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Inleiding  
 

De financiële vooruitzichten van de gemeente blijven onzeker. Het is nog onduidelijk hoeveel geld de 
gemeente van het Rijk krijgt voor de bijstandsuitkeringen. Ook is nu nog niet duidelijk hoe de 3-
decentralisaties financieel uitpakken. In de zomer komt hierover meer duidelijkheid. Dit college staat voor 
een solide financieel beleid en zal zorgen voor een structureel sluitende (meerjaren)begroting. 
 
Dat blijkt uit de voorjaarsnota die het college aan de raad voorlegt.  
 
Deventer werkt door 
Ondanks de onzekerheid werkt Deventer door aan een aantrekkelijke stad en een mooi buitengebied. 
Voorbeelden zijn de vernieuwing van het stationsgebied en de verbetering van de bereikbaarheid van de stad. 
Na de invoering van de nieuwe Jeugdwet, Wmo en Participatiewet is 2015 het eerste jaar van de uitvoering 
van de nieuwe taken in het sociaal domein. De overgang van de decentralisaties in het sociale domein is goed 
verlopen. De gemeente blijft zich er voor inzetten dat er niemand tussen wal en schip valt. 
In de voorjaarsnota is geen structurele ruimte voor nieuw beleid. 
 
Beperkte investeringen 
In de voorjaarsnota is wel beperkte ruimte uit bestaande middelen voor nieuwe investeringen. Wethouder 
Grijsen “We reserveren geld voor investeringen in de Noorderbergpoortgarage en het Sluiskwartier, en voor 
een Kulturhus  voor De Spil. Deze investeringen vinden we noodzakelijk voor de leefbaarheid van Deventer”.  
 
Duidelijkheid 
In de zomer komt er meer duidelijkheid over de rijksinkomsten voor bijstandsuitkeringen en de financiële 
gevolgen van de decentralisaties. Daarna gaat het college met de raad in overleg over de noodzaak van 
bezuinigen voor een structureel sluitende begroting. Als dat nodig is, komt het college bij de 
begrotingsbehandeling met concrete bezuinigingsvoorstellen.  
 



 

1.  Beleidsagenda 
 

Beleidsagenda in het kort 
De Beleidsagenda geeft de koers- en gezichtsbepalende thema’s voor Deventer voor de middellange termijn:  een periode van circa 4 tot 8 jaar. De beleidsagenda is 
opgebouwd rond de  thema’s Open Overheid, Meedoen, Duurzaam & Dynamisch, Ruimte en Veiligheid waarbij de kernkwaliteiten uit de toekomstvisie 2030 zijn 
verbonden zijn met gemeentelijke agendapunten  op de lange termijn.  De ambities en beoogde effecten  zijn beschreven op het niveau van deze  strategische thema’s en  
komen voort uit interactief tot stand gekomen gemeentelijke beleid.  Voor de uitvoering van dit beleid hebben gemeente, bewoners en ondernemers elkaar nodig:  de 
gemeente ontwikkelt zich van regieorganisatie naar netwerkorganisatie. Dat wil zeggen dat de  beleidsagenda  als het ware ook het wenkend perspectief is voor de 
Deventer samenleving en richting  kan bieden aan ieders inspanningen ten behoeve van de samenleving in Deventer.  De beleidsagenda dient verder ter ondersteuning van 
het:  
 

 behouden van focus op de koers- en gezichtsbepalende thema’s voor Deventer  

 versterken van het externe profiel van Deventer bij partners in de gemeente en daarbuiten  

 verkrijgen van externe financieringsstromen op deze thema’s  

 verzorgen van de externe communicatie over deze thema’s  
 
De beleidsagenda biedt tevens context aan de opgaven in de Strategische Raadsagenda. Monitoring van de beleidsagenda vindt plaats aan de hand van maatschappelijke 
beoogde effecten. Op basis hiervan vindt een jaarlijkse actualisering van de beleidsagenda in de voorjaarsnota plaats. 
 
In agendapunten is per thema beschreven wat de bijdrage van de gemeente kan zijn aan de  ambities.  Deze agendapunten zijn geordend in vijf deelagenda’s ter verdere 
uitwerking en borging in de gemeentelijke meerjarenbegroting. Samen vormen ze de ruggengraat voor de gemeentelijke inzet en inbreng voor de komende jaren ten 
aanzien van de strategische ambities voor Deventer.   
 
In de realisatie van de ambities voor Deventer richten we ons op de volgende maatschappelijke effecten die gebaseerd zijn op  diverse dialogen met de samenleving in 
Deventer  in kader van recentelijke beleidstrajecten: 
 

 meer democratische betrokkenheid en invloed van burgers; tevredenheid van burgers in en met de gemeente, de mate waarin de gemeente integraal reageert op 
initiatieven; 

 maximale participatie van burgers en het bieden van een vangnet voor hen die (tijdelijk) niet mee kunnen doen, toename zelfredzaamheid; 

 meer werkgelegenheid, meer aantrekken van bezoekers, toeristen  en hoger opgeleiden; 

 forse stappen op weg naar energieneutraliteit; 

 financieel houdbare vernieuwing van de stad op uitnodiging, toekomstbestendig en optimaal bereikbaar 

 veilige leef- en werkomgeving met  een positief veiligheidsgevoel; 
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Thema’s Ambitie Effecten Gemeentelijke agendapunten  Opgaven SRA 

Open 
Overheid 

In Deventer is de samenleving aan zet. Er is  een goed gevoel 
voor de nieuwe verhoudingen bij zowel bewoners, bedrijven, 
instellingen als gemeentelijke overheid. Met elkaar   stimuleren 
we netwerkvorming en leren van elkaars ervaringen. De 
gemeente is  nabij, open en innovatief 

