‟s
Risico's grondexploitatie
Risico's beheer en exploitatie overig onroerend goed
Risico's WWB-I deel
Minimumnorm

Begroting 2008

Totaal

100
Nog nader te beaplen
Nog nader te bepalen
Nog nader te bepalen
2.200
Nog nader te bepalen

Tabel 6. Benodigde weerstandscapaciteit o.b.v. gekwantificeerde risico‟s

Bij de Voorjaarsnota 2008 zal de bovenstaande berekening van de benodigde weerstandscapaciteit
compleet worden gemaakt.

2.4

Weerstandsvermogen

Zoals in de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen wordt aangegeven zou de
beschikbare weerstandscapaciteit minimaal gelijk moeten zijn aan de benodigde
weerstandscapaciteit. In paragraaf 2 is inzichtelijk gemaakt wat dit eenmalige weerstandsvermogen is.
Dit kan bij de Voorjaarsnota 2008 worden afgezet tegen de complete berekening van de risico‟s.
Vervolgens zal dan op basis van de gekwantificeerde risico‟s de zekerheidsfactor (op basis van een
simulatiemodel) worden bepaald en worden toegepast.
Zekerheidsfactor (simulatiemodel)
De kans dat alle risico‟s zich zullen voordoen is klein. Vervolgens kan worden gesteld dat de kans dat
ze tegelijkertijd zullen optreden heel erg klein is. Om deze onzekerheid mee te nemen bij het bepalen
van de verwachte impact van de risico‟s wordt de uitkomst van bovenstaande berekening gecorrigeerd
met de zogenaamde zekerheidsfactor. Hoe hoog deze zekerheidsfactor moet zijn is (nog) niet bekend.
Een aantal gemeenten (oa. Alkmaar, Amersfoort, Arnhem en Utrecht) gebruiken voor het bepalen van
deze zekerheidsfactor een simulatiemodel (gebaseerd op de Monte Carlo simulatie techniek). Bij een
risicosimulatie wordt middels een computer op basis van de gegevens van de individuele risico‟s
duizenden keren de werkelijkheid nagebootst. Dit leidt tot een kansdichtheidsverdeling (grafiek)
waaruit is af te leiden bij welke mate van zekerheid (meestal 90%) de beschikbare
weerstandscapaciteit moet zijn om de financiële gevolgen van optredende risico‟s met 90% zekerheid
te kunnen opvangen. De bepaling van de zekerheidsfactor en kansdichtheidsverdeling zal in het
vervolgtraject (zie ook hoofdstuk 5 van de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen)
nader worden bepaald.
Uiteindelijk zal dit leiden tot een uitkomst van ondervermeld ratio:
Ratio weerstandsvermogen

=

Beschikbare weerstandscapaciteit
Benodigde weerstandscapaciteit

In de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen wordt in paragraaf 4.4 over de gevolgen
van mogelijke uitkomsten nader ingegaan.
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3.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente Deventer zorgt voor een structureel goed, veilig en efficiënt leef-, werk-, en woonmilieu
voor de burger. Vanuit dit oogpunt wordt jaarlijks veel geld geïnvesteerd in infrastructurele weg- en
waterwerken, onderwijs- en culturele gebouwen, sportvoorzieningen, groen, riolering, openbare
verlichting, kunstwerken en voertuigen van de brandweer en gemeentewerken. Deze paragraaf bevat
de beleidsuitgangspunten en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties in de jaren 20082011 voor de volgende categorieën kapitaalgoederen;
 openbare ruimte: o.a. wegen, riolering, water en groen;
 gebouwen;
 overige kapitaalgoederen
Een essentieel uitgangspunt in deze paragraaf is de mate van kwaliteit van het onderhoud. Zowel de
noodzakelijke als gewenste vorm zal nader worden toegelicht.
Beleidsuitgangspunten
Openbare ruimte
De kwaliteitstoestand van de openbare ruimte heeft veel aandacht van de burgers en het bestuur. Niet
verwonderlijk aangezien de kwaliteitstoestand van de openbare ruimte het veiligheidsgevoel van de
gebruikers sterk beïnvloedt. In de nota Kwaliteit Beheer openbare ruimte Deventer (KBorD – 2003) is
het kaderstellend beleid voor het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen in de openbare ruimte
(exclusief riolering en waterhuishouding, begraafplaatsen en locatie gebonden objecten) vastgesteld.
Voor de jaren 2008 en verder zijn daaruit de volgende effectdoelstellingen afgeleid;
 het waardevast in stand houden van de straten, wegen en pleinen op een door het bestuur
vastgesteld onderhoudskwaliteitsniveau voor het aspect heel;
 het realiseren van een onderhoudskwaliteitsniveau sober tot basis voor de binnenstad, de
Vijfhoek en nieuwe of geherstructureerde buurten voor het aspect heel;
 het realiseren van een onderhoudskwaliteitsniveau sober voor de rest van de gemeente voor
het aspect heel;
 het realiseren van een onderhoudskwaliteitsniveau basis voor de gehele gemeente voor het
aspect schoon.
(Binnen het niveau sober voldoet de gemeente aan de minimale eisen van de zorgplicht voor de
openbare ruimte).
Voor 2008 wordt gestuurd op het kwaliteitsniveau sober met uitzondering van de binnenstad en de
Vijfhoek die onderhouden zullen worden op kwaliteitsniveau basis Vervolgens zullen in 2008 de
uitkomsten van een onderzoek naar de belevingswaarde van de openbare ruimte door de burger in
Deventer worden geanalyseerd en worden gerapporteerd.
Straten, wegen en pleinen
De komende jaren zullen enkele wegen aan het einde van hun technische levensduur komen.
Vervanging van wegen wordt op dit moment gedekt vanuit middelen bestemd voor groot onderhoud
(MJOP). Het beleid voor 2008-2011 is gericht om betreffende wegen qua planning en dekking zoveel
mogelijk te laten meeliften met de infrastructurele ontwikkelingen in de gemeente (herstructurering en
aanpassingen in het kader van de hoofdwegenstructuur zijn daar voorbeelden van). Voor deze
infrastructurele ontwikkelingen komen ook financiële bijdragen uit andere interne en externe bronnen
vrij, waarmee de druk op de MJOP middelen zal worden verminderd. In 2008 zal het beheer van
straten, wegen en pleinen van een areaal van 5,2 miljoen m2 op het onderhoudskwaliteitsniveau
sober tot basis voor de binnenstad, Vijfhoek en nieuwe of geherstructureerde buurten worden
gerealiseerd. Voor de rest van de gemeente zal een gemiddeld onderhoudsniveau sober worden
gerealiseerd.
Openbare verlichting
Voor de openbare verlichting geldt dat in de komende jaren het complete areaal op voldoende
kwaliteitsniveau wordt onderhouden. In 2008 zal het beheer van openbare verlichting van een areaal
van bijna 17.000 lichtmasten op het onderhoudskwaliteitsniveau sober tot basis voor de binnenstad,
Vijfhoek en nieuwe of geherstructureerde buurten worden gerealiseerd. Voor de rest van de gemeente
zal een onderhoudsniveau sober worden gerealiseerd.
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Civieltechnische kunstwerken en havengebonden constructies
De komende jaren zal fors worden geïnvesteerd in civieltechnische havenobjecten (sluizencomplex,
Hanzebrug en kadeconstructies) waarbij sprake is van achterstallig onderhoud. Het totaal aan areaal
van te beheren objecten bestaat uit 1 sluiscomplex, de Hanzebrug, 1,2 km. Kademuur, 6 km.
Damwanden, de havenvoorzieningen en 140 kunstwerken (bruggen). Met uitzondering van de
hierboven separaat genoemde civiel technische kunstwerken, zal in 2008 een
onderhoudskwaliteitsniveau van sober tot basis voor de binnenstad, Vijfhoek en nieuwe of
geherstructureerde buurten worden gerealiseerd. Voor de rest van de gemeente wordt een
onderhoudsniveau sober gerealiseerd. Eind 2008 zal 80% van het MJOP 2007-2010 projectenvolume
jaarschijf 2008 zijn gerealiseerd (20% loopt door in 2009).
Groen, natuur en recreatie
In totaal wordt een areaal van ca. 6,5 miljoen m2 openbaar groen en natuur beheerd. Het zwaartepunt
bij openbaar groen ligt in het dagelijks onderhoud. De huidige begrotingsmiddelen zijn voldoende om
het onderhoudskwaliteitsniveau sober in de komende jaren te garanderen. Deze reguliere
werkzaamheden worden in 2008 uitgevoerd door het Deventer Groenbedrijf binnen een vastgestelde
dienstverleningsovereenkomst. Eind 2008 wordt een programma bekend ten behoeve van
vervanging/omvorming van het groen.
Openbare speelgelegenheden
De gemeente Deventer heeft circa 1.500 speeltoestellen in beheer. De kwaliteit van de
speelvoorzieningen voldoet aan het “attractiebesluit”. Met het beleidsplan “Spelen in Deventer; kiezen
voor kwaliteit” zet de gemeente in op beleid dat gericht is op onderhoud en herinrichting/verdeling van
openbare speelplekken. Het beleid voor onderhoud zal in de jaren 2008-2011 gericht zijn op het
waardevast in stand houden van de openbare speelgelegenheden op een door het bestuur
vastgesteld onderhoudskwaliteitsniveau voor de aspecten schoon en heel. Voor 2008 is voor de
speelvoorzieningen dit beleid concreet vertaald in het blijven voldoen aan het attractiebesluit.
Vervolgens zal in 2008 het MJOP 2009-2012 ter bestuurlijke besluitvorming worden opgesteld en zal
bestuurlijk worden vastgesteld of een nieuw speelbeleidsplan moet worden opgesteld
Riolering en water
Het beleid voor riolering en waterbeheer ligt vast in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2005-2010.
In het GRP zijn doelen opgenomen die moeten waarborgen dat het rioolstelsel in Deventer voldoet en
blijft voldoen aan de zogenaamde “basisinspanning” zoals geformuleerd in het rapport CUWVO-VI
(commissie uitvoering wet verontreiniging oppervlaktewater). Voor 2008 zijn er geen aanwijzingen dat
de kwaliteit van het onderhoudsniveau zal gaan afwijken van hetgeen in dit rapport is vastgesteld.
Daarnaast is het beleid gericht op het uitvoeren van een betaalbare dienstverlening door ervoor te
zorgen dat er “in één moeite door” zoveel mogelijk werkzaamheden gecombineerd worden uitgevoerd.
Voor 2008 is het beleid concreet vertaald in het verder realiseren van een rioolstelsel dat bijdraagt aan
een betere volksgezondheid en een schoner milieu en dat in 2010 kan voldoen aan de basis
inspanning van het waterschap.
Gebouwen
Gemeentelijke huisvesting
Het technische beheer en onderhoud van panden voor huisvesting van het gemeentelijke apparaat en
panden die worden aangehouden vanuit cultuurhistorisch perspectief wordt sinds 1998 uitgevoerd
door een externe partner. In het kader van planmatig onderhoud is een Meerjaren
Onderhoudsprogramma (MJOP) per object opgesteld tot en met 2012. Uitgangspunt is instandhouding
van de gebouwen met handhaving van de huidige functionele en representatieve kwaliteit. Gezien de
besluiten rondom het project verhuisvesting en het project nieuwbouw zal het groot onderhoud in de
komende jaren worden gereduceerd tot enkel het noodzakelijke ten behoeve van het instandhouden
voor de gebruikers.
Welzijns-, culturele en sporthuisvesting
Voor de welzijns- en culturele gebouwen zijn medio 2004 meerjaren onderhoudsplannen opgesteld.
Uitgangspunt van deze plannen is dat sober en doelmatig onderhoud wordt gepleegd, zodanig dat de
gebouwen in stand worden gehouden en deze veilig en storingsvrij zijn te gebruiken. In 2008 zal langs
dit uitgangspunt het onderhoud worden geprogrammeerd en uitgevoerd.
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Onderwijshuisvesting
Het onderhoud van de onderwijshuisvesting is opgenomen en geprogrammeerd in meerjaren
onderhoudsplannen. Uitgangspunt van deze plannen is dat er sober en doelmatig onderhoud wordt
gepleegd, zodanig dat de gebouwen in stand worden gehouden en deze veilig en met een minimum
aan verstoringen van het primaire proces zijn te gebruiken.
Gebouwen voor derden
De gemeente heeft, naast gebouwen voor de gemeentelijke huisvesting en voor welzijn- en culturele
instellingen, circa 55 gebouwen in het bezit voor derden. Het merendeel van deze panden is verhuurd.
De gemeente is als eigenaar en verhuurder verantwoordelijk voor het onderhoud aan betreffende
panden. De kwaliteitsnorm voor het onderhoud van de panden is vastgesteld op instandhouding met
handhaving van de huidige functie en representativiteit.
Overige kapitaalgoederen
Uitgangspunt voor het onderhoud aan de overige kapitaalgoederen (materieel brandweer en
gemeentewerken) is dat betreffende objecten veilig, schoon en met een minimum aan verstoringen
kunnen worden gebruikt.
Financiële consequenties
Openbare ruimte
Vanaf 2000 zijn binnen de gemeente Deventer forse impulsen gegeven aan het verbeteren van de
kwaliteit van het onderhoud. Impulsen die substantieel hoger waren dan het normale areaalaccres.
Dat neemt niet weg dat – zoals in het Collegeprogramma 2005-2010 is verwoord – in de afgelopen
decennia in het beheer van de openbare ruimte achterstand in onderhoud is ontstaan. Om de
impulsen 2000-2004 voor het verbeteren van de kwaliteit en het wegwerken van de achterstanden
nog meer inhoud te geven zijn in het College programma voor de periode 2005-2010 extra middelen
vrijgemaakt, oplopend tot structureel € 1,0 mln. in 2010. In 2008 is voor de jaarschijf een structureel
bedrag beschikbaar gesteld van € 150.000. In de tabel hieronder wordt weergegeven welke bedragen
voor geprogrammeerd onderhoud (zowel klein als groot onderhoud) in de openbare ruimte voor de
komende vier jaar zijn geprognosticeerd;
Categorie

Produkt

Begroting

(bedragen x € 1.000)
Wegen
Riolering en water
Groen
Civieltechnische kunstwerken
Openbare verlichting
Overige (o.a. speelgelegenheden)
Totaal

2008
20
32
28
38
22
30

4.500
2.160
4.840
297
459
280
12.536

2009
4.600
2.216
4.852
302
459
366
12.795

2010
5.100
2.274
4.900
376
459
366
13.475

2011
5.100
2.333
4.903
228
459
366
13.389

Tabel 1. Onderhoudskosten openbare ruimte 2008-2011

Gebouwen
Gemeentelijke huisvesting
De meerjaren onderhoudsprognose geeft inzicht in de kosten van het groot onderhoud over een
langere periode. Duidelijk zal zijn dat het groot onderhoud een sterke relatie heeft met het project
verhuisvesting en het project nieuwbouw. Gezien de besluiten rondom beide projecten zal het groot
onderhoud in de komende jaren worden gereduceerd tot het absolute minimum.
Welzijns-, culturele- en sporthuisvesting
Op basis van de meerjaren onderhoudsplanning wordt ieder jaar beoordeeld welk onderhoud dient
plaats te vinden om de betreffende panden veilig en met een minimum aan verstoringen te gebruiken.
Hiervoor zijn middelen beschikbaar.
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Echter in de nabije toekomst zullen verzoeken volgen voor aanvullende middelen voor onderhoud en
restauratie van met name monumentale culturele gebouwen (Bergkerk, Drie Haringen en Bakkerij).
Het huidige onderhoudsbudget is daarvoor niet toereikend.
Onderwijshuisvesting
In het nieuwe Integraal Huisvestingsplan (IHP) wordt aandacht besteed aan conditie afhankelijk
onderhoud van de onderwijspanden en wordt een methodiek gehanteerd, waarbij met minimale inzet
van middelen de functie en representativiteit van de panden gewaarborgd blijft. Het IHP bevat
middelen die toereikend zijn tot 2012. Daarna zijn jaarlijks structurele of eenmalige bedragen
noodzakelijk voor een totaal bedrag van € 13 miljoen. De eerste voeding is geprogrammeerd vanuit de
reserve gemeentebrede investeringen (zie Voorjaarsnota 2007).
Gebouwen van derden
Bij het beheer van de gebouwen in gemeentelijke eigendom die tijdelijk of permanent aan derden
worden verhuurd, wordt gestreefd naar een constant uitgavenpatroon in de kosten van groot
onderhoud. Hierbij wordt de regel in acht genomen dat jaarlijks maximaal 20% van de
huuropbrengsten van de panden wordt aangewend voor het onderhoud. De geprognosticeerde
structurele afdracht van deze 20% aan huuropbrengsten geeft voldoende voeding aan het fonds groot
onderhoud, om in het onderhoud van de komende 10 jaar te voorzien.
Samenvattend zal voor bovenvermelde gebouwen in tabel 2 worden weergegeven welke bedragen
voor het onderhoud voor de komende vier jaren zijn geprognosticeerd;
Categorie

Produkt

Begroting

(bedragen x € 1.000)

2008

Gemeentelijke huisvesting
Kpl.
Welzijns-, culturele huisvesting
201/231
Sporthuisvesting
241
Onderwijshuisvesting
211
Gebouwen voor derden
13
Totaal

342
443
31
785
102
1.703

2009
351
455
32
805
100
1.743

2010
360
466
33
826
100
1.785

2011
369
478
33
848
100
1.829

Tabel 2. Onderhoudskosten gebouwen 2008-2011

Overige kapitaalgoederen
Het beleid voor het onderhoud aan gebouwen en materieel van de brandweer is gebaseerd op een
planmatige aanpak. Voor onderhoud aan de betreffende objecten zijn voor de komende jaren de
volgende kosten geprogrammeerd;
Categorie

Produkt

Begroting

(bedragen x € 1.000)
Huisvesting/materieel – repressie
Huisvesting/materieel – preventie
Totaal

2008
500
501

94
21
115

2009
96
22
118

2010
99
22
121

2011
102
23
124

Tabel 3. Onderhoudskosten brandweer 2008-2011

Conclusie
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de gemeente Deventer, door middel van al haar
onderhoudsprogramma‟s hard werkt aan een onderhoudsmethodiek, waarbij tegen zo laag mogelijke
kosten een goed, veilig en efficiënt leef-, werk- en woonmilieu wordt bereikt en geborgd.
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4.

Paragraaf Financiering

4.1

Algemeen

In de Wet financiering decentrale overheden, afgekort Wet fido, zijn de kaders gesteld voor een
verantwoorde professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden.
Deze Wet fido definieert de treasuryfunctie daarbij als “het sturen en beheersen van, het
verantwoorden over en het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële
geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico‟s”.
De Wet fido biedt ondanks een aantal concrete eisen en normeringen die aan de lagere overheid
worden opgelegd, toch ruimte voor een eigen lokale invulling van de treasuryfunctie. De gemeente en
de toezichthouder kunnen bijvoorbeeld in samenspraak besluiten af te wijken van fido-normen zoals
de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Ook het begrip publieke taak in de wettekst van de Wet fido
biedt ruimte voor eigen invulling.
Een belangrijk uitgangspunt van de Wet fido is het beheersen van risico‟s. Dit uitgangspunt is terug te
vinden in onder meer een tweetal randvoorwaarden waaraan het treasurybeleid moet voldoen,
namelijk:
 het opnemen en uitzetten van leningen en het verlenen van garanties is uitsluitend toegestaan
voor de uitoefening van de publieke taak;
 uitzettingen en het gebruik van derivaten dienen een prudent karakter te hebben en mogen
niet gericht zijn op het genereren van inkomsten, waarbij de kans op overmatige risico‟s wordt
vergroot.
Daarnaast bevat de Wet fido verplichtingen die het transparant en inzichtelijk maken van de
treasuryfunctie moeten bewerkstelligen. De gemeente dient hiertoe te beschikken over twee verplichte
instrumenten: het treasurystatuut en de treasuryparagraaf in de begroting en jaarrekening.
In het treasurystatuut wordt de “beleidsmatige infrastructuur” van de treasuryfunctie vastgelegd in de
vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. Ook wordt aandacht besteedt aan de
administratieve organisatie van en interne controle op de treasuryfunctie.
In de treasuryparagraaf worden de beleidsvoornemens (begroting) en de uitvoering van het beleid
(jaarrekening) op het gebied van treasury besproken.

4.2

Algemene ontwikkelingen

Interne ontwikkelingen
Treasurystatuut
De intentie is om in 2007 het treasurystatuut te actualiseren in verband met de organisatiewijziging per
1-1-2007. Waarschijnlijk zal het gewijzigde treasurystatuut in december 2007 in de raad worden
behandeld. Voor 2008 worden geen wijzigingen van het treasurystatuut voorzien.
Rentebeleid
In 2005 is door het college de notitie rentebeleid vastgesteld. Een uitvloeisel van de notitie rentebeleid
is de verlaging van de omslagrente vanaf 2005 van 6,5% naar 5%. Voor de tariefproducten werd voor
2006 nog een rentepercentage gehanteerd van 5,7%. Dit percentage is in 2007 eveneens verlaagd
naar 5% conform hetgeen is besloten in de voorjaarsnota 2006.
Verder is in de notitie rentebeleid het kader gesteld voor het financieringsbeleid voor de komende
jaren. Er zal worden gestreefd naar het aantrekken van nieuwe leningen met een variërende looptijd
van 5-15 jaar om de vrijvaldip van de aflossingen in de periode 2010-2020 op te vullen. Dit beleid zal
in 2008 e.v. worden voortgezet waarbij rekening wordt gehouden met de financieringsbehoefte en
rentevisie.
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Daarnaast is in de rentenotitie bepaald dat de maximale omvang van de egalisatiereserve rente wordt
gesteld op 10% van de gecalculeerde rentelasten per jaar oftewel een bedrag van ongeveer € 1
miljoen. Het meerdere kan worden onttrokken en ingezet als algemeen dekkingsmiddel.
Liquiditeitenplanning
Een belangrijke basis voor het vaststellen van de financieringsbehoefte is een betrouwbare
liquiditeitenplanning. De liquiditeitenplanning zorgt ervoor dat de financieringsmiddelen kunnen
worden afgestemd op de financieringsbehoefte en inzicht wordt verkregen in mogelijke toekomstige
renterisico‟s. In 2006 is de eerste aanzet gemaakt voor een maandelijkse liquiditeitenplanning
alsmede een meerjarige liquiditeitenplanning voor een periode van 4 jaar. De komende jaren zullen
beide planningen verder worden verfijnd om meer inzicht te verkrijgen in de kasstromen van de
gemeente.
Treasury jaarplan
Tot 2007 kende de treasuryfunctie een viertal bestuurlijke rapportagemomenten, namelijk de
treasuryparagraaf in begroting en jaarrekening alsmede het vermelden van de voortgang daarvan in
de voor- en najaarsnota. In 2007 is hier een vijfde bestuurlijke rapportage aan toegevoegd te weten
het treasury jaarplan. In het treasury jaarplan wordt op meer concrete wijze ingegaan op treasuryinformatie en treasury-acties. Het treasury jaarplan moet bijdragen aan meer transparantie van de
treasuryfunctie en wordt vastgesteld door het College van B&W.
Enkele onderdelen van het treasury jaarplan zijn de ontwikkeling van de financieringsbehoefte, de
analyse van renterisico‟s, de verwachte transacties op financierings- en beleggingsgebied, kasbeheer
en verwachte ontwikkelingen op het gebied van administratie, organisatie en interne controle.
Voor de jaren 2008 e.v. zal het treasury jaarplan verder worden verfijnd.
Financiering nieuwbouw gemeentehuis/bibliotheek
In april 2006 heeft het college vanwege de oplopende kapitaalmarktrente besloten gedeeltelijk te
voorzien in de financieringsbehoefte voor de nieuwbouw door het aantrekken van € 45 miljoen aan
langlopende leningen tegen 4,664%, onderverdeeld in een drietal leningen van elk € 15 miljoen met
stortingsdata per 1/1 van de jaren 2009, 2010 en 2011. De resterende financieringsbehoefte loopt
mee in de reguliere totale gemeentelijke financieringsbehoefte. Dit ter voorkoming van onder andere
overliquiditeit. Aangezien het project zelf wordt belast met 4,50%, komt het renteverschil van de reeds
aangetrokken lening van € 45 miljoen alsmede de eventuele nog aan te trekken resterende
financiering, vanaf 2011 ten laste van het gemeentebrede renteresultaat. Voorts is bij de
voorjaarsnota 2007 bepaald dat de bouwrente ten laste van de egalisatiereserve rente wordt gebracht.
In 2008 en volgende jaren blijft dit project extra aandacht krijgen vanuit de treasuryfunctie.
Externe ontwikkelingen
Rentevisie
Een belangrijke factor bij de uitvoering van het treasurybeleid is het (verwachte) verloop van de gelden kapitaalmarktrente. De visie ten aanzien van de rente-ontwikkeling is medebepalend voor het te
volgen financieringsbeleid. Voor de rentevisie voor 2008 baseren wij ons vooral op de rentevisies van
een zestal Nederlandse grootbanken.
Bepalend voor de ontwikkelingen van de korte rente is het monetaire beleid van de ECB. Gedacht kan
worden aan een of twee verhogingen van de refi-rente die daarmee op 4,5% zou uitkomen. Voor 2008
wordt dan ook een niveau van de korte rente (3-maands Euribor) verwacht van 4,65%.
De lange rente wordt mede bepaald door vraag en aanbod van met name staatsleningen. Door de
grote vraag naar de veilige staatsleningen in 2007 is de lange rente enigszins afgevlakt. De
verwachting voor 2008 is een licht stijgende kapitaalmarktrente (10- jaarsrente) tot 4,95%.
De spread (verschil tussen korte en lange rente) blijft daarmee zeer gering.
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4.3

Gemeentefinanciering

Inleiding
Om te voorzien in de financieringsbehoefte staan interne en externe financieringsmiddelen ter
beschikking. De interne financieringsmiddelen bestaan uit de reserves, oftewel eigen vermogen, en de
voorzieningen. De externe financieringsmiddelen bestaan uit de opgenomen langlopende
geldleningen en kortlopende middelen (b.v. rekening courant en werkkapitaal), oftewel het vreemde
vermogen.
Op het moment dat uitgaven worden gedekt door inzet van reserves vindt een substitutie plaats van
eigen vermogen door vreemd vermogen of financiële activa (bijvoorbeeld deposito‟s). Omdat het
aantrekken van vreemd vermogen gepaard gaat met rentekosten of omdat minder rente wordt
ontvangen op de financiële activa zou normaliter een dekkingsprobleem ontstaan ter grootte van de
rentelast c.q. rentederving. Om dit op te lossen worden aan veel reserves die worden ingezet als
dekkingsmiddel voor uitgaven, rente toegerekend en bijgeschreven op de reserve. Deze
rentebijschrijving wordt als last verantwoord in de exploitatie en via de rente-omslagsystematiek
toegerekend aan diverse activa en uiteindelijk de producten. Naast het feit dat op deze wijze de
dekking van de rentelast is geregeld, vindt ook een betere kostprijscalculatie van de producten plaats.
Financieringsbeleid gemeente Deventer
De gemeente Deventer hanteert het principe van integrale financiering. In dit systeem bestaat er geen
direct verband tussen een bepaalde investering en het financieringsmiddel. Burgemeester en
Wethouders kunnen hiervan afwijken door toepassing van projectfinanciering. Bij integrale financiering
worden de rentekosten voor investeringen toegerekend aan de projecten via een gemiddeld
percentage, de z.g. omslagrente. Bij projectfinanciering worden specifieke geldleningen aangetrokken
voor de financiering van een bepaald project. Een voorbeeld van projectfinanciering is de financiering
van de nieuwbouw van het gemeentehuis met bibliotheek.
De renteresultaten zijn sterk afhankelijk van het investeringsvolume, de omvang en kosten van het
eigen vermogen (reserves) en voorzieningen alsmede het renteverloop de komende jaren.
Financieringsstructuur
Voor de begroting 2008 wordt rekening gehouden met een totaal aan rentekosten van € 13,68 miljoen.
Deze rentekosten worden via 2 methoden toegerekend aan de diverse vaste activa. De te financieren
activa worden onderscheiden in enerzijds activa waaraan ingevolge contract of naar hun aard een
vaste, bij aanvang van de desbetreffende investering, overeengekomen rente wordt toegerekend en
anderzijds in activa die tezamen de resterende rentelast (omslagrente) dienen te dragen.
Aan de passiefzijde van de balans ontstaan de financieringslasten door het ter beschikking staan van
zowel lang als kort vreemd vermogen en van het eigen vermogen waaraan vooraf een
opbrengstpercentage wordt toegerekend.
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Van de financieringsbehoefte en –bronnen per 1 januari van elk boekjaar is het volgende overzicht te
geven.
financieringsbehoefte en -bronnen per 1 januari van het boekjaar
(x € 1 miljoen)

begroting
2006
Investeringen in:
Vaste Activa
Onderhanden werk grondexpl.
Totaal investeringen
Gefinancierd met:
Reserves
Nog te bestemmen resultaat
Voorzieningen
Langlopende financiering
Totaal financiering

werkelijk
2006

begroting
2007

begroting
2008

196
55
251

186
66
252

193
69
262

201
72
273

83

116

111

120

31
128
242

32
123
271

30
120
261

27
118
265

-9

19

-1

-8

Financieringstekort
Te financieren met langelopende fin.
- aan te trekken geldleningen

0

Te financieren met kortlopende fin.
- rekening courant (binnen kasgeldlimiet)

9

0

0

8

Resteert

0

19

-1

0

Per 1 januari 2008 is er dus sprake van een geprognosticeerd financieringstekort van € 8 miljoen.
Begrotingstechnisch wordt dit financieringstekort gefinancierd met kort geld (binnen de kasgeldlimiet).
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de lopende uitgaven in een begrotingsjaar worden betaald uit de
lopende inkomsten voor dat jaar. In de praktijk dient echter rekening te worden gehouden met onder
andere vertragingen in uitvoering van investeringen, het beschikbare werkkapitaal (saldo debiteuren
en crediteuren) en onvoorziene omstandigheden zoals strategische grondaankopen. Dit leidt er toe
dat op rekeningbasis de financieringsbehoefte kan afwijken ten opzichte van de begroting.
Leningenportefeuille
Een belangrijk onderdeel van het financieringsbeleid vormt de omvang, flexibiliteit, gemiddelde looptijd
en rentegevoeligheid van de leningenportefeuille. Hiervoor is aangegeven dat het financieringsbeleid
de komende jaren gericht zal zijn op het opvullen van de vrijvaldip van de aflossingen in de periode
2010-2020 en het streven naar het aantrekken van leningen met looptijden van 5 tot 15 jaar, waarbij
één en ander uiteraard afhankelijk is van de te verwachten renteontwikkeling. Verder wordt getracht
overfinanciering te voorkomen door een deel van de leningen flexibel te houden (zogenaamde flexleningen) zonder dat boeterentes verschuldigd zijn. De leningenportefeuille van de gemeente met de
gewogen gemiddelde rentes ziet er naar verwachting als volgt uit:
leningenportefeuille

bedrag

gewogen gemiddelde
rente (in %)

werkelijke stand per 1 januari 2007
contractuele aflossingen in 2007
werkelijke financiering 2007
geraamde stand per 1 januari 2008

120,00
2,07
0,00
117,93

4,64%
5,00%
0,00%
4,63%

contractuele aflossingen 2008
herfinanciering/consolidatie 2008
geraamde stand per 1 januari 2009

11,85
0
106,08

4,58%
0,00%
4,64%

(x € 1 miljoen)
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De gemiddelde rente op de leningenportefeuille stijgt naar verwachting in 2008 licht tot 4,64%
aangezien in 2008 zo‟n € 12 miljoen wordt afgelost met een gemiddeld rentepercentage van 4,58%.
Indien de aflossing van € 12 miljoen in 2008 wordt hergefinancierd tegen de 4,95% (verwachte 10jaarsrente in 2008 – zie 4.2), stijgt de gemiddelde rente nog eens met zo‟n 0,03% tot 4,67%.
Werkkapitaalbeheer
Onder werkkapitaal wordt verstaan de vlottende activa en vlottende passiva. Netto werkkapitaal is het
verschil tussen het bedrag van de vlottende activa en het bedrag van de vlottende passiva. De
vlottende activa bestaan uit voorraden, debiteurenvorderingen en liquide middelen. De vlottende
passiva omvatten het vreemd vermogen met een looptijd korter dan een jaar. Dit betreffen de
crediteuren en de kortlopende schulden in de vorm van opgenomen kasgeldleningen.
Het is zaak om zoveel mogelijk de omvang en looptijden van de vlottende activa en vlottende passiva
zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat een organisatie in staat is op korte termijn aan haar
korte termijnverplichtingen te voldoen. Verder leidt een doelmatig werkkapitaalbeheer tot minimalisatie
van de rentekosten en een maximalisatie van de renteopbrengsten. Voor 2008 wordt een positief
werkkapitaal geraamd waarbij dient te worden opgemerkt dat het werkkapitaal voor een groot deel
bestaat uit de grondvoorraden.

4.4

Risicobeheer

De belangrijkste financiële risico‟s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn renterisico‟s,
kredietrisico‟s en koersrisico‟s. Aangezien de gemeente geen leveranciers/afnemers kent van buiten
de eurolanden zijn koersrisico‟s niet aanwezig. Hierna wordt derhalve ingegaan op renterisico‟s en
kredietrisico‟s.
Renterisicobeheer
Onder renterisico wordt verstaan het risico dat:
 de renteresultaten negatief worden beïnvloed door wijzigingen in de markrente (primair);
 de renteresultaten beter hadden kunnen zijn (secundair – opportunity costs);
 de waarde van activa of passiva nadelig wordt beïnvloed door wijziging van de marktrente.
De Wet fido kent een tweetal wettelijke normen te weten de kasgeldlimiet en de renterisiconorm, die
beogen om de renterisico‟s van lagere overheden binnen de perken te houden en te beheersen. Beide
normen worden hierna toegelicht.
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft de toelaatbare omvang van de netto vlottende schuld aan en dient derhalve om
het renterisico op de korte termijn te beheersen. Juist voor de korte termijn geldt dat de renterisico‟s
aanzienlijk kunnen zijn, gezien de mogelijke fluctuaties op de geldmarkt. Onder de vlottende schuld
vallen alle financieringen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar. De limiet bedraagt een bij
ministeriële regeling vastgesteld percentage van de begrote gemeentelijke uitgaven. Voor 2008 is de
kasgeldlimiet bepaald op 8,5% van het uitgaventotaal van de begroting 2008. Het begrotingstotaal
2008 bedraagt € 271 miljoen waarmee de kasgeldlimiet uitkomt op € 23,04 miljoen
Elke maand wordt de stand van de netto vlottende schuld van de gemeente getoetst aan de
kasgeldlimiet.
Om minder risico‟s te lopen de kasgeldlimiet te overschrijden, wordt rekening gehouden met een
bepaalde buffer. In de rentenotitie is aangegeven dat als buffer een langlopende geldlening wordt
afgesloten van € 5 miljoen om het risico van overschrijding van de kasgeldlimiet te beperken. Dit komt
er op neer komt dat indien de kortlopende schuld de 75%-grens van de kasgeldlimiet heeft bereikt
wordt overgegaan tot consolidatie en een langlopende geldlening wordt aangetrokken. Uiteraard blijft
het tijdstip van consolidatie afhankelijk van de liquiditeitenplanning, de renteontwikkeling en de
rentevisie.
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Renterisiconorm
De renterisico‟s op de langlopende financieringsmiddelen wordt ingekaderd door de renterisiconorm.
Jaarlijks mogen de renterisico‟s uit hoofde van renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan
20% van de vaste schuld bij aanvang van het jaar. Het doel van de renterisiconorm is het realiseren
van een spreiding van de rentetypische looptijden van de leningenportefeuille (minimaal gemiddeld 5
jaar) waardoor een verandering in de rente vertraagd doorwerkt in de rentelasten van de gemeente.
Het grote nadeel van de renterisiconorm in de huidige vorm is, dat een gemeente met een grote vaste
schuld grote budgettaire risico‟s kan lopen maar toch binnen de renterisiconorm kan blijven. Reeds in
2006 heeft het Kabinet een voorstel aan de Tweede Kamer gedaan om de Wet Fido op dit punt te
wijzigen en de renterisiconorm afhankelijk stellen van de omvang van de begroting. Zodra de Tweede
Kamer met dit voorstel instemt, vindt behandeling in de Eerste Kamer plaats waarna de wetswijziging
kan worden doorgevoerd. Naar verwachting zal een en ander per 1 januari 2008 zijn beslag krijgen.
De onderstaande tabel geeft het verwachte verloop voor 2008 weer van de renterisiconorm zoals die
thans nog geldt, waarbij ter vergelijking de cijfers van 2007 zijn gezet.
renterisico op vaste schuld

2007

2008

0,00
0,00
0,00
0,00
2,07
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
11,85
0,00
0,00

2007
120,00
20%
24,00

2008
117,93
20%
23,59

2007
24,00
0,00
24,00

2008
23,59
0,00
23,59

(x € 1 miljoen)

1a. Renteherziening op vaste schuld (o/g)
1b. Renteherziening op vaste schuld (u/g)
2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b)
3a. Nieuw aan te trekken vaste schuld (o/g)
3b. Nieuw te verstrekken lange leningen (u/g)
4. Netto nieuw aan te trekken vaste schuld (3a - 3b)
5. Betaalde aflossingen
6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5)
7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6)
renterisiconorm
8. Stand van de vaste schuld per 1 januari
9. Het bij ministeriele regeling vastgestelde percentage
10. Renterisiconorm
toets renterisiconorm
10. Renterisiconorm
7. Renterisico op vaste schuld
11. Ruimte (+) / Overschrijding (-) (10 - 7)

In 2008 zal ruimschoots worden voldaan aan de renterisiconorm. Mocht de Eerste Kamer nog dit jaar
besluiten om de renterisiconorm vanaf 2008 afhankelijk te stellen van de begroting, dan betekent dit
voor de gemeente Deventer alleen maar een verruiming van de renterisiconorm, ervan uitgaande dat
het percentage van 20% gehandhaafd blijft.
Kredietrisicobeheer
Kredietrisicobeheer kan worden omschreven als het beheersen van risico‟s die voortvloeien uit de
mogelijkheid van een waardedaling van de vorderingspositie ten gevolge van het niet (tijdig) na
kunnen komen van betalingsverplichtingen door de tegenpartij als gevolg van insolventie of deficit.
Uitzettingen kunnen op grond van de Wet Fido en het treasurystatuut slechts plaatsvinden uit hoofde
van de uitvoering van een publieke taak. Daarnaast vinden uitzettingen alleen plaats bij Nederlandse
overheids- en financiële instellingen met en kredietwaardigheid van een AA-rating of A-1 rating.
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In onderstaand overzicht is de samenstelling van de leningportefeuille u/g weergegeven (in miljoen €).
Risicogroep
(x € 1 miljoen)

Gemeenten/provincies
Woningbouwcorporaties met garantie WSW
Semi-overheidsinstanties
Financiele instellingen met AA- of A1-rating of hoger
Overige instellingen
Totaal

stand per
prognose per
31-12-2006
1-1-2008
0,00
0,00
2,47
2,47
26,13
26,44
5,00
0,00
2,26
2,04
35,86
30,95

De belangrijkste overige instellingen betreffen Circulus Publieke taken BV (€ 1,5 miljoen) en Essent
(€ 0,45 miljoen).
Verder stond er per 31/12/2006 nog totaal € 5 miljoen uit op deposito onderverdeeld in twee bedragen
van € 2,5 miljoen met rentepercentages van 3,48% en 3,59%. Beide deposito‟s zijn per 8/1/2007
vervallen.

4.5

EMU saldo

Inleiding
Het EMU-saldo (het saldo van het Bruto Binnenlands Product) van de lokale overheid is in 2002
onverwachts flink in de min gesloten en ook voor 2003 en 2004 was dat het geval, namelijk in beide
jaren 0,6% van het Bruto Binnenlands Product. De redenen hiervoor zijn divers. Onder meer is er
sprake van oplopende netto grondaankopen en zijn de investeringen flink toegenomen. Deze uitgaven
worden grotendeels gefinancierd door leningen en door het inzetten van in het verleden opgebouwde
reserves. Het oplopen van het EMU-tekort betekent niet dat de lokale overheden blaam treft. Een
EMU-tekort kan zich immers voordoen bij een sluitende begroting bij een baten-lastenstelsel en het
EMU-tekort is tot op heden geen sturingsvariabele geweest voor de lokale overheid. Hoewel dus
conform de bestaande regels wordt gehandeld, vormt het ontstane EMU-tekort toch een probleem
omdat dit tekort van de overheid bijdraagt aan het EMU-tekort van de gehele overheid. Mede
daardoor heeft Nederland in 2003 de 3%-tekortgrens uit het Verdrag van Maastricht overschreden.
Inmiddels is het EMU-tekort van de totale overheid uit de gevarenzone en komt deze uit op ongeveer
1,8%.
Op basis van de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) behoort ingrijpen tot de mogelijkheden
bij een dreigende overschrijding van het 3% EMU-tekort voor zover dit wordt veroorzaakt door een
ongewenste ontwikkeling van het EMU-saldo van de lokale overheid.
Op 27 september 2004 hebben het kabinet, de VNG, het IPO en de UvW (de lokale overheden) een
akkoord bereikt over beheersing van het EMU-saldo van de lokale overheden waarbij zoveel mogelijk
getracht wordt rekening te houden met de autonomie van de lokale overheid. Een van de afspraken
binnen het akkoord is het door de afzonderlijke lokale overheid opnemen van het EMU-saldo in de
begroting en jaarrekening.
Berekening EMU-saldo
Het maximale EMU-tekort van de lokale overheid bepaald op € 1,9 miljard. Deze macroreferentiewaarde is op basis van het aandeel van de gemeente in de Algemene Uitkering van het
gemeentefonds doorvertaald naar de afzonderlijke gemeenten. Het toegestane EMU-tekort van de
gemeente Deventer is bepaald op € 10,65 miljoen.
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Het EMU-saldo voor 2008 is als volgt te berekenen. Ter vergelijking zijn de cijfers van de begroting
2007 vermeld.
(x € 1.000)

1 exploitatiesaldo voor toevoeging aan/onttrekking uit reserves
+2 afschrijvingen ten laste van de exploitatie
+ 3 bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie
-4 uitgaven aan investeringen in materiele vaste activa die op de balans
zijn geactiveerd
+5 De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen
bijdragen van het Rijk, de Provincies, de Europese Unie en overigen

begroting begroting
2007
2008
10.588
3.061
9.125

7.691

10.149

12.794

3.959

22.286

-

3.114

31.081

27.043

16.225
-

29.961

10.805

16.685

-

-

+6a verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in vaste activa (tegen verkoopprijs)
-6b de boekwinst op desinvesteringen in vaste activa
-7 uitgaven aan aankoop grond, bouw- en woonrijp maken e.d.
+8a verkoopopbrengsten uit verkoop van grond (tegen verkoopprijs)
-8b de boekwinst op grondverkopen
-9 betalingen ten laste van voorzieningen
-10 betalingen die niet via de exploitatie lopen maar rechtstreeks ten laste van
reserves worden gebracht en die niet vallen onder een van de andere
genoemde posten
-11 boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen
berekend EMU-saldo gemeente Deventer

242

9.393-

De posten met een plus verkleinen het EMU-tekort, die met een min vergroten het EMU-tekort. De conclusie is
dat Deventer binnen de gestelde grenzen blijft.
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5.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Inleiding
De paragraaf bedrijfsvoering heeft tot doel om inzicht te geven in de beleidsvoornemens op het gebied
van de bedrijfsvoering aangezien een goede bedrijfsvoering van belang is voor een succesvolle
uitvoering van de beschreven programma‟s. Onder bedrijfsvoering wordt verstaan personeel en
organisatie, informatievoorziening en automatisering, financiën, huisvesting en facilitaire zaken,
communicatie en juridische zaken (PIOFHA-JC). Daarnaast wordt in deze paragraaf ingegaan op de
bestuurlijke informatievoorziening, administratieve organisatie en interne controle.
Vastgestelde beleidskaders
De belangrijkste geldende beleidskaders op het gebied van de bedrijfsvoering zijn:
 Personeel en organisatie:
o Kaderbrief personeel en organisatie, 2003
o Werken naar resultaat, 2004
o Visiedocument Klant Centraal gemeente Deventer, oktober 2004
o Missie en visie organisatie gemeente Deventer, augustus 2005
o Rapportage personele taakstelling, augustus 2005
o Rapportage sturingsfilosofie, augustus 2005
o Verzuim en re-integratiebeleid, 2005
o Eindrapportage modelleringfase organisatieontwikkeling, januari 2006
o Management in perspectief, 2006
o Organisatie en personeelsontwikkeling, 2006
o Nota leeftijdsbewust personeelsbeleid, 2007
o Agressiebeleid, 2007
o Beloningsbeleid, 2007
o Welzijn en gezonde organisatie, 2007
 Informatie en automatisering:
o Informatiseringbeleid, 2001
o Geo beleidsplan 2003
o Deventer Doet, Digi werkt, 2006
 Financiën:
o Budgethoudersregeling, 2001
o Beleid reserves en voorzieningen, 2004
o Richtlijn activeren en afschrijven, 2005
o Rentebeleid, 2005
o Spelregels gemeentelijke investeringsplanning, 2006
o Bedrijfsvoering in control, 2006
o Nota weerstandvermogen, 2007
o Treasurybeleid, 2007
 Communicatie
o Communicatiebeleidsplan 2000
o Notitie huisstijl 2001
 Juridische Zaken
o Inkoop en aanbestedingsbeleid, 2005
o Juridisch kwaliteitsplan, 2007
 Facilitaire Zaken
o Nota “nieuwbouw en (her)huisvesting”, 2006
o Nota “pilot activiteitengerelateerd werken”, 2005
o Nota “gemeentebrede inkoop energie”, 2007
Visie ontwikkeling bedrijfsvoering
Deventer wil in 2010 landelijk tot de top 10 van best bestuurde en meest publieksgeoriënteerde en
maatschappelijk gerichte organisaties gaan behoren. De gemeente Deventer wil door de klant erkend
worden als een hechte, vraaggerichte, resultaatgerichte en dienstbare organisatie waarbinnen met
trots gewerkt wordt.
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De gemeente Deventer wil een organisatie zijn die de dialoog aangaat met de samenleving, die naar
buiten treedt en die slagvaardig en daadkrachtig inspeelt op externe ontwikkelingen en vraagstukken
die spelen in de samenleving.
Met de invoering van een nieuwe organisatiestructuur op 1 januari 2007 is deze ambitie nog niet
bereikt. Het realiseren van de ambities vraagt om een strategie gericht op het geleidelijk, maar wel
vasthoudend, evenwichtig en samenhangend en met een duidelijke richting voor ogen ontwikkelen
van de bedrijfsvoering. Het gaat daarbij om het realiseren van zichtbare en merkbare verbeteringen
voor burgers, bestuur en medewerkers in de kwaliteit van producten en diensten.
Speerpunten in de ontwikkeling van de bedrijfsvoering in de komende jaren zijn:
 het ontwikkelen van een organisatie die in 2010 tot de top 10 van excellente dienstverleners
behoort;
 het ontwikkelen van een organisatie die bekend staat als een excellent werkgever en dat ook
is. Dat betekent niet alleen goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, maar ook een
organisatie waarin medewerkers zich kunnen ontplooien en waar medewerkers zich prettig
voelen. Het gaat daarbij om het hebben, behouden en ontwikkelen van deskundige,
enthousiaste en gemotiveerde medewerkers;
 het ontwikkelen van een meer transparante, resultaatgerichte en zakelijke cultuur van
samenwerken en elkaar aanspreken op de gerealiseerde resultaten en de inzet van middelen
daarbij zonder dat dit ten koste gaat van menselijke maatvoering en de voeling en binding van
medewerkers met de organisatie.
In de onderstaande paragrafen wordt per onderdeel van de bedrijfsvoering ingegaan op de
beleidsvoornemens voor 2008.
Personeel en Organisatie
De belangrijkste beleidsvoornemens op het gebied van personeel en organisatie in 2008 zijn:
 het verder uitwerken van de in 2007 opgestelde nota over Excellent werkgeverschap waarin
de ambitie en koers richting 2011 verder is uitgewerkt;
 het uitvoeren van een gemeentebreed cultuur en leiderschapsprogramma gericht op het
versterken en verder ontwikkelen van de leidinggevenden binnen de organisatie;
 het ontwikkelen en uitvoeren van een gemeentebreed ontwikkelingsprogramma voor
talentvolle medewerkers binnen de organisatie;
 extra aandacht schenken aan onze arbeidsmarktpositie, de vergrijzing van de organisatie en
de instroom vanuit de arbeidsmarkt van jongeren. Door een actieve inzet op mobiliteit en
instroom worden kaders, instrumenten en adviescapaciteit geboden. Dit alles moet leiden tot
een meer flexibele organisatie, waarbij medewerkers gemakkelijker van functie wisselen en
een betere afstemming plaats vindt tussen vraag en aanbod naar werk binnen de organisatie.
Dit betekent ook dat we meer willen sturen op meerjarige formatie- en personeelsplannen;
 eind 2007 zal het begin 2006 opgerichte Loopbaanadviescentrum (LAC) voor de tweede keer
geëvalueerd worden in 2008 zal besloten moeten worden of het LAC blijvend een plek gaat
krijgen binnen de gemeente Deventer. Consequentie hiervan is dat hiervoor structureel
aanvullende dekkingsbronnen gevonden moeten worden;
 de werking van basisprofielen en personele jaarcyclus (plannings-, voortgangs- en
beoordelingsgesprek) zal eind 2007 integraal geëvalueerd worden. De verbetervoorstellen uit
deze evaluatie zullen in 2008 uitgewerkt en ingevoerd worden;
 de nieuwe beloningsystematiek bevindt zich in de laatste fase van besluitvorming en zal in
2008 geïmplementeerd worden. Hierdoor wordt de koppeling met de personele jaarcyclus een
feit. De bijgestelde functiewaarderingsystematiek zal in 2008 leiden tot een geactualiseerd
functiehuis en een herijking van het loongebouw passende binnen de kaders van de
loonsomnotitie;
 in 2008 zal het persoonsgebonden budget worden ingevoerd als onderdeel van en
cafetariamodel voor decentrale arbeidsvoorwaarden. Medewerkers kunnen dan zelf kiezen uit
een aantal mogelijkheden, zoals reiskosten, fitness, e.d.;
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in de afgelopen jaren is verzuim en re-integratie in toenemende mate een onderwerp
geworden van de bestuurlijke en ambtelijke agenda. Het gezonder maken en houden van de
gemeente Deventer is daarbij het uiteindelijke doel. In 2008 zal vooral gestuurd worden op het
stabiliseren van het verzuimpercentage rond de gehanteerde Verbaannorm. De
meldingsfrequentie laat de eerste helft van 2007 een daling zien. In 2008 zal gestuurd worden
op een verdere verlaging van deze meldingsfrequentie;
het ambtelijke en bestuurlijke integriteitbeleid zal in 2008 ook verder ontwikkeld worden door
de uitwerking van 13 basisnormen waar alle overheidsorganisaties aan moeten voldoen;
in 2008 zal een organisatiebreed medewerkerstevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd. In
het onderzoek zal aandacht worden besteed aan onderwerpen als werkhouding,
werkbeleving, werkklimaat, wijze van leidinggeven, etc.;
als ambitie is geformuleerd om in 2010 in zijn geheel fase 3 van het INK/KLO
kwaliteitsmanagementmodel te hebben bereikt. In 2008 zullen in het kader daarvan binnen
eenheden zelfevaluaties worden uitgevoerd;
in 2008 zal een gemeentebrede bedrijfsvoeringmonitor worden ingevoerd voor het
management binnen de organisatie. De bedrijfsvoeringmonitor geeft het management actuele
informatie over de inzet van bedrijfsvoeringmiddelen binnen de eigen organisatie. Hiermee
krijgt het management stuurinformatie om in control te komen en te blijven.

Overzicht aantal begrote fte‟s
Aantal
fte‟s in
begroting
2008

Eenheden
1. Algemeen directeur

1

2. Bestuurs- en directieondersteuning

11,15

3. Concerncontrol

4

4. Brandweer

60,3

5. Bedrijfsvoering

186,96

6. Ruimte en Samenleving

304,74

7. Strategische Ontwikkeling

18,98

8. StadThuis

239,39

9. Griffie

4,73
Saldo
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Informatievoorziening en automatisering
De belangrijkste beleidsvoornemens op het gebied van informatievoorziening en automatisering in
2008 zijn:
 continuering uitvoering project Deventer Doet, Digi Werkt (DDDW), gericht op de
procesherinrichting en procesoptimalisatie mede door digitalisering van archieven,
documenten en werkprocessen binnen de Deventer organisatie. In 2008 zal begonnen
worden met de implementatie van een generiek, gemeentebrede workflowbesturing passend
binnen het DDDW concept. Daarnaast zijn backscanning en verdere uitrol van de
documentmanagement omgeving binnen de organisatie een belangrijke items voor 2008;
 invoering van het gemeente breed Deventer Mid-office concept ter ondersteuning van het
project Contact en het Klant Contact Centrum (KCC) alsmede de verdere ontwikkeling van de
gemeentebrede elektronische dienstverlening. Het Mid-office is een belangrijke schakel
tussen enerzijds de Front-office en de bestaande Back-office systemen, binnen het KCC vindt
gemeentebreed relatiemanagement plaats. Hier beschikt men kanaal (website, balie telefoon
etc) onafhankelijk over dezelfde informatie en interactie / transactie mogelijkheden.
Ontwikkelingen op dit gebied sluiten aan bij landelijke ontwikkelingen;
 het verder ontwikkelen van de digitale dienstverlening aan burgers via Mijn loket, het
aansluiten van Mijn loket op het DDDW concept ten behoeve van verdere
procesondersteuning alsmede aansluiting van Mijn loket op bovengenoemd Mid-office
concept. Hierdoor is het Mijn loket 1 van de kanalen van het KCC;
 het verder uitvoeren van het in 2007 vastgestelde projectplan invoering Basisadministraties
Adressen en Gebouwen teneinde de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) in
Deventer uit te kunnen voeren. De Wet BAG schrijft de inrichting van een register en een
registratie voor. Algemene doelstelling van de wet is verbetering van de gegevenshuishouding
binnen de overheid;
 uitvloeisel van het in 2008 te starten gebruik Burgerservicenummer (BSN) is het breder
gebruik van BSN door de organisatie, ook daar waar niet direct wettelijk verplicht, en de
aansluiting van meerdere toepassingen op de Basisregistratie (BRS);
 het actualiseren van het huidige GEO beleidsplan door middel van een nieuw GEO
beleidsplan. Hierin zullen uitgangspunten maar ook gemeentebrede thema's en concrete
projecten geadresseerd worden op het gebied van GEO/GIS informatie en toepassingen.
Vooral het gebruik van GEO informatie in ook niet specifieke GEO domeinen alsmede het
gebruik van kaartmateriaal in interacties met burgers en daarvoor benodigde koppeling
adresgegevens geografische gegevens zal daarbij specifiek aandacht krijgen;
 het uitvoering de eerste fase van het in 2007 vastgestelde plan van aanpak beveiligingsbeleid
conform het in 2007 tevens vastgestelde plan van aanpak;
 de vervanging van systemen en nieuwe kantoorautomatiseringstoepassingen in 2007 maakt
in 2008 een aantal (uitgestelde) ontwikkelingen mogelijk die dan ook gerealiseerd zullen
worden. Het betreft nog verdere integratie tussen tekst productie, opslag en
beschikbaarstelling / publicatie, dus de KA omgeving, intranet en, extranet en internet
(website) ook in samenhang met Meridio maar ook beter ondersteuning projectmatig werken
en managementinformatie.
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Financiën
De belangrijkste beleidsvoornemens op het gebied van financiën en de financiële administratie in
2008 zijn:
 het verder ontwikkelen van de planning en control cyclus binnen de organisatie gericht op het
minder energie steken in het vullen van de planning en control cyclus door het afschaffen wat
herhaling is en meer als last dan als steun wordt ervaren en het verbeteren van de balans
tussen inhoud en geld;
 het verder invoeren van de in 2007 vastgestelde nota weerstandsvermogen en
risicomanagement binnen de organisatie en het ontwikkelen van risicomanagement binnen de
organisatie;
 het uitvoeren van een onderzoek naar de kostendekkendheid van leges en tarieven;
 (her)inrichting financieel systeem en het tijdschrijfsysteem gericht op het verbeteren van de
informatievoorziening en de sturingsinformatie;
 uitbreiding financiële informatievoorziening ten behoeve van de aansturing door het
management binnen de organisatie;
 het verder verbeteren van de administratieve control binnen de organisatie gericht op het
volledig “bij” maken en houden van de administratie.
Huisvesting en Facilitaire Zaken
De belangrijkste beleidsvoornemens op het gebied van huisvesting en Facilitaire Zaken in 2008 zijn:
 het realiseren van de tijdelijke huisvesting voor alle onderdelen van de gemeentelijke
organisatie ten behoeve van het realiseren van de nieuwbouw;
 het verder voorbereiden van de realisatie van een nieuwe huisvesting voor de gemeentelijke
organisatie en de bibliotheek in 2011;
 het verder voorbereiden (o.a. visievorming, communiceren, uitbouwen en vormgeven) van het
activiteitengerelateerd werken gemeentebreed;
 het uitvoeren van gemeentebrede projecten ter ondersteuning van het activiteitengerelateerd
werken/voorbereiding nieuwbouw en de gewenste cultuurverandering (o.a. clean-desk);
 uitvoering geven aan de gemeentebrede inkoop van energie (o.a. implementatie, coördinatie,
beheer en registratie).
Juridische zaken en inkoop
De belangrijkste beleidsvoornemens op het gebied van juridische zaken en inkoop in 2008 zijn:
 het doorvertalen van het juridisch kwaliteitsplan “Met Recht sterk in samenwerken!” naar
(meetbare) normen binnen de verschillende organisatieonderdelen. Ook wordt de juridische
functie verder in beeld gebracht om gemeentebreed afstemming en duidelijkheid te krijgen in
de taken van de lijn-, advies- en controlfuncties op juridisch gebied;
 het naar verwachting behandelen van ongeveer 500 bezwaarschriften op de diverse
gemeentelijke beleidsterreinen (bouwen, werk en bijstand, vergunningen, maatschappelijke
ondersteuning, personele zaken etc.) waarbij meer dan 70% wordt afgehandeld binnen 14
weken;
 in 2007 is opdracht van de Rekenkamercommissie een onderzoek gedaan naar de uitvoering
van het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid. De conclusie van dit onderzoek was
dat de basis voor een professionele inkooporganisatie is gelegd maar dat op onderdelen
verbeteringen nodig zijn. In 2007 maar ook 2008 zullen verbeterslagen worden doorgevoerd.
Zo zal de kadernota “Fair play, fair price” uit 2004 worden geactualiseerd en zal het gehele
gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid worden vastgelegd in één overzichtelijk
beleidsdocument. Op het punt van de regelgeving zal in 2008 een nieuwe Aanbestedingswet
in werking treden waarmee wordt beoogd om ook landelijk regels te stellen aan de
aanbestedingen onder de Europese drempelbedragen;
 daarnaast zal aandacht worden geschonken aan het informeren en faciliteren van organisatie
en aan medewerkers op het vlak van inkoop en aanbesteding waarbij beleid en regelgeving
zo beknopt en helder mogelijk zal worden ontsloten en digitale inkooptools beschikbaar
worden gesteld. Ook zullen maatregelen worden genomen om de aanbestedingspraktijk beter
te borgen onder andere via betere verantwoordingsinformatie (managementrapportages, het
aanbestedingsregister, archivering);
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Communicatie
De belangrijkste beleidsvoornemens op het gebied van communicatie in 2008 zijn:
 het ontwerpen van huisstijlverbeteringen en gaan toepassen op alle communicatiemiddelen;
 het invoeren van een huisstijlmanagementsysteem waarmee standaard
communicatiemiddelen kunnen worden vormgegeven;
 het verder uitvoeren van het projectplan verbetering gemeentelijke website en vervolgens
evalueren;
 het vergroten van de aanwezigheid van de gemeente op internet (van website naar
webpresence);
 de regie op de interne media vergroten.
Bestuurlijke informatievoorziening, administratieve organisatie en interne controle
In het kader van het verder doorontwikkelen van een zelfcontrolerende organisatie is het vereist dat er
inzicht is in de besturings- en beheersingsmechanismen die de integraal managers c.q.
budgethouders ter beschikking staan om hun begrotingsopdracht optimaal te kunnen uitvoeren.
Voorts is het noodzakelijk deze verder te ontwikkelen of aan te passen aan de gewijzigde organisatie.

De Gemeentewet schrijft in het kader van de bestuurlijke informatievoorziening (BIV), administratieve
organisatie (AO) en interne controle (IC) doelmatigheids- en doeltreffendheidonderzoeken voor.
Doelmatigheid en doeltreffendheid
De onderzoeken naar doelmatigheid betreffen onderzoeken naar de uitvoering van het beleid en het
beheer van middelen. De uitvoering wordt ten eerste door de gemeentelijke organisatie-eenheden zelf
gedaan (zelfcontrolerende organisatie). In de organisatie wordt onderzoek verricht naar de uitvoering
van gemeentelijke taken op procesniveau. De dominante en/of risicovolle processen dienen periodiek
intern te worden onderzocht. In de komende jaren zullen deze dominante en/of risicovolle processen
worden doorgelicht, waar nodig aangepast en in de administratieve organisatie worden vastgelegd.
Vervolgens zullen de bij die processen afgesproken, al dan niet verbijzonderde, interne
controlehandelingen(IC), met een bepaalde (afgesproken) periodiciteit worden uitgevoerd (toetsing en
controle). De uitvoering van de (controle)werkzaamheden vindt plaats op grond van c.q. conform het
gestelde in de Verordening financieel management en de controleverordening ex art. 212 en 213
Gemeentewet (GW) en het daaruit afgeleide en geformaliseerde Organisatiebesluit van de gemeente
Deventer. Laatstgenoemd besluit regelt o.a. de organisatie van de “financiële” functie i.c. BIV/AO en
IC binnen de gemeentelijke organisatie. Het college zendt ieder jaar voor 1 december een
onderzoeksplan naar de Raad en naar de rekenkamervoorziening betreffende de in het erop volgende
jaar te verrichten interne onderzoeken.
Rechtmatigheid
Met de rechtmatigheidverklaring bij de laatste drie jaarrekeningen is ervaring opgedaan met de
rechtmatigheidcontrole door de externe accountant. De gemeente Deventer heeft voorgaande drie
jaren vroegtijdig met de externe accountant een normenkader afgesproken waaraan de
rechtmatigheid getoetst wordt. Dit heeft erin geresulteerd dat door de accountant aan onze gemeente
ook weer een goedkeurende rechtmatigheidverklaring bij de jaarrekening 2006 is afgegeven. In 2008
en komende jaren zal verder gewerkt worden aan het rechtmatigheidkader om een aantal criteria
verder uit te breiden en te borgen. Daarbij zal afstemming met de door de Raad benoemde externe
accountant plaatsvinden. In dit kader kan het steeds belangrijker worden van goed risicomanagement
niet onvermeld blijven. Verder professionalisering en implementatie van gemeentebreed
risicomanagement wordt noodzakelijk geacht.
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6.

Paragraaf Verbonden partijen

6.1

Algemeen

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke én financiële band
heeft. Het bestuurlijke belang wordt vertegenwoordigd door het hebben van een zetel in het bestuur
van de participatie of het hebben van stemrecht. De gemeente heeft financieel belang wanneer zij
middelen ter beschikking heeft gesteld en die kwijt is in geval van 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,
aandelenbezit etc.
Het onderwerp “Verbonden partijen” is zeer actueel. Diverse adviesbureaus presenteren hun visie
hierop en in Stedendriehoekverband is een rekenkameronderzoek gehouden. Discussiepunt is de
wijze waarop de relatie overheid - verbonden partij gestalte krijgt. Taken zijn op afstand gezet,
waardoor de grip van de overheid een andere is dan voorheen toen de taak veelal door die overheid
zelf werd uitgevoerd. Ook wij voeren naar aanleiding van recente voorvallen diezelfde discussie mede
in het kader van professionalisering van de bedrijfsvoering bij de (grote) verbonden partijen.
Hieronder wordt een tabel gepresenteerd met de verbonden partijen waarin per partij kort wordt
aangegeven wat het doel en de aard van de verbinding is, en welke visie of beleid de gemeente
voorstaat ten opzichte van betreffende partij. De volgorde sluit aan bij de programma-indeling.
In de aard van de verbindingen zijn de volgende categorieën onderscheiden:
 GR Gemeenschappelijke Regeling;
 ST Stichtingsdeelname (% belang);
 AB Aandelenbezit (% belang).
Over het beleid in algemene zin kan per categorie van verbinding het volgende worden opgemerkt.
Gemeenschappelijke regelingen.
Deventer participeert in enkele gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten. Daarbij hebben de
deelnemende gemeenten een gezamenlijk belang. Het gaat om regionale (provinciegrens
overschrijdende) beleidsontwikkeling en –afstemming en/of om uitvoerende taken die beter op
regionaal niveau georganiseerd kunnen worden.
Stichtingen
Er is een tijd geweest dat de gemeente was vertegenwoordigd in besturen van veel partijen met wie zij
een subsidierelatie had. Die lijn is bewust verlaten in het belang van een objectieve opstelling ten
opzichte van zo‟n partij en een ongebonden beoordeling van het maatschappelijke nut ervan. Waar de
gemeente nu nog vertegenwoordigd is in stichtingsbesturen gaat het om stichtingen waarin de
gemeente bewust een actieve rol wil spelen.
Aandelenbezit.
De gemeente participeert in een aantal vennootschappen. Soms zijn die opgericht bij de privatisering
van voorheen gemeentelijke taken (zoals BV Circulus). Andere vennootschappen hebben tot doel het
beheer en de instandhouding van onroerend goed voor bijzondere functies (zoals NV
Vastgoedmaatschappij Cultureel Centrum). De gemeente kiest als lijn om die participaties aan te
houden, waarbij de gemeente het van belang acht, verzekerd te zijn van het voortbestaan van een
voorziening, of waar overheidseigendom van belang is voor (behoud van) het fiscale regime, of waar
het eigendom dividend oplevert.
6.2

Inventarisatie verbonden partijen

Hieronder volgt een opgave van de verbonden partijen.
Het vermelde bedrag in de kolom Nominale waarde per 31-12-2006 kan zowel aandelenkapitaal als
een leningssaldo zijn (bedragen waarover risico wordt gelopen).
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Progr.
(product)

Naam

Doel

Aard

Actualiteit

2
(502)

Veiligheidsregio
Noord- en Oost Gelderland
(VNOG), vanaf 1 juli 2007
Veiligheidsregio IJssel-Vecht
(RIJV).
(officiële besluitvorming
congruentie moet nog
plaatsvinden)

Iedere gemeente is verplicht
lid van een veiligheidsregio.
De taken van een
veiligheidsregio liggen op
het gebied van de
(multidisciplinaire)
voorbereiding en bestrijding
van de rampen, de
Brandweer, de GHOR
(geneeskundige hulp bij
ongevallen en rampen), de
politie en gemeente.

GR

2
(502)

Geneeskundige Hulpverlening bij
Ongevallen en Rampen (GHOR)
in VNOG-verband en vanaf 1 juli
2007 in RIJV-verband

Samenwerkingsverband van
gemeenten, gericht op
geneeskundige
hulpverlening bij
grootschalige ongevallen en
rampen.

GR

3

Regio Stedendriehoek

Samenwerkingsverband van
7 gemeenten op het terrein
van ruimtelijke en sociale
ontwikkeling, wonen,
economische zaken,
milieu/platteland en
verkeer/vervoer .

GR

3
(28)
8
(6)

Recreatie gemeenschap Salland
(RGS)

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

GR

3
(28)

Deventer Groenbedrijf

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

AB
50%

4
(23)

NV Parkeergarage

Exploitatie van de
parkeergarage Sijzenbaan

AB
< 10%

5
(31)

BV Circulus

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

AB
35%

De aandeelhouders
beraden zich over de
toekomst van BV
Circulus.

5
(31)

Berkel Milieu NV

Inzameling huishoudelijk
afval, reiniging en
gladheidbestrijding

AB
< 5%

De procedure
beëindiging relatie
gemeente Deventer met
Berkel Milieu NV is
gaande..

5
(35)

NV Vastgoed Milieucentrum
Deventer

Realiseren, in stand houden
en beheren van de
accommodatie voor een
Milieucentrum

AB
49,5%

7
(3)

NV Wonen boven winkels

Stimuleren van
investeringen t.b.v. het
wonen boven winkels

AB
50%

8

Stichting

Het duurzaam beheren van

ST
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Nominale
waarde in €
per 31-12-06

.

30.000

39.600
15.882
Leningen:
1.683.819
9.529

272.268

De aandeelhouders
beraden zich op de
toekomst van de NV.

454.000
+ 50% aandeel
in de agioreserve van
oorspron-kelijk
€ 2 mln.
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Progr.
(product)

Naam

Doel

Aard

(6)

Bedrijvenparkmanagement

bedrijventerrein Bergweide
door de kwaliteit van het
terrein op een hoog peil te
brengen en te houden.

8
(6)

Stichting Stadsmarketing

Het onder de aandacht
brengen van de diverse
toeristische en economische
kwaliteiten van de stad aan
inwoners, bezoekers en het
bedrijfsleven met als doel
het aantal bezoeken aan de
stad te verhogen.

ST

8
(6)

Stichting Deventer
Binnenstadsmanagement.

Door (pro)actieve,
professionele en structurele
samenwerking de
binnenstad als totaal
attractiever te maken voor
wonen, winkelen, werken en
recreatie.

ST

8
(6)

NV Luchthaven Teuge

Exploitatie van een
luchthaven voor zakelijke en
recreatieve
burgerluchtvaart.

AB
25%

9
(405)

Sallcon

Werkvoorziening voor
mensen met een
arbeidshandicap, reintegratie van werklozen
met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Begeleider en
bemiddelaar bij
gesubsidieerde arbeid.

GR

(11)
(231)

MFA De Vijfhoek

Gezamenlijk beheer
multifunctionele
accommodatie in de
Vijfhoek

ST
50 %

12
(252)

GGD Gelre IJssel

Uitvoeren van lokale en
regionale gezondheidszorg
o.a. door uitvoering van de
wet Collectieve preventie en
integrale
jeugdgezondheidszorg.

GR

13
(5)

NV Bergkwartier

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

AB

13
(260)

NV Deventer Schouwburg

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

AB
77,5%

13
(260)

NV Vastgoedmaatschappij
Cultureel Centrum Deventer

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

AB
100%

15
(908)

NV DOS

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

AB
100%
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Actualiteit

Nominale
waarde in €
per 31-12-06

Continueren van de
campagne Deventer
Gastvrije Hanzestad en
het maken van een
doorstart van de
campagne “ Made in
Deventer”.

489.857

Onderzoek naar
mogelijke congruentie
met GGD IJssel-Vecht

1.547.390

325.360

Nom.aand.k.
395.378 Lening
8.617.176

Onderzoek naar de
toereikendheid van de
subsidie en de
positionering van de NV
in toekomstperspectief.

Leningen:
16.673.574
Kap.verstr.
247.881
Gestort/
opgevr. kap.
90.756
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Progr.
(product)

Naam

Doel

Aard

Actualiteit

Nominale
waarde in €
per 31-12-06

15
(901)

Essent

Productie en leverantie van
energie, beheer en diensten
i.z. kabelinfrastructuren en
afvalverwerking

AB
<5%

15
(901)

Bank Nederlandse Gemeenten
(BNG)

Financiële diensten (o.a.
kredietverlening,
betalingsverkeer, advisering
en elektronisch bankieren)

AB
< 5%

718.283

15
(901)

Vitens

Productie en leverantie van
(drink)water

AB
< 5%

28.446

15
(901)

WMO NV

Beheermaatschappij

AB

15
(901)

Dataland

Het realiseren van een
landelijke voorziening voor
het breed toegankelijk en
beschikbaar maken van
gebouwgegevens uit het
informatiedomein van de
gemeenten voor publieke en
private markt.

AB
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Deelname in
aandelenk.
387.976

6.092

Het op termijn verlagen
van de lastendruk voor
de gemeente bij
verzoeken om
gebouwgegevens en het
verbeteren van de
kwaliteit van de eigen
vastgoedgegevens.

4.646
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7.

Paragraaf Grondbeleid

Het grondbeleid heeft grote invloed op en samenhang met de uitvoering van de programma‟s zoals
Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Verkeer en Vervoer, Sociaal Economische structuur maar ook
Cultuur, sport en recreatie. Niet in de laatste plaats uiteraard met het plattelandsbeleid. Daarnaast
heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De kansen en risico‟s verbonden aan de
investeringsportefeuille van het vastgoedbedrijf hebben niet alleen grote invloed op de algemene
financiële positie van de gemeente, maar ook op de wijze waarop die kansen en risico‟s benut
respectievelijk beheerst worden.
Het grondbeleid van Deventer is opgenomen in de “nota gronden voor vastgoedbeleid 2002” De nota
schetst het kader voor het grondbeleid en de uitvoering ervan. Het doel is in de nota als volgt
samengevat:
Deventer voert van oudsher een actief grondbeleid. De centrale doelstelling van het grondbeleid in
Deventer is “Het tegen aanvaardbare offers stimuleren en bevorderen van wijzigingen in het
grondgebruik om adequaat in te kunnen spelen op de (veranderende) maatschappelijke behoeften”.
Het doel van het grondbeleid is bijdragen aan een goed functionerende gemeente in termen van
sociaal- economisch functioneren, waarbij het grondbeleid geen doelstelling op zich is maar een
instrument om andere gemeentelijke beleidsdoelstellingen op het gebied van volkshuisvesting,
stedenbouw, economie, milieu en welzijn te realiseren
Het is de verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Wethouders om het grondbeleid
nader vorm te geven en te concretiseren binnen de door de raad aangegeven kaders. Tot de
ambtelijke verantwoordelijkheid behoren de beleidsvoorbereiding en uitvoering van het grondbeleid.
Het grondbeleid van Deventer wordt gekenmerkt door een commerciële marktbenadering, zowel bij de
verwerving van ruwe grond als bij de uitgifte binnen de gegeven bestemmingen van bouwrijpe grond.
Als gevolg van het voeren van een actief grondbeleid is het tot nu toe vrijwel altijd gelukt de voor de
exploitatie benodigde grond reeds in een vroeg stadium in bezit te hebben. Echter ook in Deventer is
een steeds grotere inmenging van de vastgoedbranche op de grondmarkt te zien. Niet alleen waar het
betreft woningbouwlocaties, maar ook op potentiële bedrijvenlocaties. Alle tekenen wijzen erop dat de
gemeente in de toekomst steeds vaker zal worden geconfronteerd met particuliere grondeigendom.
Actief grondbeleid blijft echter wel nadrukkelijk uitgangspunt hoewel er gevallen zijn, bijvoorbeeld bij
de herstructurering van oud stedelijke woonwijken waarvoor een meer faciliterend grondbeleid de
meest aangewezen weg is.
De uitvoering hiervan heeft geleid tot de volgende concrete acties:
 vaststellen van de nota strategisch grondbeleid (mei 2001);
 het toepassen van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) waar dit mogelijk en wenselijk is;
 grondprijsbeleid dat uitgaat van vaste grondquoten bepaald via de residuele
grondwaardemethodiek behoudens de uitgifte van gronden voor maatschappelijke functies;
 marktgerichte benadering van het beheer en exploitatie van onroerend goed buiten exploitatie
ook voor gebruik binnen de gemeente;
 vaststellen van “Spelregels financieel beheer vastgoedbedrijf” (B&W december 2002);
 vaststellen richtlijn projectmatig werken;
 gerichte programmatische en financiële afstemming van de opgaven voor wonen , bedrijven
en kantoren, sociale en maatschappelijke voorzieningen alsmede verkeer, vervoer en
openbare ruimte (stedelijke programmering).
Jaarlijks wordt de actualisering van de middellange en lange termijn ontwikkeling middels de
Vastgoedrapportage aan de Raad voorgelegd (in de raad van mei).
In het voorjaar van 2008 zal de nota grondbeleid worden herzien. Hierin zal tevens implementatie van
de grondexploitatiewet plaatsvinden. Ook de verdere verankering van de grondbedrijffunctie in de
gemeentelijke organisatie zal hierin zijn plaats krijgen.
In het voorjaar 2008 zal ook de woonvisie van de gemeente worden herzien. Hierin komen
nadrukkelijk de veranderende rollen van gemeente en corporaties aan de orde.
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Ontwikkeling bedrijventerreinen
De afgelopen jaren heeft Nederland en ook de gemeente Deventer te maken gehad met economische
tegenwind hetgeen zich vertaald heeft in beperkte gronduitgifte. Bovendien heeft Deventer gebrek aan
fysieke ruimte voor het vstigen van bedrijven. In 2005 is slechts 1 ha bedrijventerrein verkocht. In 2006
trok de markt aan en werd bijna 3 hectare uitgegeven. De behoefte aan hectaren bedrijventerrein is
groot. Bij voldoende beschikbare hectaren uitgeefbaar terrein zou Deventer zeker 5-10 hectaren
kunnen uitgeven. Het aanbod is echter beperkt en dat heeft een drukkend effect op de te effectueren
vraag. Verwacht wordt dat in 2007 1-1,5 hectare zal worden uitgegeven.
Kantorenmarkt
Deventer wordt gekenmerkt door een aantal sterke punten. Dit zijn onder meer een goede
bereikbaarheid, een aangenaam woon- en leefklimaat met een divers woningaanbod, een gevarieerd
en kwalitatief hoogwaardig cultureel aanbod en Saxion Hogeschool die zorgt voor een gekwalificeerd
arbeidspotentieel en een omvangrijke talentenpool. Mede door deze sterke punten ontwikkelt
Deventer zich steeds meer als een kantoorstad. Regionaal gezien kan de kantorenmarkt in Zwolle als
een van de voornaamste concurrenten van Deventer worden beschouwd, zo blijkt ook uit de praktijk.
De afgelopen jaren hebben enkele kantoorgebruikers de voorkeur gegeven aan een vestiging in
Zwolle of besloten de vestiging in Zwolle te handhaven ten koste van Deventer. Het afgelopen jaar is
de totale voorraad in geringe mate toegenomen (3%) tot circa 320.000 m².
Woningbouwocaties
In de vastgoedrapportage 2006 en 2007 is melding gemaakt van het feit dat in de periode 2009-2010
sprake zou kunnen zijn van een productie aan op te leveren woningen die de vraag uit de markt ver te
boven gaat. De zgn. boeggolf aan plannen en projecten die niet geheel onbekend is. Verschil met het
verleden is dat de onderliggende projecten zodanig ver gevorderd zijn, dat verschuivingen in de
geplande productie niet geheel vrij is. De geplande productie omvat:
 gemeentelijke locaties (Vijfhoek, Steenbrugge, Schalkhaar, Park Zandweerd, Sluiskwartier
ed.);
 herstructurering; naast de sloop nieuwbouw vindt er binnen de beide locaties (Rivierenwijk en
Keizerslanden) ook feitelijke uitbreiding plaats (Van Heetenstraat, diverse groenstroken ed.)
met ca. 1.100 woningen tot 2015;
 particuliere inbreiding. Dit is een breed palet aan initiatieven in verschillende fasen.
Kwantitatief gaat het hier voor de komende 10 jaar wel om een flink aantal te bouwen
woningen (o.m. ziekenhuislocatie ed.).
Inmiddels is een trend zichtbaar dat de lange termijn bevolkingsontwikkeling van Deventer zich
afwijkend van het landelijke beeld ontwikkelt. De vergrijzing slaat later toe en de bevolking zal langer
blijven groeien. Hierin zal nog nader onderzoek plaatsvinden, met name de specifieke gevolgen die dit
heeft voor de verschillende typen woningen.
Voorts is in juli 2007 door de Raad een richtingendocument vastgesteld waarlangs de ontwikkeling
van Deventer Noord-Oost moet gaan plaatsvinden. Dit zal in 2008 een nadere invulling krijgen.
Financiële kansen en risico‟s.
 de veelheid van locaties en de in veel gevallen ruime uitwisselbaarheid van programma‟s
bieden de gemeente een goede kans om de ruimtelijke invulling binnen aanvaardbare
financiële kaders te sturen. Voorwaarde is evenwel een krachtige sturing op de onderliggende
programmatische informatie;
 de onzekerheid over de beschikbaarheid van de locaties voor bedrijven en kantoren
(Bedrijvenpark A1, Hanzeweglocatie en Voormalige Vuilstort) is een risico voor de financiële
uitkomst van de projecten;
 de kansen zijn tegelijk ook een risico. Het “in de lucht houden” van een veelheid van
programma‟s op het gebied van woningbouw, bedrijven, kantoren en voorzieningen leidt tot
het risico dat we de markt aan ons voorbij laten gaan. Het is van essentieel belang dat tijdig
keuzen gemaakt worden en op basis hiervan vervolgstappen worden bepaald. Het niet maken
van keuzen leidt in alle gevallen tot renteverliezen over gedane investeringen en
overschrijdingen van plankosten;
 hoge voorinvesteringen: De afgelopen 5 jaren kenmerken zich door twee uiteenlopende
zaken. Aan de ene kant is een groot aantal lopende projecten afgerond. Aan de andere kant
neemt de vertraging in procedures mede door de complexiteit van regelgeving e.d. sterk toe.
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Dit heeft geleid tot een stuwmeer aan projecten die op punt staan in exploitatie genomen te
worden. De projecten Hanzeweglocatie, Mr de Boerlaan, Eikendal, Park Zandweert,
Steenbrugge, Bathmense Enk 2, de Scheg, de drie Schalkhaarlocaties en bedrijvenpark A1
staan “in de wachtkamer”. De voorinvestering in deze laatste groep projecten is in absolute zin
hoog (ruim € 50 mln.). De komende jaren zal de voorinvestering nog stijgen tot ca. € 100 mln.
Dit wordt in de jaren hierna terugverdiend. Het (voorlopig ingeschatte) risicoprofiel is in de
eerste jaren van de ontwikkeling aanmerkelijk hoger dan 10% van de boekwaarde per
1 januari 2007. De boekwaarde loopt evenwel op tot 2008 om dan sterk af te nemen. Dan zal
gronduitgifte gaan plaatsvinden die in de afgelopen jaren vertraagd is als gevolg van de
eerder genoemde vertraging in procedures. Dit houdt bij de genoemde exploitaties in dat als
het risico gelegen in de procedures t.a.v. bestemmingsplannen is weggenomen het financiële
effect ervan sterk afneemt. Dit onderstreept nogmaals hoe belangrijk het is strak te sturen op
de procedurele kant van projecten met een hoge voorinvestering;
het voorgaande punt is inmiddels (op basis van de nota van mei 2001) goed ingebed in het
strategisch grondbeleid. De totale portefeuille aan regulier en strategisch onroerend goed is
volledig in beeld, getaxeerd en voorzien van een waardeprognose. Hieruit blijkt dat geen
aanvullende middelen nodig zijn ter afdekking van toekomstige risico‟s Daarmee is de
algemene reserve grondexploitaties toereikend.

Resultaatprognose grondexploitaties
De mate van uitkeerbaarheid van resultaten van in exploitatie zijnde projecten vindt plaats volgens het
realisatieprincipe en het voorzichtigheidsprincipe. Het eerste houdt in dat het resultaat op transacties
wordt genomen indien de overeenkomst met de tegenpartij onherroepelijk is. Het
voorzichtigheidsprincipe omvat het reserveren van kosten voor latente risico's tot het moment dat het
risico zich niet meer voordoet.
De resultaatprognose van de in exploitatie zijnde projecten is € 16,5 mln. Dit betreft de periode 2007
tot 2011. Er zijn geen nieuwe locaties in exploitatie genomen. De resultaatprognoses volgens de
Voorjaarsnota 2007 zijn nog steeds actueel. Hiervan kan het volgende overzicht worden gegeven.
Jaar
2007
2008
2009
2010
2011
Stelpost renteverlies
Linderveld en afboeking
diverse projecten
Totaal

Raming VJN 2007
€ 8.000.000
€ 10.010.000
€ 3.580.000
0
0
-/- € 5.080.000
€ 16.510.000

Waarde van het vastgoedbedrijf
De waarde van het vastgoedbedrijf is een relatief begrip. De waarde laat zich het makkelijkste vertalen
door: “de waarde die een marktpartij bereid is te betalen indien zij alle grondposities, gemaakte kosten
en gerealiseerde opbrengsten zou overnemen”.
De meest eenvoudige definitie van de term "financiële positie vastgoedbedrijf" is: "Wat zou de
vraagprijs van de gemeente Deventer zijn indien een marktpartij bereid is het bedrijf over te nemen."
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De waarde van het vastgoedbedrijf per 1-1-2007 is bij benadering € 42,2 (vorig jaar € 50,4 mln.) en
kan als volgt bepaald worden:
Bedragen * € 1.000.000
Positieve vermogenscomponenten
Resultaat in exploitatie genomen gebieden
Prognose niet in exploitatie genomen gebieden
(Steenbrugge, Park Zandweerd, Schalkhaar, Eikendal)
Vrij beschikbare reservepositie
Algemene reserve grondexploitaties 1-1-2007
Reserve onroerende zaken buiten exploitatie

16,5
27,5

9,0
1,0
10,0
54,0

Negatieve vermogenscomponenten
Risico‟s voorinvesteringen
Rentebuffer Linderveld + afboeking diverse projecten
Weerstandsvermogen (10% van gem. geïnvesteerd
vermogen)

1,0
5,0
5,8
11,8

Waarde vastgoedbedrijf per 1-1-2007

42,2

De afname met € 8,2 komt doordat in 2006 een aantal projecten afgesloten zijn en de winst is
genomen en de basis voor het weerstandsvermogen lager is doordat Linderveld uit de boekwaarde is
gehaald.
Per 1 januari 2007 bedraagt het geïnvesteerde vermogen in het vastgoedbedrijf € 53,8 (tegen € 54,2
mln. per 1-1-2006) exclusief de onroerende zaken buiten exploitatie (zie par. 5.5) hierna. Deze €
54 mln. is (in termen van financiering) hoger dan de waarde van het in het vastgoedbedrijf aanwezig
onroerend goed. Dit komt omdat de verkoop van gronden achter gaat lopen bij het niveau van de
investeringen. Het gevolg is dat het vastgoedbedrijf nog sterker afhankelijk is van financiering en
daarmee van de rente. De gevoeligheid voor veranderingen in de rente is dan ook erg groot.
Overigens is in deze € 54 mln. de boekwaarde van Linderveld ad. € 23 mln. nog begrepen. Deze
boekwaarde is in 2007 door intrekking van de grondexploitatie overgeboekt naar “onroerende zaken
buiten exploitatie”.
Anders gezegd (in meer bedrijfseconomische termen): de omloopsnelheid van de voorraad neemt af.
Bij handelsondernemingen is dit een indicator voor dalende rendementen.
Conclusie resultaatprognose grondexploitaties.
Ondanks de gesignaleerde bedreigingen en economische ontwikkeling sluit het resultaat van de
grondexploitaties toch op een positief resultaat van € 16,5 mln. en is de prognose op nog in exploitatie
te nemen projecten onverminderd op € 27,5 mln. gebleven. Actie blijft echter geboden om dat ook
voor de toekomst te waarborgen. De grondexploitatie Linderveld is formeel ingetrokken als gevolg
van de vernietiging door de Raad van State van het bestemmingsplan.
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Bijlage Projecten:
Projectnummer

Projectnaam

Resultaten 2008

Woningbouwlocaties
C8.11

Vijfhoek

C8.31

Steenbrugge

I8.04.01

Graaf Florishof (vml.
Meiboomstraat)

Bouwwerkzaamheden, oplevering bouw, woonrijp maken

I8.70.01

Bathmense Enk (fase 2)

Uitvoering overige kavels, woonrijp maken fase 1, afsluiting grondexploitatie (eind
08)

I8.80.03

Landeweert

PvE

I8.80.04

Het Hagenvoorde

Geen projectresultaten

I8.80.01 en
I8.80.02

De Wijtenhorst en Douweler
Leide

I8.40.91

Eikendal fase 1

Ontwerp bestemmingsplan (begin 08), DO (begin 08), realisatieovereenkomst
(begin 08), brm voorbereiding (medio 08), besluit art 19 (medio 08),
bestemmingsplan (medio 08), start bouw (tweede helft 08/09, afhankelijk van o.b.v.
vrijstelling of bestemmingsplan)
Start uitgifte fase 1 (jan 08), uitvoering (08)

I8.01.01

Park Zandweerd

Raadsbesluit aanwijzen winnaar (begin 08), samenwerkingsovereenkomst (eerste
kwartaal 08), VO bestemmingsplan (tweede kwartaal 08)

I8.40.01

Bramhaar

Start brm (begin 08), start verkoop, start bouw (2e helft 08)

I8.50.01

Woningbouwproject Lettele

Bouwwerkzaamheden

I8.60.01

Woningbouwproject
Okkenbroek

Start bouw (begin 08)

I8.99.01

Knoopkegel

Bouwen laatste kavel(s), administratieve afsluiting, woonrijp maken,
projectevaluatie

I8.02.01

Rielerkolk

E.e.a. afhankelijk van uitkomst doorcontractering AM naar nieuwe ontwikkelaar. Als
dat lukt voorbereiding en start uitvoering fase 3

Geertruidentuin

Definitief bestemmingsplan / beeldkwaliteitplan

Locatie IJsselstreek en
parkeerterrein

VO, DO

Spikvoorde: bouw, verkoop
Het Fetlaer: restant bouw, verkoop, woonrijp maken
Graveland: bouw appartementencomplex + restant woningen
Gooikerspark: bouw parkwoningen
Spijkvoorder Enk: opstarten bestemmingsplan
Bouwrijp maken fase 1, Start bouw eind 08

Bedrijventerreinen
B8.04.01

Rondom De Scheg
(Sportzone Holterweg)

Vastgesteld bestemmingsplan (eind 08), SMB (MER) procedure, evt. voorbereiding
bouwrijp maken (eind 08)

B8.03.01

Bedrijventerrein Lettele

Uitgifte + evt. woonrijp maken

B8.99.01

Snipperlingsdijk

Woonrijp maken

Bergweide Groot
B8.00.81

Bergweide deelgebied 5,
Fase 1

Projectevaluatie

B8.00.82

Bergweide deelgebied 5,
Fase 2

p.m. (ontw. afhankelijk van ontwikkelingen rondom LPG-station)
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Projectnummer

Projectnaam

Resultaten 2008

B8.00.83

Bergweide deelgebied 5,
Fase 3

p.m.

B8.00.03

Bergweide Demping dode
Havenarm

B8.00.02

Bergweide Vuilstort
Westfalenstraat

Afh. van vinden gegadigde voor te maken kavel, het is wachten op initiatieven van
belangstellenden:
vervolg p.m. (start art. 19 procedure, grondexploitatie, start uitvoering demping)
Uitvoering sanering (jan 08), BRM, aanleg afschermende voorziening

B8.00.05

Bergweide Westfalenstraat
(infrastructuur)

Start uitvoering (jan 08)

B8.00.52

Industrieweg

p.m. (afhankelijk van inventarisatie van welke maatregelen nog wel gewenst)

B8.00.94

Bergweide Havenkwartier,
Bestemmingsplan

VO bestemmingsplan, inclusief daar waar nodig de procedure stad en milieu (begin
08), ontwerp bestemmingsplan (tweede helft 08)

B8.00.93

Bergweide Havenkwartier
deelgebied Hanzeweg

Evt art 19 WRO procedure

B8.00.91

Bergweide Havenkwartier
deelgebied mr. De Boerlaan

PvE (medio 08), gesprek met potentiele ontwikkelaars (2e helft 08)

B8.00.92

Bergweide Havenkwartier
deelgebied Haveneiland

p.m.

B8.02.01

Bedrijvenpark A1

Goedkeuringsbesluit GS

Binnenstadslocaties
Particuliere initiatieven
I8.07.01

Rotonde Oostriklaan

Toetsen plannen, Grondverkoop

I8.08.01

Winkelcentrum Colmschate
(Flora)

Afhankelijk van acties eigenaresse/ontwikkelaar

Herontwikkellocaties
B8.04.03

Driehoek Blauwenoord

Afh. van concessieovereenkomst

G8.10

Grachtengordel

Afronding werkzaamheden Raambuurt, Afwerken fase 2 Mr de Boerlaan, Inrichten
buitenruimte Houtmarkt/Pikeursbaan.

G8.16

Sluiskwartier

Ontwerp bestemmingsplan (eerste helft 08), vastgesteld bestemmingsplan (okt 08),
VO woningen (dec 08)

B8.01.01

Linderveld

p.m.

B8.04.02

Driehoek Snippeling

Uitgifte laatste kavel(s), bespreken plannen met initiatiefnemers

Centrumplan Bathmen

Afronding verbouw Braakhekke (voorjaar 08). PvE/Ontwerp Nieuwbouw (medio 08),
Sloop huidige bibliotheek (2e kwartaal 08), Start realisatie nieuwbouw bibliotheek
(2e helft 08)
Sloop 1e, 2e en 3e fase, start bouw

E6.044

Herstructurering Wijk 3,
Rivierenwijk

E6.045

Herstructurering Wijk 4,
Keizerslanden

Eerste fysieke werkzaamheden (start bouw Landsherenkwartier, Tuindorp,
Wijkvoorzieningencentrum)
Landsherenkwartier: start nieuwbouw 1e fase, Sloop 1e fase (tot 2012)
Oranjekwartier: Start eerste fase openbare ruimte projecten. Oplevering Panta
Rhei/Sporthal Tuindorp Zuid: Sloop 185 woningen, Start nieuwbouw
Centrumgebied Keizerslanden: uitvoering eerste fase, Verkeersplan: parkeerplan
WVC: start bouw WVC
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ProjectProjectnaam
nummer
Infrastructurele projecten

Resultaten 2008

L7.04.01

Oostelijke ontsluiting
Bedrijvenpark A1

Nieuw ontwerp, Aanbestedingsdossier

L7.02.01

Siemelinksweg

Art. 19 WRO, bestek, gunning uitvoering, uitvoering
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8.

Paragraaf Grote stedenbeleid
GSB – III

8.1

De missie van GSB III ( 2005 – 2009) is gericht op krachtige steden, waarin zichtbare resultaten
worden geboekt, met een minimum aan bureaucratie. Krachtige steden, zijn steden die veilig zijn en
die in alle opzichten voldoen aan de - steeds hogere - eisen die bewoners, bedrijven, instellingen,
bezoekers en recreanten aan een stad stellen. Een economisch vitale stad, met hoogwaardige
vestigingslocaties en hechte sociale samenhang, die werk biedt aan wie dat zoekt. Kortom, een stad
die kansen biedt aan zijn burgers en waar het veilig en prettig is om te verblijven.
Deze missie is vertaald in een vijftal outcome doelstellingen (te bereiken effecten). Deze zijn:
 het verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid.
Dit is een basisvoorwaarde voor een leefbare en veilige stedelijke samenleving;
 het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.
Deze verbeteringen zijn nodig om de stad aantrekkelijk te houden als stad om te wonen, te
werken en te recreëren;
 het verbeteren van de sociale kwaliteit van de samenleving.
Dit is een voorwaarde voor een stabiele samenleving, waarin de overheid (groepen van)
mensen in staat stelt zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid te nemen;
 het binden van de midden- en hogere inkomensgroep aan de stad.
Deze doelstelling is van belang voor een gezond financieel-economisch draagvlak voor de
stad en voor een stabiele ontwikkeling van de stedelijke samenleving;
 het vergroten van de economische kracht van de stad.
De steden zijn belangrijke motoren van de economie, daarom is het van belang juist de
economische groei in de steden te vergroten. Anderzijds is economische groei een
voorwaarde voor het oplossen van sociale, fysieke en veiligheidsproblemen.
Deze outcomedoelstellingen zijn geconcretiseerd in outputdoelstellingen (te bereiken resultaten) met
bijbehorende outputindicatoren. Er zijn in totaal 13 outputdoelstellingen en 47 outputindicatoren
afgesproken met het rijk. De outputindicatoren zijn in de volgende programma‟s ingebracht: veiligheid,
volkshuisvesting, milieu, economie en vastgoedontwikkeling, jeugd en onderwijs, opvang en zorg en
samenlevingsopbouw (door middel van een asterix-teken herkenbaar weergegeven als GSB
doelstelling).
Drie brede doeluitkeringen (BDU‟s) en provinciale gelden

8.2

Het stelsel GSB III kent drie brede doeluitkeringen (BDU‟s):




BDU Fysiek;
BDU Economie;
BDU Sociaal, integratie en Veiligheid

De brede doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid is gevuld met de geldstromen op de
beleidsonderdelen Maatschappelijke opvang, Inlopen gezondheidsachterstanden, Jeugd, Onderwijs
en Educatie, Veiligheid en Inburgering.
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De bedragen voor Deventer voor de periode 2005 t/m 2009 voor de drie BDU‟s zijn:
Brede doeluitkering

Bedragen x 1 mln.

BDU Fysiek

€ 11,2

BDU Economie

€. 1,3

BDU Sociaal- Integratie-Veilig (SIV)

€ 25,6

Totaal

€ 38,1

BDU SIV : toevoegingen in 2007
Onderwijsachterstanden (vanaf schooljaar 20062007)

€ 4,2

Volwasseneneducatie (m.i.v. 2007)

€ 3,3

Inburgering (m.i.v. 2007)

€ 5,4

Extra inburgering allochtone vrouwen

€ 0,2

Extra impuls Voorschoolse educatie

€ 0,3

OGGZ

€ 0,5
Totaal

€ 52,0

Provinciale middelen:
Voor het GSB III is ook met de provincie Overijssel een convenant GSB gesloten.
Op grond daarvan ontvangt de gemeente ten behoeve van twee multifunctionele wijkcentra ( te
realiseren in de periode 2005-2009) een bedrag van € 3.114.500. Voorwaarde is wel, dat de
gemeente zelf in het kader van het Integraal Huisvestingsplan een bedrag investeert van € 7.200.000.
Daartoe zijn de voorbereidingen gestart. Naar verwachting zal in 2008 gebouwd gaan worden.
Vanaf 2005 is het GSB volledig in de planning- en controlcyclus van de gemeente geïntegreerd. Dit
betekent dat alle doelstellingen en outputindicatoren in de programma‟s van de gemeentebegroting
zijn opgenomen. Dat houdt tevens in dat de realisatie via de bestuursrapportages wordt gevolgd en
dat de verantwoording en afrekening via de gemeenterekening plaatsvindt.
Met deze inbedding in de planning en control cyclus kan de Raad (bij)sturen op de realisatie van de
afgesproken output. Verder kan de jaarrekening worden benut als verantwoordingsdocument naar het
rijk en de provincie. Hiermee worden de administratieve lasten aanzienlijk beperkt.

8.3

Ontwikkelingen 2007

In 2007 is de Rivierenwijk aangewezen als een van de 40 “krachtwijken”. Om voor extra gelden in
aanmerking te komen moet een wijkactieplan worden opgesteld. Dit plan is in september aangeboden.
Voor extra middelen zal een afzonderlijk voorstel worden ingediend.

8.4

Monitor midterm review

De monitor grotestedenbeleid 2007 heeft de input geleverd voor de zogenoemde midtermreview. In
deze review leggen de steden een tussentijdse verantwoording af aan het rijk over het bereik van de
afgesproken resultaten. Op grond van de bevindingen over de periode 2005 t/m 2006 kunnen de
steden ook voorstellen doen over bijstelling van de afgesproken prestaties. Deventer heeft geen
inhoudelijke aanpassingen voorgesteld.
Verder zijn voor inburgering, voorschoolse educatie en voortijdig schoolverlaters nieuwe afspraken,
met (deels) nieuw geld, gemaakt. Het gaat hierbij om;
 inburgering: aantal handhavingbeschikkingen en kennisgevingen, inburgeringvoorzieningen
voor uitkeringsgerechtigden en inburgeringvoorzieningen voor oudkomers zonder inkomsten
uit werk of uitkering;
 aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie;
 totaal aantal leerlingen dat heeft deelgenomen aan een schakelklas;
 aantal ingekochte trajecten voortijdig schoolverlaters.
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In onderstaande tabel worden de afgesproken 45 indicatoren nader toegelicht;
Nr

Indicator

Programma

1

Handhavingbeschikkingen en
kennisgevingen inburgeraars
Inburgeringvoorzieningen voor
uitkeringsgerechtigden
Inburgeringvoorzieningen voor
oudkomers zonder inkomsten uit
werk of uitkering
Aantal allochtone en autochtone
peuters en kleuters dat deelneemt
aan voorschoolse educatie

12 samenlevings-opbouw

86

12 samenlevings-opbouw

310

12 samenlevings-opbouw

650

11 Jeugd en Onderwijs

In alle peuterspeelzalen- groepen is een
beperkt VVE-programma van 2 dagdelen
geïmplementeerd.

2
2a

3

Afspraak tot en met 2009

Minimaal 106 3-jarige peuters nemen deel
aan een uitgebreid VVE-programma van
minstens 3 dagdelen en gedurende 12
maanden.

4
4a

5

6
9
10
12

14
15

16a

16b
16c

16d

17

Totaal aantal leerlingen dat heeft
deelgenomen aan een schakelklas
Aantal goed functionerende brede
scholen die elk samenwerken met
minimaal 2 andere instellingen
Aantal (t.o.v. de doelgroep
voortijdig schoolverlaters)
allochtone en autochtone
scholieren dat herplaatst is en
alsnog een startkwalificatie
behaalt (indicator 5)

11 Jeugd en Onderwijs

Het totaal van de doelgroep van 3 jarigen
met een lage score is in 2009 in beeld.
215

11 Jeugd en Onderwijs

4

11 Jeugd en Onderwijs

Aantal ingekochte trajecten
voortijdig schoolverlaters VAVO
Goed functionerende
jeugdnetwerken
Gemiddelde verblijfsduur in de
maatschappelijke opvang
Ambulante verslavingszorg: aantal
cliënten dat per jaar feitelijk wordt
behandeld
Bezettingsgraad opvang dak- en
thuisloze verslaafden
Percentage 0-19jarigen met
overgewicht dat via de JGZ wordt
opgespoord en voor wie
gezondheidsinterventies worden
ingezet
Aantal ouderen van 75 jaar en
ouder dat bezoek van een
ouderenadviseur krijgt om de
hulpvraag in kaart te brengen
Het aantal huisbezoeken dat wordt
afgelegd voor een sociale APK
Aantal buurten waarin een
intensief zelfredzaamheidproject
loopt en een
zelfredzaamheidproject met
verminderde intensiteit loopt.
Bereik projecten cultuurmakelaar

12 samenlevings-opbouw

Aantal herplaatsingen is 40% ten opzichte
van het aantal meldingen van Voortijdig
Schoolverlaters: 30% van de allochtonenmeldingen is herplaatst
naar onderwijs of werk, 44% van de
autochtonen- meldingen is herplaatst naar
onderwijs of werk.
780

11 Jeugd en Onderwijs

6

10 Opvang en zorg
10 Opvang en zorg

Sociaal pension: 575 dagen
Crisisopvang: 65 dagen
900

10 Opvang en zorg

25

10 Opvang en zorg

400 een interventie ingezet

12 samenlevings-opbouw

Voorstel 470

12 samenlevings-opbouw

1.000

12 samenlevings-opbouw

1 intensief en 2 met verminderde intensiteit
per jaar

13 Kunst en cultuur

75 procent van de projecten cultuurmakelaar
is gericht op herstructurering

Het percentage jeugdige en
volwassen allochtone en
autochtone veelplegers waarvoor
nazorg- en/of
resocialisatietrajecten worden
aangeboden t.o.v het totale aantal
geregistreerde jeugdige en
volwassen veelplegers.

2 Openbare orde en
veiligheid

100% van het totaal aantal jeugdigen,
volwassen, autochtone en allochtone
veelplegers wordt een nazorg- en /of
resocialisatietrajecten aangeboden
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Nr

Indicator

Programma

Afspraak tot en met 2009

18

Het percentage jeugdige en
volwassen allochtone en
autochtone veelplegers waarvoor
nazorg- en/of
resocialisatietrajecten worden
afgerond t.o.v het totale aantal
geregistreerde jeugdige en
volwassen veelplegers.
Aanwezigheid van een
convenant/arrangement tussen
alle lokale partijen bij de aanpak
van huiselijk geweld
De aanwezigheid van een adviesen meldpunt huiselijk geweld

2 Openbare orde en
veiligheid

50% van de 100% van het totaal aantal
aangeboden trajecten aan jeugdigen,
volwassen, autochtone en allochtone
veelplegers wordt afgerond

2 Openbare orde en
veiligheid

Aanwezigheid convenant

2 Openbare orde en
veiligheid

Aanwezig in 2006

Het aantal (eerste) meldingen van
huiselijk geweld en van herhaling
van huiselijk geweld.
De mate van bekendheid van de
afdeling stadstoezicht bij de
bevolking
Het aantal processen-verbaal door
de afdeling Stadstoezicht

2 Openbare orde en
veiligheid

Eerste meldingen: 161
Herhalingsmeldingen: 54

2 Openbare orde en
veiligheid

75% van de bevolking kent de afdeling
Stadstoezicht

2 Openbare orde en
veiligheid

11.160

24c

Het aantal binnen 3 dagen in
behandeling genomen klachten

2 Openbare orde en
veiligheid

80%

25

Mutaties in de woningvoorraad,
uitgesplitst naar aantallen
nieuwbouw op uitleglocaties

7 Wonen en herstructurering

26

Mutaties in de woningvoorraad,
uitgesplitst naar aantallen
nieuwbouw op locaties binnen
bestaand bebouwd gebied 2000
i.v.m. uitbreidingsbehoefte
Mutaties in de woningvoorraad,
uitgesplitst naar aantallen
nieuwbouw op locaties binnen
bestaand bebouwd gebied 2000
i.v.m. vervangingsbehoefte
Aantallen omzettingen
huurwoningen in koopwoningen
Aantallen vernietigde woningen
Aantallen ingrijpende
woningverbeteringen
Toename aantal volledig
toegankelijke woningen
Oppervlakte openbare ruimte
waarbij sprake is van een
kwaliteitsimpuls
Aantal grootschalige
groenprojecten met bijbehorend
oppervlak

7 Wonen en herstructurering

Goedkope/middeldure huur: 20% 350
Dure huur: 3% 45
Goedkope koop:
10% 150
Middeldure koop:
17% 255
Dure koop: 50% 750
Totaal: 100% 1.500
100%
1.000

7 Wonen en herstructurering

100%

7 Wonen en herstructurering

750

7 Wonen en herstructurering
7 Wonen en herstructurering

750
750

7 Wonen en herstructurering

1.350

3 Openbare ruimte

20,8 ha. groen

3 Openbare ruimte

Aantal wijken waar fysieke
culturele kwaliteiten aantoonbaar
en integraal deel uitmaken van de
gebiedsontwikkeling en de mate
waarin deze kwaliteiten zijn
geborgd in planfiguren en beleid

3 Openbare ruimte

Het Nieuwe Plantsoen (18,5 ha)
De Zandwetering (wijk 4) (totaal 800 ha; in
deze periode 300 ha)
Het Venenplantsoen (wijk 3) (23,8 ha)
a1. Waardevolle structuren: ringen en
radialen in wijk 4
a2. Historisch gevormde structuur- dragers in
wijk 4
c. Verscheidene gebouwen in wijk 4
d. Waardevolle buurtsfeer en –gebruik

20

21

22

24a

24b

27

28
29
30
31
32

33

34
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Nr

Indicator

Programma

Afspraak tot en met 2009

35

Aan te pakken deel van de
werkvoorraad gerelateerd aan het
landsdekkend beeld
bodemsanering in aantallen
(sanering en onderzoek) m2 en
m3 (te saneren verontreinigd)
grondwater en bpe‟s
(bodemsaneringsprestatieeenheden). Vermelden welk deel
hiervan door saneringen in eigen
beheer (zonder overheidsbijdrage
in de financiering) tot stand zal
komen.
Aantal A- en railwoningen
(absoluut en als percentage van
het totaal in de gemeente) waar
de saneringssituatie aan het eind
van het ISV2 tijdvak is opgelost.
Saldo toe te voegen woningen in
bestaand gebied 2000
Beschrijving van de aanpak, de te
ondernemen stappen en de
pilots/projecten daarin (realisatie
brede scholen en woonzorgzones)
Aantal hectare geherstructureerde
bedrijventerreinen
Het aantal locaties van (semi)
publieke instellingen in de
gemeente dat door middel van
een vraagbundelingsinitiatief is
aangesloten op breedband
Aansluiting bij nationaal
elektronisch bedrijvenloket
Tevredenheid ondernemer over de
gemeentelijke dienstverlening
Het aantal
arbeidsmarktrapportages en
sectorconvenanten
Het aantal dagbezoeken aan
Deventer

5 Milieu

18 bodemsaneringen, waarvan 8 SEB
75 onderzoeken, waarvan 2 SEB
38.594 m2 verontreinigd oppervlak, waarvan
9.350 m2 SEB
101.868 m3 verontreinigde grond, waarvan
12.810 m3 SEB
74.695 m3 verontreinigd grondwater,
waarvan 34.250 m3 SEB
374.076 bpe's, waarvan 61.480 SEB

36

38
39

40
46

47
48
51

53

Vanuit GSBII/ ISVI moet Deventer nog
99.333 bpe's realiseren
5 Milieu

In de ISV-II periode zullen 170 A- en
Raillijstwoningen worden gesaneerd

7 Wonen en herstructurering

1.000

12 samenlevings-opbouw

2 brede scholen
2 woonzorgzones

8 Economie en
vastgoedontwikkeling
8 Economie en
vastgoedontwikkeling

Bergweide 40 ha, waarvan 8 inbreiding

8 Economie en
vastgoedontwikkeling
8 Economie en
vastgoedontwikkeling
8 Economie en
vastgoedontwikkeling

Aansluiten bij het nationaal elektronisch
bedrijvenloket via minimaal Poortmodel B.
Een stijging naar 6,5

8 Economie en
vastgoedontwikkeling

Deventer heeft 1,8 miljoen dagbezoeken
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Arbeidsmarktrapportages in 2006-2007
Minimaal 8 sectorconvenanten
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Bijlage 1. Overzicht van baten en lasten per programma
gespecificeerd naar product
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BEGROTING 2008
Bedrag producten x € 1.000

BEGROTING 2009
Bedrag producten x € 1.000

BEGROTING 2010
Bedrag producten x € 1.000

BEGROTING 2011
Bedrag producten x € 1.000

Prog. Product Omschrijving programma's
nr. nummer
LASTEN
1a
100
102
104
350
355

1b
304
305
306
310
331
391
041

2
303
356
500
501
502

3
020
021
022
025
027
028
029
030
032
033
038

BATEN

SALDO

LASTEN

BATEN

SALDO

LASTEN

BATEN

SALDO

LASTEN

BATEN

SALDO

Bestuur en Strategie
Programmering en strategie
Kennis en verkenning
Regie op gemeentebrede strategische programma's
Raad
Burgemeester en wethouders
Totaal
Reserves
Totaal

1.579
803
1.144
1.695
3.785
9.006
0
9.006

0
234
0
2
0
236
0
236

-1.579
-569
-1.144
-1.693
-3.785
-8.770
0
-8.770

1.581
803
1.122
1.695
3.774
8.975
0
8.975

0
234
0
2
0
236
0
236

-1.581
-569
-1.122
-1.693
-3.774
-8.739
0
-8.739

1.581
803
1.122
1.695
3.764
8.965
0
8.965

0
234
0
2
0
236
0
236

-1.581
-569
-1.122
-1.693
-3.764
-8.729
0
-8.729

1.581
803
1.122
1.695
3.764
8.965
0
8.965

0
234
0
2
0
236
0
236

-1.581
-569
-1.122
-1.693
-3.764
-8.729
0
-8.729

Publieke dienstverlening
Belastingen en verzekeringen
Burgerzaken
Communicatie
Juridische zaken
Lijkbezorging van gemeentewege
Bestuursondersteuning SB
Themaloket bouwen en wonen
Totaal
Reserves
Totaal

2.442
3.214
2.101
1.001
26
0
1.084
9.868
0
9.868

613
1.556
448
0
3
0
46
2.667
0
2.667

-1.829
-1.658
-1.653
-1.001
-23
0
-1.038
-7.201
0
-7.201

2.388
3.214
2.101
998
26
0
1.084
9.810
0
9.810

613
1.556
448
0
3
0
46
2.667
0
2.667

-1.774
-1.658
-1.653
-998
-23
0
-1.038
-7.144
0
-7.144

2.386
3.245
2.101
997
26
0
1.084
9.839
0
9.839

613
1.556
448
0
3
0
46
2.667
0
2.667

-1.772
-1.689
-1.653
-997
-23
0
-1.038
-7.172
0
-7.172

2.336
3.214
2.101
997
26
0
1.084
9.757
0
9.757

613
1.556
448
0
3
0
46
2.667
0
2.667

-1.722
-1.658
-1.653
-997
-23
0
-1.038
-7.091
0
-7.091

Veiligheid
Openbare orde en veiligheid
Stadstoezicht
Basisbrandweerzorg
Preventie
Regio en rampbestrijding
Totaal
Reserves
Totaal

1.174
2.191
4.800
1.051
735
9.951
0
9.951

264
1.061
126
235
106
1.792
143
1.649

-911
-1.130
-4.674
-816
-629
-8.159
143
-8.302

1.174
2.081
4.891
1.055
735
9.936
0
9.936

264
1.061
175
235
106
1.841
191
1.650

-911
-1.020
-4.716
-820
-629
-8.095
191
-8.286

1.174
2.081
4.908
1.059
735
9.957
0
9.957

264
1.061
201
235
106
1.868
218
1.650

-911
-1.020
-4.707
-824
-629
-8.090
218
-8.308

1.174
2.081
5.060
1.059
735
10.108
0
10.108

264
1.061
286
235
106
1.952
302
1.650

-911
-1.020
-4.774
-824
-629
-8.157
302
-8.459

8.240
2.501
1.138
500
441
6.669
0
825
6.660
233
628
27.837
0
27.837

232
51
12
220
356
230
0
0
6.961
123
0
8.186
35
8.151

-8.008
-2.450
-1.126
-280
-85
-6.439
0
-825
301
-110
-628
-19.650
35
-19.685

8.270
2.501
1.138
501
441
6.775
0
845
6.963
234
702
28.371
0
28.371

242
51
12
220
356
230
0
0
7.264
123
0
8.499
35
8.464

-8.028
-2.450
-1.126
-281
-85
-6.545
0
-845
301
-111
-702
-19.872
35
-19.907

8.547
2.501
1.138
501
441
6.818
0
942
7.280
234
554
28.957
0
28.957

252
51
12
220
356
230
0
0
7.581
123
0
8.826
35
8.791

-8.295
-2.450
-1.126
-281
-85
-6.588
0
-942
301
-111
-554
-20.131
35
-20.166

8.528
2.500
1.138
501
441
6.845
0
942
7.595
234
554
29.278

232
51
12
220
356
230
0
0
7.896
123
0
9.120
35
9.085

-8.296
-2.449
-1.126
-281
-85
-6.615
0
-942
301
-111
-554
-20.158
35
-20.193

Openbare ruimte
Straten, wegen en pleinen
Straatreiniging
Openbare verlichting
Haven en waterwegen
Markten
Openbaar groen
Recreatie
Openbare speelgelegenheden
Riolering en waterhuishouding
Begraafplaatsen
Bruggen en kades
Totaal
Reserves
Totaal
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BEGROTING 2008
Bedrag producten x € 1.000

BEGROTING 2009
Bedrag producten x € 1.000

BEGROTING 2010
Bedrag producten x € 1.000

BEGROTING 2011
Bedrag producten x € 1.000

Prog. Product Omschrijving programma's
nr. nummer
LASTEN
4
023
024
034

5
031
035
036
037

6
001
002
042

7
003
004

8
006
011
013

9
401
404
405

BATEN

SALDO

LASTEN

BATEN

SALDO

LASTEN

BATEN

SALDO

LASTEN

BATEN

SALDO

Bereikbaarheid
Betaald parkeren
Verkeer en vervoer
Verkeerstechniek
Totaal
Reserves
Totaal

3.490
10.899
652
15.041
0
15.041

3.634
8.986
26
12.646
7.535
5.111

144
-1.913
-626
-2.395
7.535
-9.930

3.490
6.045
652
10.187
0
10.187

3.634
4.132
26
7.792
4.035
3.757

144
-1.913
-626
-2.395
4.035
-6.430

3.489
4.071
652
8.212
0
8.212

3.633
2.137
26
5.796
2.100
3.696

144
-1.934
-626
-2.416
2.100
-4.516

3.489
1.871
752
6.112
0
6.112

3.632
37
26
3.695
0
3.695

144
-1.834
-726
-2.416
0
-2.416

Milieu
Verwijdering huishoudelijk afval
Milieu
Bodembeheer en bodemsanering
Geluidhinderbestrijding
Totaal
Reserves
Totaal

11.551
2.059
1.114
577
15.302
0
15.302

12.399
190
997
431
14.016
0
14.016

848
-1.870
-117
-146
-1.285
0
-1.285

12.075
2.009
1.232
606
15.922
0
15.922

12.933
190
1.114
495
14.732
0
14.732

858
-1.820
-117
-111
-1.190
0
-1.190

12.636
2.009
564
198
15.407
0
15.407

13.504
190
446
87
14.227
0
14.227

868
-1.820
-117
-111
-1.180
0
-1.180

13.241
1.955
511
169
15.877
0
15.877

14.119
163
394
58
14.733
0
14.733

878
-1.793
-117
-111
-1.143
0
-1.143

Ruimtelijke ontwikkeling
Ruimtelijke ordening
Bouw- en woningtoezicht
Plattelandsontwikkeling
Totaal
Reserves
Totaal

1.665
2.770
88
4.523
0
4.523

339
2.583
0
2.921
9
2.912

-1.327
-187
-88
-1.602
9
-1.611

1.542
2.770
88
4.400
0
4.400

330
2.759
0
3.089
0
3.089

-1.212
-11
-88
-1.312
0
-1.312

1.526
2.770
88
4.384
0
4.384

330
2.808
0
3.138
0
3.138

-1.196
38
-88
-1.246
0
-1.246

1.526
2.770
28
4.324
0
4.324

330
2.808
0
3.138
0
3.138

-1.196
38
-28
-1.186
0
-1.186

Wonen en herstructurering
Volkshuisvesting
Stadsvernieuwing
Totaal
Reserves
Totaal

3.370
4.342
7.712
46
7.666

3.285
4.364
7.649
27
7.622

-84
22
-62
-19
-43

3.356
3.463
6.819
49
6.770

3.244
3.485
6.729
26
6.703

-112
22
-90
-23
-67

1.398
11.486
12.884
56
12.828

1.286
11.508
12.794
25
12.769

-112
22
-90
-31
-59

1.398
0
1.398
59
1.339

1.286
22
1.308
25
1.283

-112
22
-90
-34
-56

Economie en vastgoedontwikkeling
Sociaal economisch beleid
Grondexploitatie
Onroerend goed buiten exploitatie
Totaal
Reserves
Totaal

2.088
53.305
2.636
58.029
18.751
39.278

1.048
53.265
2.718
57.030
10.937
46.093

-1.041
-40
82
-999
-7.814
6.815

1.962
25.185
2.704
29.851
6.255
23.596

1.001
25.145
2.751
28.896
4.558
24.338

-961
-40
47
-954
-1.697
743

1.554
9.489
2.754
13.798
280
13.518

688
9.449
2.751
12.888
2.234
10.654

-867
-40
-3
-910
1.954
-2.864

1.559
8.404
2.763
12.727
389
12.338

697
8.364
2.760
11.821
2.179
9.642

-862
-40
-3
-905
1.790
-2.695

Werk en inkomen
Inkomen
Armoedebestrijding
Reïntegratie
Totaal
Reserves
Totaal

30.499
5.080
11.616
47.195
933
46.262

27.025
967
10.164
38.156
756
37.400

-3.474
-4.113
-1.452
-9.039
-177
-8.862

29.280
5.095
11.616
45.990
1.078
44.912

25.776
1.040
10.164
36.979
726
36.253

-3.504
-4.055
-1.452
-9.011
-352
-8.659

29.253
5.293
11.616
46.162
1.623
44.539

25.749
1.232
10.164
37.144
918
36.226

-3.504
-4.061
-1.452
-9.018
-705
-8.313

29.253
5.293
11.616
46.162
1.623
44.539

25.749
1.232
10.164
37.144
918
36.226

-3.504
-4.061
-1.452
-9.018
-705
-8.313
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BEGROTING 2008
Bedrag producten x € 1.000

BEGROTING 2009
Bedrag producten x € 1.000

BEGROTING 2010
Bedrag producten x € 1.000

BEGROTING 2011
Bedrag producten x € 1.000

Prog. Product Omschrijving programma's
nr. nummer
LASTEN
10
200
201
202
203
204

11
210
211
212
213
214
215

12
220
221
222
223
224
225
226

13
005
230
231
232
233

14
240
241

BATEN

SALDO

LASTEN

BATEN

SALDO

LASTEN

BATEN

SALDO

LASTEN

BATEN

SALDO

Opvang en zorg
Algemeen maatschappelijk werk
Maatschappelijke opvang en verslavingszorg
Volksgezondheid
WMO individuele verstrekkingen
WMO overige en gehandicaptenbeleid
Totaal
Reserves
Totaal

1.160
3.781
2.789
13.877
133
21.740
0
21.740

15
2.856
1.198
2.146
0
6.215
210
6.005

-1.145
-925
-1.591
-11.731
-133
-15.525
210
-15.735

1.160
3.635
2.789
13.627
133
21.344
0
21.344

15
2.838
1.198
1.931
0
5.982
202
5.780

-1.145
-796
-1.591
-11.696
-133
-15.361
202
-15.563

1.160
3.627
2.759
13.627
133
21.306
0
21.306

15
2.831
1.168
1.931
0
5.945
193
5.752

-1.145
-796
-1.591
-11.696
-133
-15.361
193
-15.554

1.160
3.619
2.759
13.627
133
21.299
0
21.299

15
2.823
1.168
1.931
0
5.937
186
5.751

-1.145
-796
-1.591
-11.696
-133
-15.361
186
-15.547

Jeugd en onderwijs
Openbaar primair onderwijs
Huisvesting onderwijs
Lokaal onderwijsbeleid
Leerlingenzaken
Kinderbeleid
Jeugdbeleid
Totaal
Reserves
Totaal

18.456
10.427
2.660
2.417
1.547
1.827
37.335
3.250
34.085

18.029
4.456
1.879
352
227
366
25.310
4.605
20.705

-427
-5.971
-781
-2.066
-1.320
-1.461
-12.025
1.355
-13.380

18.439
7.958
2.126
2.417
1.583
1.750
34.273
650
33.623

18.053
1.986
1.426
352
263
289
22.369
2.093
20.276

-386
-5.971
-701
-2.066
-1.320
-1.461
-11.904
1.443
-13.347

18.439
7.885
2.126
2.417
1.553
1.750
34.171
0
34.171

18.053
1.914
1.426
352
234
289
22.267
2.021
20.246

-386
-5.971
-701
-2.066
-1.320
-1.461
-11.904
2.021
-13.925

18.439
7.773
2.126
2.417
1.553
1.750
34.059
0
34.059

18.053
1.802
1.426
352
234
289
22.155
1.908
20.247

-386
-5.971
-701
-2.066
-1.319
-1.461
-11.904
1.908
-13.812

Samenlevingsopbouw
Inburgering en educatie
Buurtwerk
Wijkaanpak
Ouderenbeleid
Minderhedenbeleid
Vrijwilligersbeleid
Internationaal beleid
Totaal
Reserves
Totaal

3.551
2.325
1.749
737
1.254
192
213
10.020
0
10.020

2.954
472
261
50
863
0
21
4.621
430
4.191

-597
-1.853
-1.488
-687
-391
-192
-192
-5.399
430
-5.829

3.551
2.328
1.749
737
1.239
192
177
9.973
0
9.973

2.954
613
261
50
863
0
0
4.741
539
4.202

-597
-1.715
-1.488
-687
-376
-192
-177
-5.232
539
-5.771

3.551
2.319
1.749
737
1.047
192
207
9.802
0
9.802

2.954
604
261
50
671
0
0
4.540
338
4.202

-597
-1.715
-1.488
-687
-376
-192
-207
-5.261
338
-5.599

3.551
2.306
1.749
713
1.047
192
177
9.735
0
9.735

2.954
595
261
26
671
0
0
4.508
256
4.252

-597
-1.711
-1.488
-687
-376
-192
-177
-5.227
256
-5.483

Kunst en cultuur
Monumentenzorg
Cultuur
Stadsarchief en bibliotheken
Musea
Bibliotheekwerk
Totaal
Reserves
Totaal

702
6.160
2.420
1.541
2.973
13.796
42
13.754

157
1.194
422
198
341
2.313
748
1.565

-545
-4.966
-1.998
-1.343
-2.631
-11.483
706
-12.189

702
6.167
2.419
1.541
3.161
13.990
42
13.948

157
1.193
422
198
461
2.430
865
1.565

-545
-4.974
-1.998
-1.343
-2.700
-11.560
823
-12.383

706
6.163
2.419
1.541
2.930
13.759
42
13.717

157
1.191
421
198
230
2.197
632
1.565

-549
-4.973
-1.998
-1.343
-2.700
-11.562
590
-12.152

695
6.160
2.168
1.541
2.930
13.494
42
13.452

157
1.189
421
198
230
2.195
629
1.566

-538
-4.971
-1.748
-1.343
-2.700
-11.299
587
-11.886

Sport
Sport
Buitensportaccommodaties
Totaal
Reserves
Totaal

5.227
2.166
7.393
370
7.023

898
638
1.537
485
1.052

-4.328
-1.527
-5.856
115
-5.971

5.223
2.186
7.409
407
7.002

898
655
1.553
500
1.053

-4.325
-1.531
-5.856
93
-5.949

5.142
2.096
7.238
333
6.905

898
571
1.469
416
1.053

-4.243
-1.525
-5.769
83
-5.852

5.140
2.096
7.236
368
6.868

948
563
1.511
409
1.102

-4.192
-1.533
-5.725
41
-5.766
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BEGROTING 2008
Bedrag producten x € 1.000

BEGROTING 2009
Bedrag producten x € 1.000

BEGROTING 2010
Bedrag producten x € 1.000

BEGROTING 2011
Bedrag producten x € 1.000

Prog. Product Omschrijving programma's
nr. nummer
LASTEN
15
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
990
991
992
993
994
995
996
997

Algemene dekkingsmiddelen
Reserves en voorzieningen
Beleggingen
Financiering
Onroerende zaakbelastingen
Overige belastingen
Algemene uitkering
Diverse rijksbijdragen
Onvoorziene lasten
Algemene lasten en baten
Gelden nieuwe beleidsvoornemens
Calculatieverschil CC
Calculatieverschil BDO
Calculatieverschil SO
Calculatieverschil RS
Calculatieverschil BV
Calculatieverschil GR
Calculatieverschil STH
Calculatieverschil BRW

BATEN

SALDO

LASTEN

BATEN

SALDO

LASTEN

BATEN

SALDO

LASTEN

BATEN

SALDO

1.047
123
3.556
0
9
0
0
244
8.348
0
26
0
0
612
4.257
0
498
105

4.017
1.658
3.556
16.094
401
89.187
0
0
6.275
0
0
0
0
925
4.192
0
1.203
0

2.970
1.535
0
16.094
392
89.187
0
-244
-2.073
0
-26
0
0
313
-65
0
704
-105

584
117
3.545
0
9
0
0
246
10.251
0
26
0
0
642
3.458
0
410
105

3.294
1.646
3.545
16.576
401
91.201
0
0
6.582
0
0
0
0
1.075
2.766
0
1.145
0

2.710
1.529
0
16.576
392
91.201
0
-246
-3.669
0
-26
0
0
433
-692
0
735
-105

0
110
3.536
0
9
0
0
249
12.037
0
26
0
0
748
7.431
0
410
105

2.304
1.634
3.536
17.074
401
93.208
0
0
7.187
0
0
0
0
1.223
6.749
0
1.145
0

2.304
1.524
0
17.074
392
93.208
0
-249
-4.849
0
-26
0
0
475
-682
0
735
-105

0
104
3.527
0
9
0
0
253
13.970
0
26
0
0
829
2.881
0
410
105

1.779
1.621
3.526
17.586
401
95.065
0
0
7.323
0
0
0
0
1.223
2.234
0
1.145
0

1.779
1.518
-1
17.586
392
95.065
0
-253
-6.647
0
-26
0
0
394
-647
0
735
-105

Totaal
Reserves
Totaal

18.825
1.945
16.880

127.506
5.228
122.278

108.682
3.283
105.399

19.394
1.707
17.687

128.231
3.608
124.623

108.837
1.901
106.936

24.662
3.697
20.965

134.460
1.747
132.713

109.798
-1.950
111.748

22.115
47
22.068

131.903
2.014
129.889

109.788
1.967
107.821

Resultaatbestemming
Mutaties Reserves

25.337

31.148

5.811

10.188

17.378

7.190

6.031

10.877

4.846

2.528

8.861

6.333

2

2

270.463

960

252.645

254.023

1.379

afronding
Totaal van lasten en baten
(saldi komen overeen met product 999)
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313.571

312.802

-769

276.644

276.766

122

269.503
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Bijlage 2. Mutaties Algemene Uitkering gemeentefonds (AU)
I. Samenvatting mutaties Algemene uitkering
Na de Voorjaarsnota 2007 , waarin de septembercirculaire 2006 reeds in de Algemene uitkering
2007-2011 van Deventer was verwerkt, is thans met betrekking tot de Algemene uitkering van
Deventer een aantal nieuwe mutaties bekend geworden. Deze mutaties zijn gebaseerd op de
Gemeentefondscirculaire van 29 juni 2007, waarin de gevolgen van het Bestuursakkoord met
betrekking tot de ontwikkeling van de accressen zijn verwerkt. Deze circulaire, welke in verband met
het Bestuursakkoord, ruim een maand later verscheen dan normaal, levert ook voor gemeente
Deventer een aanzienlijk positief financieel resultaat op. Het totaal van de aanvullende effecten voor
de Algemene uitkering en de uitgaafstelpost accres in 2007-2011 bedraagt op basis van de
junicirculaire 2007 (V = voordeel; cumulatief, x € 1.000): V 684 (2007), V 16 (2008), V 411 (2009), V
1.171 (2010) en V 1.490 (2011). Het genoemde voordeel van € 684.000 in 2007 is voor een bedrag
van € 657.000 reeds gepresenteerd in Zomerrapportage 2007. De genoemde voordelen in de jaren
2008-2011 worden, ingezet voor de bijstelling van het meerjaren beeld in deze programmabegroting
2008-2011. Deze middelen zijn vrij besteedbaar met inachtneming van de afspraken
Bestuursakkoord. Verwezen wordt naar de desbetreffende citaten aansluitend aan tabel 1.
In de genoemde aanvullende effecten op basis van de junicirculaire 2007 is in de Algemene uitkering
2008 ev. voor Deventer ook een structureel herverdeelnadeel verwerkt van € 622.000 i.v.m. een
herijking van het totale cluster Openbare Orde en Veiligheid (OOV). In de junicirculaire 2007 wordt
bovendien opgemerkt dat er (gelet op de omvang van de vrij besteedbare accressen) ingaande 2010
geen structurele voortzetting komt van eenmalige verhoging Gemeentefonds i.v.m. OOV met macro
220 miljoen (MC 2006) voor de jaren 2007-2009. Verwezen wordt ook naar Programmabegroting
2007-2010, p.16. Ook de claim op het terrein van de arbeidstijdenwet Brandweer is niet gehonoreerd.
In de junicirculaire 2007 zijn enkele zaken uit het Bestuursakkoord nog niet uitgewerkt. Dit zal
waarschijnlijk in de septembercirculaire 2007 gebeuren. Daarbij zal naar verwachting meer duidelijk
worden over zaken als de uitwerking per gemeente van de decentralisatie-uitkering voor Jeugd en
Gezin waartoe op basis van het Bestuursakkoord , via een decentralisatie-uitkering , macro (oplopend
naar 2011) € 441 miljoen aan het gemeentefonds zal worden toegevoegd. Voor de voeding van deze
decentralisatie-uitkering wordt (aldus het Bestuursakkoord) ook een inzet van gemeenten verwacht
t.l.v. het accres gemeentefonds voor een bedrag van (oplopend naar 2011) € 100 miljoen. D.w.z. voor
Deventer naar verwachting (cum., x 1.000): N 125 (2008), N250 (2009), N 375 (2010), N 500 (2011).
In onderstaande tabel 1 worden, voor de bijstelling meerjaren beeld, de niet-neutrale mutatie
Algemene uitkering en de mutatie uitgaafstelpost Accres weergegeven en vervolgens toegelicht.
Aansluitend zijn citaten opgenomen van teksten uit de junicirculaire 2007, uit het Bestuursakkoord en
van de VNG over de mate van vrije besteedbaarheid van deze middelen. Voor een meer uitgebreide
toelichting , inclusief de toelichting van de voorshands neutrale mutaties, wordt verwezen naar de
Nota junicirculaire 2007 welke is opgenomen in het bijlagenboek bij productenbegroting 2008.
Tabel 1 : niet-neutrale mutaties AU en Ruimte stelpost Accres i.v.m. JC 2007
Mutaties , cumulatief x € 1.000
1) AU: niet-neutrale mutaties (jc 2007)
AU 2006/ BCF (GF + 75 mln) (verr. 25-4-2007)
AU 2007 BCF (GF -75 mln cf jc 2007)
a) AU 2007 ev./ HV ivm ophoging volume cluster
OOV ten laste van uitkeringsfactor 2007
b) AU/ HV herijking totaal cluster OOV
c) AU/ HV herijking totale uitname BCF
d) AU/ HV mtst Huish. Laag ink. (nieuwe def.RIO)
e) AU/ suppl.regeling 2008-2010 ivm
aanp.verdeelstelsel 1-1-2008
f) AU/ verdere afbouw suppl.uitk.OZB-w-g (JC 07)
g) AU/ bijstelling ontw. Uitk.basis (land. en Dev.)
h) AU/ diverse kleine mutaties
i) AU/ rectificatie BZK d.d. 11-7-2007
-----------------------------------------------------------1) Niet-neutrale Mutaties AU ivm JC 2007
2) ruimte uitgaafstp. Accres (jc 2007) (tabel 3)
--------------------------------------------------------------Totaal mutaties AU en stp. Accres (jc07) (1+2)
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2007

2008

2009

2010

2011

437
-419

-

-

-

-

52

52
-622
203
62

52
-622
203
62

52
-622
203
62

52
-622
203
62

-171
-139
61
-143
182
----------515
531
---------16

-86
-225
-19
-78
182
------------531
942
---------411

-130
-19
-75
182
-----------347
1.518
----------1.171

-87
-159
-64
182
------------432
1.922
----------1.490

-342
-22
---------a) -294
a) 978
--------a) 684
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a) Hiervan verwerkt in Zomerrapportage 2007 (eenmalig): N 332.000 (AU 2007) + V 989.000 (Uitgaaf
stelpost Accres 2007) = totaal V 657.000.
Citaten BZK en VNG m.b.t. de Accressen Bestuursakkoord
Over de financiële gevolgen van het Bestuursakkoord en de gemeentefondsaccressen wordt in de
junicirculaire 2007van het Ministerie van BZK het volgende opgemerkt: “Het Bestuursakkoord heeft
voor de gemeenten een aanzienlijk positief financieel resultaat opgeleverd. Zo zijn de gerichte
verdelingen van het accres die in het Coalitieakkoord stonden (€ 400 miljoen voor wijken en € 150
miljoen voor lokale veiligheid) vervallen en zijn de middelen, conform de normeringsafspraken, vrij
besteedbaar. Ook heeft het kabinet nog extra middelen toegevoegd omdat een nauwkeuriger
doorrekening van het coalitie akkoord aan het licht bracht dat nog een bijstelling nodig was. De
middelen moesten worden gevonden binnen de enveloppen. Daarom is in het Bestuursakkoord wel
vastgelegd dat Rijk en gemeenten zich gezamenlijk committeren aan de aanpak van
maatschappelijke problematiek op het terrein van zorg, openbare orde en veiligheid, wijken,
onderwijs, armoedebeleid, schuldhulpverlening en jeugd en gezin. Gezien het belang dat gemeenten
ook hechten aan deze onderwerpen, hebben wij er alle vertouwen in dat wij daarover tot afspraken
kunnen komen” (einde citaat junicirculaire).
Uit pagina 29 van het Bestuursakkoord wordt het volgende geciteerd: “De VNG ziet in het
Coalitieakkoord genoeg aanknopingspunten voor een vruchtbare samenwerking tussen Rijk en
gemeenten. Gemeenten zijn bereid om net als het rijk een inzet te plegen om een aantal
maatschappelijke knelpunten aan te pakken. Meer in het bijzonder liggen op het gebied van zorg,
openbare orde en veiligheid, wijken, onderwijs (€ 100 miljoen Brede scholen, VVE, VSE)
armoedebeleid en schuldhulpverlening (€ 80 miljoen) en Jeugd en Gezin (€ 100 miljoen Centra jeugd
en Gezin) voor gemeenten en rijk beleidsmatig en budgettair gezamenlijke opgaven. De verdere
invulling wordt gerealiseerd in afspraken tussen VNG en de vakministers, binnen de reguliere
verantwoordingssystematiek van het Gemeentefonds” (einde citaat Bestuursakkoord).
Uit de VNG-ledenbrief m.b.t. de toelichting financiële aspecten Bestuursakkoord wordt geciteerd:
“De aanvullende bedragen die op grond van het Coalitieakkoord of van het Bestuursakkoord in het
gemeentefonds vloeien, worden niet geoormerkt of gericht verdeeld. Een deel zal in de praktijk
moeten worden ingezet om de groei van het gemeentelijk areaal op te vangen. Meer inwoners, meer
woningen enz. leiden tot hogere uitgaven. Het overige is beschikbaar als algemeen dekkingsmiddel
voor de gemeenten. Met het Rijk zijn in het Bestuursakkoord wel enkele maatschappelijke knelpunten
benoemd die ook aandacht van de gemeenten vragen. Genoemd worden zorg, openbare orde en
veiligheid, wijken, onderwijs, armoede en schuldhulpverlening en jeugd en gezin. Voor de gemeenten
en het Rijk liggen hier gezamenlijke opgaven, zowel beleidsmatig als financieel. Dit alles in de
veronderstelling dat binnen de verschillende overheden de prioriteiten voor een belangrijk deel op
dezelfde gebieden liggen. Niet bij decreet of convenant, maar omdat er belangrijke parallellen zijn in
de manier waarop Rijke en gemeenten naar de maatschappij kijken en oplossingen voor knelpunten
definiëren. De gemeenten leggen geen verantwoording af aan Den Haag over de inzet van de
aanvullende middelen. De uitgaven worden niet gemonitord, en er wordt niet achteraf afgerekend.
Elke gemeente bepaalt dus eigenstandig hoe de middelen uit het gemeentefonds worden ingezet. In
de gemeenteraad vindt de definitieve afweging over aanwending plaats en in de gemeenteraad
worden de resultaten beoordeeld” (einde citaat).
II) Nadere toelichting niet-neutrale mutaties Algemene uitkering en stelpost Accres
De niet-neutrale mutaties in de Algemene uitkering (jc 2007)
Na de Voorjaarsnota vertonen de niet-neutrale mutaties in de Algemene uitkering het volgende beeld
(cumulatief , x 1.000): N 294 (2007), N 515 (2008), N 531 (2009), N 347 (2010), N 432 (2011). M.b.t
het nadeel 2007 ad N € 294.000 is in de Zomerrapportage een nadeel van N 332.000 verwerkt. Het
verschil in 2007 (V 38.000) wordt verwerkt in de Najaarsrapportage 2007
Deze reeks laat zich verklaren door de volgende items.
Ad a) AU/ Herverdeelvoordeel i.v.m verdere ophoging volume cluster OOV m.i.v. 2007
In het eerste deelrapport van Cebeon “Openbare orde en veiligheid: uitgavenontwikkeling 2001-2005”
van september 2006 werd geconcludeerd dat binnen het cluster OOV de uitgaven op de terreinen
brandweer , geneeskundige hulpverlening bij rampen en overige uitgaven voor openbare orde en
veiligheid over 2005 € 335 miljoen hoger waren dan daarvoor uit het gemeentefonds wordt verdeeld
en uit de brede doeluitkering wordt ontvangen. In de vorige meicirculaire van 2006 werd reeds € 220
miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd voor de jaren 2007-2009.
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Thans wordt in de junicirculaire van 2007 het volume van het cluster OOV verdere verhoogd met €
115 miljoen. Bovendien wordt het cluster met € 22,6 miljoen extra verhoogd in verband met de
gevolgen van een gerechtelijke uitspraak over toepassing van de arbeidstijdenwet voor
brandweerpersoneel. In het bestuurlijk overleg van BZK met de VNG is besloten deze aanvullende
clusterverhoging van in totaal € 137,6 miljoen op te vangen binnen het totaal van de beschikbare
ruimte in het fonds. Dit betekent voor Deventer dat de verdere ophoging in 2007 van het volume van
het cluster OOV met macro € 137,6 miljoen via de bestaande verdeelmaatstaven en ten laste van 13
punten uitkeringsfactor , een structureel herverdeelvoordeel in de algemene uitkering 2007ev. oplevert
van € 52.000. Verwezen wordt ook naar punt 2 hierna voor de aanpassing van de verdeling binnen
het cluster OOV ingaande het jaar 2008, waarbij er voor Deventer een fors herverdeelnadeel ontstaat.
Ad b) AU/ Herverdeelnadeel i.v.m herijking totaal cluster OOV m.i.v. 2008
In februari 2007 is het tweede deelrapport van Cebeon “Onderzoekstraject OOV: herijking verdeling
gemeentefonds en BDUR” afgerond. In het rapport wordt geconcludeerd dat bij de bestaande
verdeelmaatstaven sprake is van een scheve verdeling. Hierdoor zouden met name kleinere
gemeenten in minder verstedelijkte gebieden op het gebied van de uitgaven voor de brandweer en de
rampenbestrijding in belangrijke mate een nadeel ondervinden. Bij grotere gemeenten is , zij het in
mindere mate, sprake van een relatief nadeel voor wat betreft de uitgaven samenhangend met het
intensiveren van toezicht in de openbare ruimte.
Een hierop gebaseerde herverdeling in 2008 van het totale cluster OOV binnen het Gemeentefonds
leidt voor Deventer tot een structureel herverdeelnadeel van € 622.000 binnen de Algemene uitkering
van 2008 e.v. (zie ook p.87 JC2007: afgerond -/- € 6 per inwoner).
Ad c) AU/ Herverdeelvoordeel i.v.m. herijking totale uitname BCF m.i.v. 2008
In de junicirculaire 2007 is m.i.v. Algemene uitkering 2008 het verdeelstelsel aangepast i.v.m een
actualisering van de uitname uit het Gemeentefonds als gevolg van de invoering van het BTWcompensatiefonds in 2003. Bij de oorspronkelijk uitname uit het Gemeentefonds was op basis van
voorcalculatie compensabele BTW berekend en verdeeld over de maatstaven en clusters van het
Gemeentefonds. Nu de declaraties over 2003 (en 2004) bekend zijn , was het mogelijk om de omvang
en de verdeling van de uitname daarop aan te passen. Voor de gemeente Deventer leidt dit binnen de
Algemene uitkering 2008 e.v. tot een structureel herverdeelvoordeel van € 203.000 (zie ook p.87
JC2007: afgerond + € 2 per inwoner).
Ad d) AU/ Herverdeelvoordeel i.v.m. nieuwe definitie mtst. huishoudens laag inkomen m.i.v. 2008
Het besteedbaar inkomen in de maatstaven huishoudens laag inkomen is met ingang van 2008
opnieuw gedefinieerd conform de RIO statistiek. Hierdoor ontstaat voor Deventer binnen de Algemene
uitkering 2008 ev. een structureel herverdeelvoordeel van € 62.000 (zie ook p. 87 JC2007: afgerond +
€ 1 per inwoner).
Ad e) AU/ Suppletie-regeling 2008-2010 i.v.m. aanpassingen verdeelstelsel 1-1-2008
Ingaande 2008 zijn in de Algemene uitkering 2008 een vijftal herverdeeleffecten verwerkt, welke op
grond van de junicirculaire 2007 in totaliteit per gemeente per jaar nooit groter mogen zijn dan € 15
per inwoner en in drie stappen van telkens 33,3% tot stand zullen komen. Dit laatste wordt in de
junicirculaire 2007 bewerkstelligd via een suppletie-regeling 2008-2010 iv.m. aanpassingen
verdeelstelsel 1-1-2008. Omdat de som van de vijf herverdeeleffecten (welke hieronder worden
opgesomd) in totaliteit voor Deventer een structureel voordeel oplevert van € 257.317 binnen de
Algemene uitkering 2008, wordt voor Deventer een negatieve suppletie-uitkering van toepassing,
welke het volgende aflopende nadeel oplevert (cumulatief, x € 1.000): N 171 (AU 2008), N 86 (AU
2009) en nihil (AU 2010 ev.).
De bovengenoemde aanpassing verdeelstelsel AU 1-1-2008 (V 257.317) is de optelsom van de
effecten van de volgende aanpassingen binnen de Algemene uitkering 2008 : 1) de herijking totaal
cluster OOV m.i.v. 2008 , 2) de herijking totale uitname BCF m.i.v. 2008, 3) de nieuwe definitie
maatstaf huishoudens laag inkomen m.i.v. 2008, 4) het herverdeeleffect WMO 2008, incl. indexatie
2006 en 2007 (zie hierna bij voorshands neutraal) en 5) het door Deventer reeds verwerkte nadeel
2008 ad N 453.124 i.v.m. afloop van de positieve suppletie-uitkering Herijking cluster bijstand en zorg
1-1-2006/MC 2005 (Zie programmabegroting 2006-2009).
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Ad f) AU/ Verdere afbouw suppletie-uitkering OZB w-g
De suppletie-uitkering OZB houdt verband met de afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB op
woningen per 1 januari 2006 en zal in meerdere jaren verder worden afgebouwd afhankelijk van de
positieve ontwikkeling van de reële accressen. In voorgaande begrotingsdocumenten is dit nader
toegelicht. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. De meerjarige en aflopende suppletie-uitkering uit de
junicirculaire 2007 vervangt de versie van deze suppletie-uitkering uit de meicirculaire 2006.

Tabel 2 : Suppletie-uitkering OZB
Suppletie-uitkering OZB x € 1.000
a) Suppletie-uitkering OZB w-g-(MC 2006)
b) Suppletie-uitkering OZB w-g (JC 2007)
--------------------------------------------------------------Verschil b) -/- a)

2007

2008

2009

2010

2011

1.201
1.201
--------0

1.085
946
----------139

985
760
----------225

890
760
-----------130

(sc06) 795
708
-----------87

Ad g) AU/ Bijstelling ontwikkeling uitkeringsbasis c.a. (landelijk en Deventer)
In de junicirculaire 2007 wordt door ontwikkelingen in de landelijke uitkeringsbasis de uitkeringsfactor
meerjarig bijgesteld ten opzichte van de septembercirculaire 2006. Dit op zich levert voor de
Algemene uitkering van Deventer de volgende mutaties op (cumulatief, x 1.000): N 179 (2007), V 60
(2008), N182 (2009), N122( 2010), N184 (2011).
Ook enkele volumina in de maatstaven van Deventer zijn aangepast aan nader bekend geworden
gegevens (economische waarden onroerend goed, de aantallen huishoudens laaginkomen en de
ontwikkeling van de bijstandsaantallen).
De inbreng van de van de voorlopige economische waarde 2007 (peildatum 1-1-2005) op basis van
CBS gegevens leverde een structureel nadeel op van € 221.000 in AU 2007 ev.
Bovendien speelt in Algemene uitkering 2008 ook de herwaardering van de economische waarden
een rol , omdat in 2008 een nieuw WOZ-tijdvak begint met waardepeildatum 1-1-2007 in plaats van
1-1-2005. De betreffende waardegegevens 1-1-2007 van Deventer zullen bij de afdeling Belastingen
pas eind 2007 bekend worden. In de Algemene uitkering 2008 e.v. is voorshands uitgegaan van de
mutatiepercentages voor de landelijke waardeontwikkeling van peildatum 1-1-2005 naar peildatum
1-1-2007, conform de voorlopige schattingen van de Waarderingskamer; te weten + 7,5%
waardestijging voor woningen en + 4% waardestijging voor niet-woningen. Tezamen met een
verlaging van de rekentarieven geeft dit in Algemene uitkering 2008 een nadeel van structureel
€ 299.000, waartegenover een verhoging van de uitkeringsfactor 2008 een compenserend voordeel
oplevert. Per saldo ontstaan thans in verband met de landelijke en de Deventer uitkeringsbasis
(economische waarden, bijstandsontwikkeling en de aantallen huishoudens laaginkomen cf. de jc07)
in totaal de volgende mutaties in de Algemene uitkering (cumulatief x € 1.000) : N 342 (2007), V 61
(2008), N 19 (2009), N19 (2010), N160 (2011).
Ad i) AU/ Rectificatie Ministerie BZK d.d. 11-07-2007 m.b.t. junicirculaire 2007
Een technische correctie door het Ministerie van BZK d.d. 1 juli 2007 leidt tot een verlaging van onder
meer het vaste bedrag voor de G4 en een structurele verhoging van de uitkeringsfactor 2008 voor alle
gemeenten. Voor Deventer betekent dit voor de Algemene uikering van 2008 e.v. een structureel
voordelige effect van € 182.000.
Ruimte uitgaafstelpost Accres AU ( jc 2007 )
Na de stand van de Voorjaarsnota 2007 is in verband met de junicirculaire 2007 (ten opzichte van de
stand t/m septembercirculaire 2006) sprake van enkele omvangrijke effecten binnen de
uitgaafstelpost Accres 2007-2011.
Enerzijds zijn er de meerjarige integrale accresverhogingen in de junicirculaire 2007 ten opzichte van
de septembercirculaire 2006 en de maartcirculaire 2007, waarin ook de accresmutaties uit het
Coalitie- en Bestuursakkoord zijn verwerkt. Het gaat om de volgende macro verhoging van het
Gemeentefonds (cumulatief) : € 249,7 mln (GF 2007), € 338,1 mln (GF 2008) , € 422,0 mln (GF 2009),
€ 489,9 mln (GF 2010) en € 548,4 mln (GF 2011). Vertaald voor Deventer komt dit neer op de
voordelige effecten op de uitgaafstelpost Accres van (cumulatief x 1.000): V 1.378 (2007) , V 1.863
(2008), V 2.317 (2009), V 2.713 (2010) en V 3.050 (2011). Zie onderstaande tabel punt a.
Anderzijds dient rekening te worden gehouden met hogere reservering voor loonstijging 2007 en
2008, met kleine bijstellingen ten aanzien van voor o.a. de meerjarige reserveringen voor loon- en
prijsstijging op basis van de meerjarige stijgingspercentages van de junicirculaire 2007(zie
onderstaande tabel).
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Per saldo resteert op basis van de junicirculaire 2007 de volgende ruimte op de uitgaafstelpost Accres
ten gunste van de bijstelling van het meerjaren beeld in deze programmabegroting 2008-2011
(cumulatief , x 1.000): V 978 (2007), V 531 (2008), V 942 (2009), V 1.518 (2010), V 1.922 (2011).
Van het voordeel van € 978.000 in 2007 is V 989.000 reeds verwerkt in de Zomerrapportage 2007.
Tabel 3a: mutaties uitgaafstelpost Accres AU Deventer ivm JC 2007 BZK (t.o.v. SC06)
Mutaties cumulatief x € 1.000
a)voordeel ivm verhoging Accres 07-11 obv JC07
(zie ook tabel 4a, ad q)
b) nadeel ivm hogere reservering voor loonstijging 2008 (1,9% ipv 1,52% gereserveerd)
c) nadeel ivm verwachte aanvullende loonstijging
2007 (0,8%) en 2008 (2,0%)
d) voordeel ivm lagere reservering voor
loonstijging 2009-2011 1)
e) tranche 2011 ivm periodiek/fuwa nieuwe org.
f) voordeel ivm lagere reservering voor
prijsstijging 2009-2011
1)
g1) nadeel voorl. impl. prijsstijging 2008 (30/8/07)
g2) voordeel voorl. impl. loonstijg. 2008 (30/8/07)
g3) nadeel bijstelling reserv. fuwa nieuwe org.
--------------------------------------------------------------h) ruimte uitg.stp. Accres (JC07) (a t/m g)

2007

2008

2009

2010

2011

1.378

1.863

2.317

2.713

3.050

-185

-185

-185

-185

-989

-989

-989

-989

-33

51

103
-40

-6
-164
22
-20
---------942

95
-164
22
-25
-----------1.518

155
-164
22
-30
-----------1.922

-389

-10
---------978 2)

-164
22
-15
---------531

1) De percentage %pBBP 2009-2011 in JC 2007 zijn als volgt bijgesteld ten opzichte van SC 2006
(per jaar): 2009 : 1,55% (was 1,52%); 2010: 1,32% (was 1,52%); 2011: 1,39% (was 1,52%).
2) Hiervan verwerkt in Zomerrapportage 2007 (eenmalig): V 989.000 (AU 2007)

Relatie met Accresinformatie uit het Coalitie- en Bestuursakkoord
In deze accresverhogingen zijn de afspraken uit het Bestuursakkoord verwerkt. Terzijde wordt
opgemerkt dat in het Bestuursakkoord een reële accresverbetering gemeld wordt naar oplopend
macro 1,1 miljard euro in 2011. Hiervan heeft 0,6 miljard euro echter betrekking op de stand van het
accres t/m septembercirculaire 2006; door Deventer reeds verwerkt in voorgaande
begrotingsdocumenten. Het effect voor Deventer van het verschil van macro oplopend naar 0,5 miljard
euro in 2011 (zie ook € 482 miljoen in 2011 in tabel 3b) is voor Deventer daadwerkelijk becijferd in
bovenstaande tabel 3a.
Tabel 3b: mutaties Gemeentefonds i.v.m. Coalitie- en Bestuursakkoord (in mln euro‟s, reële ruimte)
Mutaties GF , cumulatief x 1 miljoen

2008

2009

2010

2011

Effecten Coalitieakkoord op Gemeentefonds:
a) Effect intensiveringen
b) Effect ombuigingen
-------------------------------------Sub-totaal a) + b)

150
-322
---------172

275
-368
----------93

400
-460
-----------60

550
-506
----------+44

Effecten Bestuursakkoord op Gemeentefonds
c) Herberekening Coalitieakkoord
d) Herberekening aandeel Gf/Pf
e) Effect nieuwe MLT-prognose CPB
f) Dijkstalgelden (Zie ook tabel 4a punt p)
-----------------------------------------------Sub-totaal c) t/m f)

181
2
95
19
---------297

197
19
93
19
---------328

282
23
44
19
----------368

280
48
91
19
---------438

125

235

308

482

Totaal reële mutatie Gemeentefonds (a t/m f)

2007

NB: In de VNG reactie d.d. 2 augustus 2008 op de brief van de gemeente Haarlem over het
Bestuursakkoord (in afschrift aan G-31 gemeenten) wordt (in ongeveer dezelfde bewoordingen als in
de ledenbrief nr. 07/77 d.d.3 juli 2007) over de 0,6 miljard t/m septembercirculaire 2006 het volgende
opgemerkt: “Wij beseffen dat veel gemeenten de cijfers uit de septembercirculaire 2006 in hun
meerjarenramingen hebben verwerkt. Het stond echter geenszins vast dat in het gemeentefonds kan
worden voortgebouwd op de cijfers uit de septembercirculaire 2006. In het Bestuursakkoord is thans
expliciet vastgelegd dat de normeringsystematiek in de komende vier jaar wordt gehandhaafd. Door
deze afspraak is bereikt dat de accressen uit de septembercirculaire kunnen worden betrokken bij de
financiële ruimte voor de gemeenten in de jaren 2008-2011” (einde citaat).
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III) Specificatie stand en mutaties Algemene uitkering (JC 2007)
Tabel 4a : Stand en mutaties Algemene uitkering na VJN 2007 i.v.m. Junicirculaire 2007 BZK
Mutaties cumulatief x € 1.000

2007

2008

2009

2010

2011

77.672

78.738

80.311

81.738

83.433

178
7.244
90
----------7.512

178
7.244
90
----------7.512

178
7.244
90
-----------7.512

178
7.244
90
-----------7.512

178
7.244
0
-----------7.422

85.184
(vjn 2007)

86.250
(vjn 2007)

87.824
(vjn 2007)

89.250
(vjn 2007)

90.855
(vjn 2007)

-294 1)

-515

-531

-347

-432

544

1.298
180 2)
7
-11
6

1.298
180 2)
7
-11
7

1.298
180 2)
7
-11
7

1.298
180 2)
7
-11
7

110

110

110

110

1.863
-----------3.452

2.317
-----------3.909

2.713
------------4.305

3.050
------------4.642

Specificatie stand AU t/m VJN 2007:
a) stand AU /verdeelmaatstaven (excl.i.u)
b) Specificatie integr.uitk. AU t/m VJN 2007:
b1) integratie-uitkering De Pater
b2) integr.uitk. WMO 2007(excl. index 2006/2007)
b3) integr.uitk. 2007-2010 controle abw
-------------------------------------------------------------b) Sub-totaal integr.uitk.AU t/m VJN07 (b1 t/m b3)
c) Totaal stand AU (incl. int.uitk.) t/m VJN2007
(=t/m sc06/mrtc07) (= a+b)
I) Niet-neutr. mut. AU ivm JC07 (zie tabel 1)
II) Voorshands neutr. Mutaties AU ivm JC 2007:
j) AU/ mutatie i.u. WMO (JC 2007)
k) AU/ BCF, nettering spec. uitk.(GF+ € 32 mln)
l) AU/ archeologisch erfgoed (uitstel wet)
m) AU/ ceremonie verkrijging Nederlanderschap
n) AU/ budgetfinanc. GBA (GF2008 € -1,8mln)
o) AU/ huisverbod bij huiselijk geweld
p) AU/ nieuwe beloningstructuur politieke
ambtsdragers : Dijkstal II
q) AU/ Accres 2007-2011 (JC07-SC06/mrtc.07)
(zie ook ruimte accres in tabel 3)
---------------------------------------------------------------Voorsh.neutr.mut. AU ivm JC07(tov Sc06/mrtc07)
Stand AU 2007-2011 t/m JC 2007 BZK (incl.i.u)

-37
22

1.378
------------1.906
(ZR 2007)
86.796

89.187
91.201
93.207
95.065
pr.b.08-11 Pr.b.08-11 Pr.b.08-11 Pr.b.08-11
1) Hiervan verwerkt in Zomerrapportage 2007 (eenmalig): N 332.000 (AU 2007)
2) Indien bij de implementatie het nadeel van het vervallen van de compensabele BTW op bestaande specifieke uitkeringen
hoger c.q. lager gaat uitvallen dan de thans geparkeerde compensatie AU van € 180.000, zal voor het verschil een aanvullend
nadeel c.q. voordeel ontstaan.

Tabel 4b : specificatie AU/verdeelmaatstaven en AU/integratie-uitkeringen t/m JC07
Mutaties cumulatief x € 1.000
a) stand AU /verdeelmaatst.(excl.i.u) (t/m JC 07)
b) Specificatie integr.uitk. AU t/m JC 2007:
b1) integratie-uitkering De Pater
b2) integr.uitk. WMO 2007 ev (JC07, incl. indexering 2006/2007 en incl. HV-voordeel 2008)
b3) integr.uitk. 2007-2010 controle abw
-------------------------------------------------------------b) Sub-tot.integr.uitk.AU t/m JC 2007 (b1 t/m b3)
c) Totaal stand AU (incl. int.uitk.) t/m JC 2007
(= a+b)

2007
78.740

2008
80.377

2009
82.391

2010
84.398

2011
86.345

178

178

178

178

178

7.788
90
----------8.056

8.542
90
----------8.810

8.542
90
----------8.810

8.542
90
----------8.810

8.542
-----------8.720

86.796

89.187
Pr.b.08-11

91.201
Pr.b.08-11

93.207
Pr.b.08-11

95.065
Pr.b.08-11

2010

2011

Tabel 4c: samenstelling uitgaafstelpost Accres AU t/m junicirculaire 2007
Mutaties cumulatief x € 1.000

2007

2008

2009

a) reservering prijsstijging 2009-2011 1)
715
1.333
1.993
b) reservering loonstijging 2009-2011 1)
782
1.459
2.180
c) verwachtte aanvullende loonstijging 2007
en 2008
389
989
989
989
989
d) reservering fuwa ivm nieuwe organisatie 2007
100
130
160
200
240
id. bijstelling 30/8/2007
10
15
20
25
30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totaal reservering loon- en prijsstijging op
499
1.134
2.666
4.006
5.432
Uitgaafstelp. Accres AU t/m pr.b.2008 ev. (jc07)
(pr.b08-11) (pr.b08-11) (pr.b08-11) (pr.b08-11)
1) prijs- en loonstijging per jaar o.b.v. % pBBP (jc 2007): 1,55% (2009), 1,32% (2010) en 1,39% (2011)
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Toelichting volumeontwikkeling verdeelmaatstaven Algemene uitkering
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de volume-ontwikkeling van de
verdeelmaatstaven zoals geraamd in de Algemene uitkering tot en met junicirculaire 2007.
Volumina verdeelmaatstaven AU
Stand AU 07-11 t/m JC07 (incl.i.u.) (x€ 1.000)
Inbegrepen volumina van diverse verdeelmtst.:
* Aantal inwoners
* Aantal inwoners jonger dan 20 jaar
* Aantal inwoners ouder dan 64 jaar
* Aantal inwoners 75-85 jaar
* Aantal woningen
* Aantal wooneenheden
* Aantal recreatiewoningen
* Capaciteit bijzondere woongebouwen
* Bijstandontv. (b.o) (WWB thw<65, ioaw, ioaz)
* Aantal uitkeringontvangers (incl. b.o.)
* Aantal inw.-minderheden
* Aantal huishoudens met laag inkomen
* Idem, vzv boven 10% woonruimten
* Aantal eenouder huishoudens
* Lokaal klantenpotentieel
* Regionaal klantenpotentieel
* Oppervlakte land + binnenwater (ha)
* Aantal bedrijfsvestigingen
* Uitk.factor junicirculaire 2007 (lopende prijzen)

2007

2008

2009

2010

2011

86.796

89.187

91.201

93.207

95.065

96.617
23.452
13.630
4.960
41.045
519
27
1.906
2.002
8.488
8.090
13.690
9.340
2.223
106.990
145.380
13.438
3.985
1,376

97.402
23.452
13.630
4.960
41.520
519
27
1.906
1.962
8.447
8.090
13.610
9.212
2.223
106.990
145.380
13.438
3.985
1,444

98.401
23.452
13.630
4.960
42.130
519
27
1.906
1.942
8.428
8.090
13.610
9.151
2.223
106.990
145.380
13.438
3.985
1,486

99.688
23.452
13.630
4.960
42.790
519
27
1.906
1.923
8.409
8.090
13.610
9.085
2.223
106.990
145.380
13.438
3.985
1,498

101.053
23.452
13.630
4.960
43.525
519
27
1.906
1.942
8.428
8.090
13.610
9.012
2.223
106.990
145.380
13.438
3.985
1,525

NB: De volumina m.b.t. de Algemene uitkering in bovenstaande tabel zullen in a.s. Voorjaarsnota
2008 worden bijgesteld. Voor wat betreft meerjarige woningontwikkeling zal daartoe eind 2007, begin
2008 onder meer de woningprogrammering nader worden geactualiseerd. Dit geldt eveneens voor de
prognose van de meerjaren prognose van de inwoneraantallen.
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Bijlage 3. Overzicht reserves
In de paragraaf weerstandsvermogen is aangegeven dat de reserves, vergeleken met de begroting
2007, anders zijn ingedeeld. Dit leidt tot het volgend overzicht.

Samenstelling reserves gemeente Deventer - begroting 2008
1000
Omschrijving reserve
(Bedragen x € 1.000)

Bedrag

Bedrag

2009

2010

2011

per 01-01-2008

per 31-12-2008

per 31-12-2009

per 31-12-2010

per 31-12-2011

Algemene reserves
A. Algemene reserve

1.484

1.523

1.523

1.523

1.523

Algemene reserve
Saldi-reserve I

265
1.219

272
1.251

272
1.251

272
1.251

272
1.251

14.130

11.580

10.910

9.513

9.487

6.771
1.108
2.729
3.522

6.609
1.111
2.467
1.393

6.377
1.115
2.384
1.034

4.777
1.118
2.890
728

4.266
1.122
3.396
703

15.614

13.103

12.433

11.036

11.010

58.355

46.928

31.629

32.239

32.060

120
552
182
967
15
2686
332
2.991
22.298
352
68
2.895
921
82
0
6.023
33
13
129
141
250
68
21
12.548
54
91
134
225
336
528
42
0
74
700
28
13

123
474
182
992
16
30
1.192
3.068
13.513
331
113
2.970
819
84
0
5.504
34
13
108
188
232
68
21
12.012
64
68
134
205
376
554
43
0
41
718
39
19

126
344
182
992
16
123
2.267
3.068
990
331
162
3.047
716
0
0
1.945
36
13
108
235
214
68
22
11.537
74
44
134
186
439
582
45
0
7
737
50
24

130
185
182
992
16
127
5.917
3.068
0
331
219
3.126
613
0
0
0
38
13
108
282
196
68
22
11.152
85
20
134
165
524
611
46
0
7
756
61
29

133
0
182
992
16
543
5.274
3.068
0
331
278
3.208
511
0
0
0
40
13
108
329
179
68
23
10.863
95
20
134
145
650
642
47
0
7
776
73
34

B. Algemene reserve met bestemd weerstandsmotief
Algemene Reserve Grondexploitatie (ARG)
Algemene reserve OZ
WWB I-deel (reserve uitkeringen)
Egalisatiereserve rente
Totaal algemene reserves
Bestemmingsreserves
A. Bestemmingsreserve
Brandweergarage Colmschate
Reserve vervangingsschema
Decentrale arbeidsvoorwaarden
Reserve baggeren havens
Reserve brandpreventieve maatregelen
Reserve eenmalige problematiek
Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat
Reserve risico's (omschrijving aanpassen)
Reserve gemeentebrede investeringen
Reserve taalstelling personeel
Reserve woonwagenzaken
Reserve herstructurering
Sociaal economisch beleid (SEB)
Reserve parkeerbijdragen bouwaanvragen
Reserve parkeervoorzieningen
Reserve as binnenstad colmschate
Knelpunten Sport
Kunstaankopen
Mondiaal Beleid
Onderhoud gebouwen
Personele Voorz. Openb. Primair onderwijs
1/3 regeling Sport
Brede School
Decentrale huisvesting Onderwijs
Deventer Geschiedenis in Beeld
Flankerend Ouderenbeleid
Gedeconcentreerde opvang asielzoekers
Gevelfonds
Investeringen buitensport
Egalisatiereserve riolering vm. gem. Diepenveen
Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs
Archeologiefonds
Reserve Mind
ICT in de Samenleving
Conserveringen SAB
Musea aankopen
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Omschrijving reserve
(Bedragen x € 1.000)

Bedrag

Bedrag

2009

2010

2011

per 01-01-2008

per 31-12-2008

per 31-12-2009

per 31-12-2010

per 31-12-2011

29
14
57
0
90
638
260
1.355

41
19
57
0
90
638
368
1.367

53
23
57
0
90
638
483
1.420

65
27
57
0
90
638
607
1.530

77
32
57
0
90
638
740
1.647

B. Bestemmingsreserve met rentebeslag

21.469

21.469

21.469

21.469

21.469

Vermogensreserve
Saldi-reserve II

18.419
3.050

18.419
3.050

18.419
3.050

18.419
3.050

18.419
3.050

C. Financieel technische bestemmingsreserve

24.334

25.285

23.283

21.249

19.146

Kapitaalslasten investeringen BV
Reserve afkoop winstafdrachten EV
Reserve afkopen
Reserve BTW compensatiefonds
Reserve herw. aandelen Bergkwartier
Reserve verstrekte geldleningen EDON
Reserve verstrekte geldlening Vitens N.V.
Kap. Lasten legaat Bathmen
Kap. Lasten Sportpark Borgele
Kap. Lasten investeringen oud RMW
Bijdrage kapitaallasten investeringen oud GW
Reserve nv wonen boven winkels
Kinderopvang
Lening N.V. Vastgoed Cult. Centrum
Reserve bijdrage kap. Lasten (oud WCO)

211
1.174
887
6.886
427
545
1.733
101
60
250
425
454
686
4.248
6.247

139
1.044
756
5.708
427
545
1.609
101
133
235
411
454
574
4.093
9.057

87
907
618
4.472
427
545
1.485
101
230
221
397
454
461
3.928
8.952

70
763
473
4.385
427
545
1.361
101
241
207
382
454
349
3.751
7.741

58
612
321
4.294
427
545
1.237
101
253
193
366
454
236
3.561
6.488

Totaal bestemmingsreserves

104.158

93.683

76.382

74.957

72.676

Totaal reserves (eigen vermogen)

119.772

106.786

88.815

85.994

83.686

Vervanging automatisering SAB
Vervanging automatisering musea
Vervanging automatisering oud SV
Bijzondere bijstand
WVG
Wijkaanpak
Exploitatiesaldi erfpachten
Exploitatie verhuur onroerende zaken

Nadere toelichting diverse reserves
In de volgende overzichten wordt inzicht gegeven in de meerjarige stand van een aantal belangrijke
algemene reserves, die een deel van het weerstandsvermogen van de gemeente vormen. (zie ook
paragraaf weerstandvermogen) In onderstaande overzichten is het verloop van de standen van de
Algemene reserve, de Saldireserve, de Vermogenreserve, de Egalisatiereserve rente, de Algemene
reserve grondexploitaties en de reserve Eenmalige problematiek weergegeven.
Algemene reserve (algemene en weerstandsvermogenreserve)
Deze reserve heeft een algemene bufferfunctie. Dat wil zeggen dat de middelen eenmalig kunnen
worden aangewend voor het opvangen van tegenvallers en dat kan worden ingespeeld op zaken, die
om een onmiddellijke oplossing vragen. De rente wordt aan de reserve toegevoegd.
Algemene reserve
(bedragen x € 1.000)
1. Stand per 1-1
2. Rente
Saldo
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2008

2009
265
7
272

2010
272
p.m.
272

2011
272
p.m.
272

272
p.m
272
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Saldireserve (algemene en weerstandsvermogenreserve)
De Saldireserve is bedoeld om nadelen in de dienstrekening op te vangen.
Saldireserve
(bedragen x € 1.000)

2008

1. stand per 1-1
2. rente
3. rekeningsuitkomsten komende jaren
Saldo

2009
1.219
32
p.m.
1.251

2010
1.251
p.m
p.m.
1.251

2011
1.251
p.m
p.m.
1.251

1.251
p.m.
p.m.
1.251

Vermogenreserve (bestemmingsreserve)
De rente van de reserve wordt aan de exploitatie toegevoegd en dient als algemeen dekkingsmiddel.
Vermogenreserve
(bedragen x € 1.000)

2008

1. stand per 1-1
2. tijdelijke putting i.v.m. negatieve Reserve
gemeentebrede investeringen
Saldo

2009
18.419

2010
18.419

2011
18.419

18.419
-pm

18.419

18.419

18.419

18.419

Algemene reserve grondexploitaties (specifieke weerstandsvermogenreserve)
De reserve is bedoeld als weerstandsvermogen om algemene economische en ondernemersrisico‟s op
te vangen buiten de project specifieke aangelegenheden. De reserve wordt gevoed met de voordelige
en nadelige uitkomsten van de vastgestelde grondexploitaties. De rente wordt aan de reserve
toegevoegd. De omvang van de reserve wordt jaarlijks bij de Vastgoedrapportage bepaald. De
maximale buffer bedraagt 10% (minimaal 5%) van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen m.b.t. de
grondexploitaties van de komende 5 jaar. De bedragen boven de benodigde buffer worden gestort in de
reserve gemeentebrede investeringen.
Het overzicht van de reserve in deze programmabegroting 2008-2011 is gelijk aan die van de
Voorjaarsnota 2007.
Algemene reserve grondexploitaties
(bedragen x € 1.000)

2008

2009

2010

2011

1. Stand per 1-1

6.771

6.609

6.377

4.777

2. Rente

338

330

319

239

3. Voorziening btw risico

-400

0

0

0

4. Putting voor budgetten beleidsadvisering en
broedkamerprojecten

-750

-750

-750

-750

5. Storting van voordelige uitkomsten grondexploitaties
(prognoses)

10.013

3.577

0

0

6. Reservering afboeking diverse projecten en
renteverlies Linderveld (2007 t/m 2010)

-1.169

-1.169

-1.169

0

7. Putting m.b.t. afdrachten aan Reserve Gemeentelijke
Investeringen

-8.194

-2.220

0

0

6.609

6.377

4.777

4.266

Saldo

Reserve eenmalige problematiek (bestemmingsreserve)
Deze reserve is bedoeld voor het opvangen van eenmalige begrotingstekorten en eenmalige
calamiteiten. De rente wordt aan de reserve toegevoegd.
Reserve eenmalige problematiek
(bedragen x € 1.000)
1. Stand 1-1
2. rente
3. diverse raadsbesluiten
4. Begroting 2006-2009
5. Voorjaarsnota 2006

2008
2.686
43
633
-182
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2009

2010

2011

30

123

-383

-40

-108

108

1
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Reserve eenmalige problematiek
(bedragen x € 1.000)
6. Begroting 2007-2010
7. Voorjaarsmarap 2007
8. Voorjaarsnota 2007
9. Begroting 2008-2011
Saldo

2008

2009
-413
7

-2.744
30

2010

1.197
12
-122
-503
123

2011

19
-343
134
1

19
-31
428
417

Egalisatiereserve rente (specifieke weerstandsreserve)
Als gevolg van het hanteren van een voorgecalculeerd rente-omslagpercentage van 5%, waarbij
zowel in de begroting als de rekening eenzelfde percentage wordt aangehouden, kunnen verschillen
ontstaan. De maximale omvang van de reserve bedraagt 10% van de gecalculeerde rentelasten per
jaar. Op 1-1-2008 bedraagt deze 10% dan € 1 miljoen. Verschillen tussen de met behulp van
omslagrente gecalculeerde rentelasten en de feitelijk betaalde rente worden jaarlijks verrekend met
deze reserve.
Egalisatiereserve rente
(bedragen x € 1.000)
1. stand per 1-1
2. putting: conform eerdere besluiten
3. prognose renteresultaat
4. storting in reserve Gemeentebrede
investeringen (conform Rb. begr. 2007)
5. bouwrente nieuwbouw huisvesting
gemeentelijk apparaat
(Najaarsrapportage 2006)
6. Voorjaarsnota 2007
7. amendementen Voorjaarsnota 2007

2007

2008

2010

3.552

3.122

1.242

-1.687

-560

-334

2.850

p.m.

-647

2011
757

451

p.m.

p.m.

p.m.

-p.m.

-p.m.

-p.m.

-1.200
-68

-497
-325

8. begroting 2008-2011
Saldo

2009

3.122
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-281

-25

-25

-151

-126

1.242

757

-25

-25

451

426

177

Bijlage 4.

Specificatie resultaatbestemming
Programma

(bedragen x € 1.000,-)

2008

2009

2010

2011

Storting Putting Storting Putting Storting Putting Storting Putting

1. Bestuur en Publieke dienstverlening
Totalen storting / putting programma 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

50

0

50

0

50

0
0

93
143

0
0

141
191

0
0

168
218

0
0

252
302

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

35
35

0
0

35
35

0
0

35
35

0
0

35
35

0

35

0

35

0

0

0

0

0

1.000

0

4.000

0

2.100

0

0

0

6.500
7.535

0

0
4.035

0

0
2.100

0

0
0

Totalen storting / putting programma 5

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Ruimtelijke ontwikkeling
Reserve eenmalige problematiek
t.l.v. product 1 ruimtelijke ordening
Totalen storting / putting programma 6

0
0

9
9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

46

0

49

0

56

0

59

0

0
46

27
27

0
49

26
26

0
56

25
25

0
59

25
25

50
0

0
153

50
0

0
153

50
0

0
153

50
0

0
153

10.056
0
0

0
9.497
1.169

3.657
0
0

0
3.160
1.169

0
0
0

0
860
1.169

0
0
0

0
805
1.169

8.541

0

2.441

0

92

0

195

0

0

66

0

24

0

0

0

0

2. Veiligheid
Reserve WWB inkomensdeel (reserve uitkeringen)
t.g.v. product 356 Stadstoezicht
Reserve vervangingsschema brandweer
t.g.v. product 500 Basisbrandweerzorg
Totalen storting / putting programma 2
3. Openbare ruimte
Reserve baggeren havens
t.g.v. product 38 Civiele kunstwerken
Reserve bijdr kap. lstn. investeringen oud GW
t.g.v. product 32 Riolering en waterhuishouding
Totalen storting / putting programma 3
4. Bereikbaarheid
Reserve MIND
t.g.v. product 24 Verkeers- en vervoerbeleid
Reserve As binnenstad Colmschate
t.g.v. product 24 Verkeers- en vervoerbeleid
Reserve gemeentebrede investeringen (RGI)
t.g.v. product 24 Verkeers- en vervoerbeleid
Totalen storting / putting programma 4
5. Milieu

7. Wonen en herstructurering
Reserve woonwagenzaken
t.l.v. product 3 volkshuisvesting
Reserve bijdr. kap. lst. investeringen oud RMW
t.g.v. product 3 volkshuisvesting
Totalen storting / putting programma 7
8. Economie en vastgoedontwikkeling
Reserve sociaal-economisch beleid (SEB)
t.l.v. product 6 Sociaal economisch beleid
t.g.v. product 6 Sociaal economisch beleid
Algemene reserve grondexploitatie
t.l.v. product 11 Grondexploitaties
t.g.v. product 11 Grondexploitaties
t.g.v. product 13 Onroerend goed buiten exploitatie
Reserve gemeentebrede investeringen (RGI)
t.l.v. product 11 Grondexploitatie
Reserve exploitatiesaldi verhuur onroer. zak.
t.g.v. product 13 Onroerend goed buiten exploitatie
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Programma

2008

2009

2010

2011

(bedragen x € 1.000,-)
Storting Putting Storting Putting Storting Putting Storting Putting
t.l.v. product 13 Onroerend goed buiten exploitatie
10
0
10
0
38
0
41
0
Reserve onroerende zaken
t.g.v. product 13 Onroerend goed buiten exploitatie
0
52
0
52
0
52
0
52
Reserve exploitatiesaldi erfpachten
t.l.v. product 13 Onroerend goed buiten exploitatie
94
0
97
0
100
0
103
0
Totalen storting / putting programma 8 18.751 10.937
6.255 4.558
280 2.234
389 2.179
9. Werk en inkomen
Reserve taakstelling personeel
t.g.v. product 401 Inkomen
Reserve WWB inkomensdeel (reserve uitkeringen)
t.l.v. product 401 Inkomen
t.g.v. product 404 Armoedebestrijding
Reserve eenmalige problematiek
t.l.v. product 404 Armoedebestrijding

0

30

0

0

0

0

0

0

926
0

0
726

1.065
0

0
726

1.604
0

0
918

1.604
0

0
918

7

0

13

0

19

0

19

0

Totalen storting / putting programma 9

933

756

1.078

726

1.623

918

1.623

918

10. Opvang en zorg
Reserve bijdrage kapitaallasten oud WCO
t.g.v. product 201Maatsch. opv. en verslavingszorg
Totalen storting / putting programma 10

0
0

210
210

0
0

202
202

0
0

193
193

0
0

186
186

0
0
0

5
36
77

0
0
0

5
71
0

0
0
0

5
71
0

0
0
0

5
71
0

0
3.250

45
0

0
650

259
0

0
0

948
0

0
0

948
0

0

1.061

0

977

0

866

0

753

0

113

0

113

0

113

0

113

0

18

0

18

0

18

0

18

0
3.250

3.250
4.605

0
650

650
2.093

0
0

0
2.021

0
0

0
1.908

0

242

0

242

0

50

0

0

0

143

0

273

0

264

0

256

0

24

0

24

0

24

0

0

0
0

21
430

0
0

0
539

0
0

0
338

0
0

0
256

0

25

0

25

0

25

0

25

0

456

0

456

0

456

0

456

11. Jeugd en onderwijs
Reserve WWB inkomensdeel (reserve uitkeringen)
t.g.v. product 212 Lokaalonderwijsbeleid
t.g.v. product 214 Kinderbeleid
t.g.v. product 215 Jeugdbeleid
Reserve bijdrage kapitaallasten oud WCO
t.g.v product 211 Huisvesting onderwijs
t.l.v product 211 Huisvesting onderwijs
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs
t.g.v product 211 Huisvesting onderwijs
Reserve kinderopvang
t.g.v. product 214 Kinderbeleid
Reserve pers. voorzieningen openb. onderwijs
t.g.v. product 210 Openbaar primair onderwijs
Reserve gemeentebrede investeringen (RGI)
t.g.v product 211 Huisvesting onderwijs
Totalen storting / putting programma 11
12. Samenlevingsopbouw
Reserve WWB inkomensdeel (reserve uitkeringen)
t.g.v. product 224 Minderhedenbeleid
Reserve bijdrage kap. lstn. centrumplan Bathmen
t.g.v. product 221 Buurtwerk
Reserve flankerend ouderenbeleid
t.g.v. product 223 Ouderenbeleid
Reserve mondiaal beleid
t.g.v. product 226 Internationaal beleid
Totalen storting / putting programma 12
13. Kunst en cultuur
Reserve gevelfonds
t.g.v. product 5 Monumentenzorg
Reserve lening N.V. Vastgoed Cultureel Centrum
t.g.v. product 230 Cultuur
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Programma

2008

2009

2010

2011

(bedragen x € 1.000,-)
Storting Putting Storting Putting Storting Putting Storting Putting
Reserve bijdrage kapitaallasten oud WCO
t.g.v. product 230 Cultuur
0
89
0
87
0
85
0
83
t.g.v. product 231 stadsarchief en bibliotheken
0
16
0
15
0
15
0
14
t.g.v. product 232 musea
0
5
0
5
0
5
0
5
Reserve bijdrage kap. lstn. centrumplan Bathmen
t.g.v. product 233 Bibliotheekwerk
0
111
0
231
0
0
0
0
Egalisatiereserve rente
t.g.v. product 230 Cultuur
0
26
0
26
0
26
0
26
Reserve vervanging automatisering musea
t.l.v. product 232 musea
4
0
4
0
4
0
4
0
Reserve Deventer geschiedenis in beeld
t.l.v. product 230 Cultuur
10
0
10
0
10
0
10
0
Reserve conserveringen SAB
t.l.v. product 231 stadsarchief en bibliotheken
11
0
11
0
11
0
11
0
Reserve museumaankopen
t.l.v. product 232 musea
5
0
5
0
5
0
5
0
Reserve vervanging automatisering SAB
t.l.v. product 231 stadsarchief en bibliotheken
12
0
12
0
12
0
12
0
Reserve overlopende uitgaven
t.g.v. product 231 stadsarchief en bibliotheken
0
20
0
20
0
20
0
20
Totalen storting / putting programma 13
42
748
42
865
42
632
42
629
14. Sport
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs
t.g.v. product 240 Sportbeleid
Reserve knelpunten sport
t.l.v. product 241 Buitensportaccomodaties
t.g.v. product 241 Buitensportaccomodaties
Reserve investeringen buitensport
t.l.v. product 241 Buitensportaccomodaties
t.g.v. product 241 Buitensportaccomodaties
Reserve bijdrage kapitaallasten oud WCO
t.g.v. product 241 Buitensportaccomodaties
Reserve kap. lstn. sportpark Borgele
t.l.v. product 241 Buitensportaccomodaties
Reserve gemeentebrede investeringen (RGI)
t.g.v. product 241 Buitensportaccomodaties
Totalen storting / putting programma 14
Algemene dekkingsmiddelen
Reserve bijdrage kapitaallasten. oud SB
t.g.v. product 994 Calculatieverschillen BV
Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat
t.l.v. product 994 Calculatieverschillen BV
t.g.v. product 994 Calculatieverschillen BV
Reserve gemeentebrede investeringen (RGI)
t.l.v. product 900 Reserves en voorzieningen
t.g.v. product 994 Calculatieverschillen BV
Egalisatiereserve rente
t.g.v. product 900 Reserves en voorzieningen
t.g.v. product 994 Calculatieverschillen BV
Reserve eenmalige problematiek
t.l.v. product 900 Reserves en voorzieningen
t.g.v. product 900 Reserves en voorzieningen
Reserve afkoop winstafdrachten oud EV
t.g.v. product 900 Reserves en voorzieningen
Reserve BTW compensatiefonds
t.g.v. product 900 Reserves en voorzieningen
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0

22

0

22

0

22

0

22

18
0

0
17

18
0

0
16

18
0

0
16

18
0

0
16

282
0

0
242

299
0

0
236

315
0

0
230

350
0

0
224

0

134

0

136

0

148

0

147

70

0

90

0

0

0

0

0

0
370

70
485

0
407

90
500

0
333

0
416

0
368

0
409

0

82

0

59

0

21

0

15

851
0

0
0

1.076
0

0
0

3.650
0

0
0

0
0

0
940

1.000
0

0
1.432

0
0

0
1.205

0
0

0
372

0
0

0
230

0
0

1.057
647

0
0

334
0

0
0

281
0

0
0

0
0

47
0

0
0

584
0

0
0

0
0

0
275

0
0

0
31

0

189

0

189

0

189

0

189

0

1.522

0

1.522

0

310

0

310
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Programma

2008

2009

2010

2011

(bedragen x € 1.000,-)
Storting Putting Storting Putting Storting Putting Storting Putting
Reserve afkopen
t.g.v. product 900 Reserves en voorzieningen
0
175
0
175
0
175
0
175
Reserve achtergestelde lening Vitens
t.g.v. product 901 Beleggingen
0
124
0
124
0
124
0
124
Reserve onderhoud gebouwen
t.l.v. product 993 Calculatieverschillen R&S
47
0
47
0
47
0
47
0
Diverse reserves-toevoeging bespaarde rente etc.
t.l.v. product 902 algemene exploitatie
3.520
3.520
3.520
3.520
Totalen storting/putting alg. dekkingsmiddelen
5.465 5.228
5.227 3.608
7.217 1.747
3.567 2.014
Stortingen en puttingen tlv res Grondexploitatie
Stortingen en puttingen tlv overige reserves
STORTINGEN EN PUTTINGEN incl rente

10.056 10.666
18.801 20.482
28.857 31.148

3.657 3.160
10.051 14.218
13.708 17.378

Toevoeging rente aan reserves

-3.520

-3.520

STORTINGEN EN PUTTINGEN excl rente

25.337 31.148

10.188 17.378

Saldo
2008
610
5.201
5.811
-3.520

Saldo
2009
-497
7.687
7.190
-3.520

Saldo
2010
860
3.986
4.846
-3.520

Saldo
2011
805
5.528
6.333
-3.520

2.291

3.670

1.326

2.813

Saldo stort en putt tlv res Grondexploitatie
Saldo stort en putt tlv overige reserves
Saldo stort en putt totaal excl rente
Toevoeging rente aan reserves
Saldo stortingen en puttingen
totaal incl rente
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0
860
9.551 10.017
9.551 10.877
-3.520
6.031 10.877

0
6.048
6.048

805
8.056
8.861

-3.520
2.528

8.861
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Bijlage 5. Investeringen
“Deventer bouwt verder …” is een slogan die op menig bouwlocatie in Deventer is te lezen op de
informatieborden. Een slogan die aan de voorbijganger kenbaar maakt dat de gemeente Deventer op
de betreffende locatie bezig is een project te realiseren. Indien de stad wordt doorkruist, duikt de
slogan regelmatig op. Een illustratie van de energie die Deventer steekt om burgers en passanten
goed en efficiënt te kunnen bedienen en het leef-, woon- en verblijfmilieu in Deventer te
veraangenamen. Voor het realiseren van betreffende voorzieningen en een structureel voortbestaan
daarvan, investeert de gemeente jaarlijks grote bedragen. Met het oog op de schaarste aan middelen
op middenlange en lange planningshorizon zullen, om tegemoet te komen aan de wensen van burger
en politiek, keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes die vanwege een veelheid aan conflicterende
politieke en maatschappelijke belangen en een complex aan regelgevingen vaak moeilijk zijn te
maken. Om te komen tot een gestructureerde wijze voor het maken van keuzes zijn in 2006 de
“Spelregels gemeentelijke investeringsplanning” vastgesteld. Hieronder zullen de
beleidsuitgangspunten voor investeringen, die deels zijn gebaseerd op betreffende spelregels, nader
worden toegelicht. Vervolgens zullen de verschillende investeringen, welke zijn opgenomen in deze
begroting, in een tabel worden gepresenteerd en nader toegelicht.

5.1

Beleidsuitgangspunten

Het beleid voor investeringen binnen de gemeente Deventer is gericht op evenwicht tussen beleid,
programma en geld. Voor ieder investeringsinitiatief zullen consequent de drie genoemde elementen
in beeld moeten worden gebracht en zal voortdurend moeten worden beoordeeld of het evenwicht aan
de verwachtingen voldoet. In 2007 (voorjaarsnota) is de gemeentelijke investeringsplanning als
instrument opgesteld om in deze afweging te voorzien en om in de lijst aan investeringen een
rangorde (prioritering) aan te brengen. Uit het oogpunt van schaarste aan middelen zijn voor het
element geld in 2006 financiële spelregels vastgesteld. Deze spelregels worden hieronder
samengevat;
 De lijst van alle gemeentelijke investeringen wordt ingedeeld in vier categorieën, te weten:
uitbreiding, herontwikkeling, vervanging en overige investeringen;
 De kapitaallasten van vervanging- en overige investeringen worden gedekt uit de reguliere
middelen van de programmabegroting (going concern investeringen);
 Voor de financiële dekking van vervangingsinvesteringen wordt een aantal gesloten
financieringssystemen onderscheiden;
 De investeringsplanning als afwegingskader omvat alle gemeentelijke uitbreiding- en
herontwikkelingsinvesteringen (autonome investeringen);
 Ten behoeve van de ordening van toewijzing van dekkingsmiddelen wordt de lijst met
investeringen geprioriteerd in:
o reeds besloten (direct uitvoeren);
o onvermijdelijk (dekkingsmiddelen toewijzen);
o voorportaal (politiek van prioriteit voorzien);
o reservelijst.
 Toepassing van de richtlijnen activeren en afschrijven op investeringen.
 Extra middelen worden gegenereerd uit grondwinsten, ruimte in de jaarlijkse begroting en
subsidies (bijdragen van derden).
Een uitgebreide toelichting op bovenvermelde spelregels is opgenomen in de nota „Spelregels
gemeentelijke investeringsplanning‟.
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In de financiële spelregels worden de volgende twee investeringsstromingen onderscheiden;

Autonome investeringen
- Uitbreidingsinvesteringen
- Herontwikkelingsinvestering

Going concern investeringen
- Vervangingsinvesteringen
- Overige investeringen

Gemeentelijke investeringen
Figuur 1. Investeringsstromingen

Deze twee investeringstromingen vormen tezamen het totale investeringspotentieel van de gemeente
Deventer.
Autonome investeringen
Autonome investeringen komen voort 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 uitbreiding- of herontwikkelingsinvesteringen. Daarnaast kunnen
autonome investeringen voortkomen vanuit een locatie ontwikkeling (grondexploitatie) of raads- en
collegeprogramma. De voorjaarsnota is het geijkte instrument om de autonome investeringen te
presenteren en in een meerjaren perspectief toe te lichten. In hoofdstuk 7 van de voorjaarsnota 2007
zijn de geprioriteerde investeringsprojecten en de voorportaal investeringsprojecten opgenomen. In
paragraaf 5.2 worden de investeringen die vanuit de voorjaarsnota 2007 (met uitzondering van de
projecten die met een asterix zijn aangemerkt) zijn opgenomen nader toegelicht (zie eveneens
hoofdstuk 3. Meerjarige investeringsplanning in deze begroting).
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
vervanging- of overige investering moet worden gepleegd. Going concern investeringen worden
getriggerd vanuit de bestaande dienstverlening. Vanwege de oorsprong en financiële dekking is de
begroting het geijkte P&C instrument voor presentatie en toelichting van betreffende investeringen. In
paragraaf 5.2 zullen de going concern investeringen die zijn opgenomen in deze begroting 2008 nader
worden toegelicht.
5.2

Welke investeringen worden in 2008 gerealiseerd?

Zoals hiervoor omschreven hebben we binnen gemeente Deventer te maken met autonome en going
concern investeringen. Op basis van de voorjaarsnota 2007 en de reguliere bedrijfsvoering worden
hieronder twee tabellen gepresenteerd waarin de verschillende investeringsprojecten worden vermeld,
die voor 2008 staan geprogrammeerd. In de kolom bruto investering wordt het totale bedrag vermeld,
waarvoor de investering in de meerjarenplanning is opgenomen. In de kolom begroting 2008 wordt het
bedrag vermeld, dat naar verwachting in 2008 zal worden gerealiseerd. De kapitaallasten die uit deze
investeringen voortvloeien worden meegenomen in exploitatielasten voor de jaren 2009-2011.
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Autonome investeringen
Projectomschrijving

Progr

Product

1. Amstellaan/wegvak 2

4

24

Bruto
investering
17.300

2. Deventer DOET: Digi Werkt
3. Panta Rhei

15
11

994
211

5.000
9.300

400
7.300

4. Actieplan Ruimte voor
Economie en Werk

8

6

200

100

5. Centrumplan Bathmen

11/
12/
13
8

211/2142
21/233

6.500

1.300

6

500

500

4

24

3.000

2.000

41.800

20.400

(bedragen x € 1.000)

6. Binnenstadprogramma
7. Fietsbrug N348 – Nico
Bolkesteinlaan
Totaal

Begroting
2008
8.800

Dekking
RGI,
aanbestedingsvoordeel
Zweedsestraat en
provinciale bijdrage
RGI
Reserve decentrale
onderwijshuisvesting en
RGI
Kapitaalasten van
investeringskrediet zijn in
de exploitatie gedekt
Reserves

Investeringskrediet
Deventer Binnenstad
perspectief
MIND + BBS en BDU
bijdragen

Tabel 1. Autonome investeringen 2008

Toelichting projecten:
1. As binnenstad Colmschate wegvak 2
In de vergadering van de raad van 16 mei 2006 is een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar
gesteld voor de Amstellaan/wegvak 2 As binnenstad Colmschate. Het Hancetracé, waarvan de
Amstellaan en wegvak 2 onderdeel zijn, is de drager van het stedelijk hoofdwegennet. In diverse
vastgestelde beleidsdocumenten is dit vastgelegd (Nota hoofdwegenstructuur en structuurvisie
Deventer 2025).
2. Deventer DOET: Digi Werkt (geprioriteerd VJN 2007)
Deventer Doet, Digi Werkt is een toekomstgericht informatieconcept waarmee door middel van digitaal
werken het gehele werkproces en de bijbehorende documentatie, digitaal en geautomatiseerd
ondersteund wordt. De voorbereidingen zijn gestart en hebben in 2007 geleidt tot aanvang van de
realisatie en zullen doorlopen tot 2009. In 2008 staan de infrastructuur (ad. € 180.000) en
procesdigitalisering (ad. € 200.000) op het programma.
3. Panta Rhei (geprioriteerd VJN 2007)
In 2008 wordt gestart met de realisatie van de nieuwbouw Panta Rhei/Ambelt. De bouw zal doorlopen
in 2009 en naar verwachting worden opgeleverd. Voor 2008 is hiervoor een investeringsbedrag van
€ 7,3 miljoen opgenomen in de begroting.
4. Actieplan Ruimte voor Economie en Werk
Het actieplan Ruimte voor Economie en Werk is een investeringskrediet voor éénmalige activiteiten ter
uitvoering van de actielijnen uit het economisch businessplan (2001).
5. Centrumplan Bathmen
Onder aanvoering van de voormalige gemeente Bathmen is de ontwikkeling van het Centrumplan
Bathmen gestart. De uitwerking van dit plan houdt o.a. de ver-/nieuwbouw van de dorpsschool,
aanpassing gevel gymzaal, ver-/nieuwbouw dorpshuis Braakhekke etc. (zie o.a. raadsvoorstel 28-022007). In 2008 staat het onderdeel Braakhekke op het programma voor € 1,3 miljoen.
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6. Binnenstadprogramma
In de nota „Deventer binnenstadsperspectief – een ruggengraat voor de stad‟ (maart 1998) is als
doelstelling geformuleerd „het vergroten van de attractiviteit en bereikbaarheid van de binnenstad‟.
Het jaar 2008 zal in het teken staan van de coördinatie van en het uitvoeren van projecten voor de
stichting Deventer binnenstadsmanagement. De te onderscheiden projecten zijn; kostenverhaal (ad. €
81.000), binnenstadsmanagement (ad. € 159.000), detailhandel binnenstad (ad. € 88.000) en
aanlichten binnenstad (ad. € 200.000).
7. Fietsbrug N348 – Nico Bolkesteinlaan
In 2008 wordt de voorbereidingsfase van de fietsbrug over de N348 als onderdeel van de Zevenster
fietsroute afgerond en zal worden gestart met de uitvoering.
Kanttekeningen:
 In bovenvermeld overzicht zijn een aantal projecten die vanuit de investeringsplanning zijn
geprioriteerd voor 2008 niet opgenomen. Deze projecten staan vermeld in het totaaloverzicht
geprioriteerde projecten in hoofdstuk 3. Gemeentebrede investeringsplanning van deze
programmabegroting en worden daarin nader toegelicht.
 In bovenvermelde tabel zijn geen investeringen opgenomen inzake de nieuwe huisvesting en
bibliotheek. Hiervoor zal de raad in november 2007 een nieuw voorstel ter besluitvorming
worden voorgelegd.
Going concern investeringen
Projectomschrijving

Progr.

Product

1. Vervanging apparatuur
Brandweer
2. Uitvoering buurtspeelplannen

2

500

Bruto
Investering
198

3

30

175

175

3. Vervanging riolering conform
GRP 2005-2009 + civiel
kunstwerken
4. Grondexploitaties

3

32

2.744

2.744

Reserve
vervangingsschema
Exploitatie, vrijvallende
kapitaallasten
Tarieven

8

11

7.444

7.444

Grondexploitaties

5. Opwaarderen sportpark
Borgele
Totaal

14

241

160

70

10.721

10.631

(bedragen x € 1.000)

Begroting
2008
198

Dekking

Exploitatie, vrijvallende
kapitaallasten

Tabel 2. Going concern investeringen 2008

Toelichting projecten;
1. Vervanging apparatuur Brandweer
Voor 2008 staat de vervanging van persluchtapparatuur (ad. € 30.000) en een koelmachine gebouwen
(ad. € 15.000) op het programma van de Brandweer
2. Uitvoering buurtspeelplannen
In 2008 zullen de investeringen voor de buurtspeelplekken conform het speelbeleidsplan worden
gerealiseerd. Dit programma wordt inclusief de werkzaamheden ten behoeve van het concept „te gek
een eigen plek‟ gerealiseerd en zal voor 2008 ad. € 175.000 bedragen.
3. Vervanging riolering conform GRP 2005-2009
Conform het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2005-2009) staan voor 2008
vervangingsinvesteringen voor riolering (ad. € 1.160.000), optimalisering sturing gemalen (ad. €
650.000), maatregelen uit optimalisatiestudie (ad. € 100.000) en een bijdrage aan de herstructurering
2008 (ad. € 800.000) op het programma.
4. Grondexploitaties
Het bedrag aan grondexploitatie bestaat uit vastgoedprojecten nog in exploitatie te nemen en in
exploitatie zijnde projecten. Deze bedragen zijn opgebouwd uit een groot aantal projecten waarvoor
de vastgoedrapportage 2007de basis vormt. Voor de nog niet in exploitatie genomen projecten zijn
alleen de planontwikkelingskosten en de rentekosten begroot.
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5. Opwaardering sportpark Borgele
Voor de optimalisering en opwaardering van het sportcomplex Borgele wordt in 2008 een investering
gedaan van € 70.000 en in 2009 een bedrag van € 90.000.
Volledigheid
Naast bovenvermelde geraamde investeringen zullen in de loop van het jaar 2008 eveneens
investeringen vanuit het IHP, rijksbijdragen en reserves in voornamelijk welzijn- en culturele objecten
plaatsvinden.
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