 Democratische 
betrokkenheid 

 Tevredenheid  

 Interactiviteit en 
overheidsparticipatie 

 Partnerschappen 

 Wijken en dorpen 

 Dienstverlening 

 Kwestie van kiezen 

 Democratische 
vernieuwing, 
wijkontwikkeling 

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

 Participatie  

 Toename 
zelfredzaamheid 

 Sociaal vangnet 

 De vraag centraal 

 Versterken eigen kracht en 
betrokkenheid  

 Investeren in preventie 

 Integraal vormgeven nieuwe 
taken (decentralisaties)  

 Armoede 

Duurzaam 
en 
Dynamisch 

Behouden en uitbreiden van de werkgelegenheid door het 
maximaal faciliteren en stimuleren van ondernemerschap 
onder het gelijktijdig verbeteren van de balans tussen 
economie en een energieneutrale leefomgeving) 

 Banengroei 

 Bezoekers/toeristen 

 Hoger opgeleiden 

 Energieneutraliteit  

 Ondernemen in Deventer 

 Economische profilering 

 Duurzame energie 

 Binnenstad, 
duurzaamheid, 
armoede 

Ruimte om 
te leven 

Deventer heeft een toekomstbestendige ruimte om in te 
wonen, te werken en te leven. Dit geldt voor de stad als geheel 
als voor de wijken en dorpen. Daarbij neemt de samenleving 
initiatief en verantwoordelijkheid voor de leefomgeving en 
ruimtelijke ontwikkelingen. Deventer ontwikkelt zich 
evenwichtig. 

 Particulier initiatief 

 Toekomstbestendige 
ruimte 

 Aantrekkelijke 
gemeente 

 Bereikbaarheid 

 Ondersteunen initiatieven 

 Houdbare financiële inzet 

 Focus op (economische) 
gebieden 

 Evenwichtige ontwikkeling 

 OV, 
wijkontwikkeling 

Veiligheid Deventer heeft levendige straten, positieve sociale controle, 
onderlinge veiligheidsnetwerken,  slimme inrichting van de 
openbare ruimte.  De gemeente laat los waar dit kan en treedt 
op daar waar nodig. Veiligheid dicht bij de bewoners. 

 Veilige samenleving 

 veiligheidsgevoel 

 Bestuurlijke en 
geïntegreerde aanpak 

 De keten 

 Veilige stad 

 Toezicht en handhaving 

 Armoede, 
wijkontwikkeling 
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Beleidsagenda  –  Open overheid  
 

Ambitie 

In Deventer is de samenleving aan zet. Er is  een goed gevoel voor de nieuwe verhoudingen bij zowel bewoners, bedrijven, instellingen en overheid. Met elkaar  
stimuleren we netwerkvorming en leren we van elkaars ervaringen. De gemeente is nabij, open en innovatief 

Voorgaande jaren spraken we al over het zoeken naar een nieuw  evenwicht in de maatschappelijke verhoudingen. Het zwaartepunt is inmiddels essentieel 
doorgeschoven. Niet de gemeente bepaalt hoe burgers, bedrijven en instellingen participeren. Het veld bepaalt voor steeds meer opgaven welke rol de gemeente hierin 
(nog) heeft. De gemeente ontwikkelt zich van “homogeen in rol en vorm: bovengeschikt” naar “meer gedifferentieerd met meer participatie in netwerken”. Dat geldt 
zeker ook voor het schaalniveau: enerzijds zijn globalisering en internationalisering een gegeven, anderzijds zoeken burgers en bedrijven juist houvast in de menselijke 
maat van het lokale, wijken, buurten. 

 

Strategische koers  

Op weg naar een participatiesamenleving  gaat het om het beter gebruik maken van wat er leeft in Deventer en het beter benutten van aanwezige kennis en kunde onder 
bewoners, maatschappelijke instellen en bedrijven.  De uitdaging voor de komende periode is het vinden van de juiste niveaus van acteren, gegeven de maatschappelijke 
opgaven en het digitale tijdperk. 
Hierin zien we de volgende  strategische lijnen:  
Interactiviteit en overheidsparticipatie: De innovatie van de gemeentelijke sturingsfilosofie  en roluitvoering, aanhakend op andere verhoudingen in de samenleving. 
Sturen op maatschappelijk effect  en loslaten van de ‘hoe’-vraag. Ruimte bieden aan nieuwe vormen van (netwerk-)samenwerking tussen samenleving, politiek, 
ambtelijke organisatie en partners. Sturen op een open overheid, die informatie deelt en uitnodigt tot innovatie en samenwerking. 
Partnerschappen: Grip hebben op, meerwaarde creëren en nieuwe allianties smeden in  strategische partnerschappen, telkens zoekend naar het juiste niveau van 
acteren: de samenwerkingsverbanden in markt en overheid, van regionaal en  landelijk  tot internationaal. Afwegingen op toegevoegde waarde, innovatie, bijdragen aan 
het nieuw evenwicht en de goede verhoudingen tussen kosten en baten zijn het credo. 
Wijken en dorpen: Het gaat om het mobiliseren van zelfredzaamheid en samenredzaamheid, sociaal ondernemerschap en zelfdoen in de leefomgeving. Gemeentelijk 
bestuur en organisatie zijn zichtbaar en aanspreekbaar  en nodigen inwoners uit om initiatief en verantwoordelijkheid te nemen.  De gemeente ondersteunt  op integrale 
en gebiedsgerichte manier waardoor toegevoegde waarde ontstaat voor wijk- en dorpsvernieuwing. 
Dienstverlening: De gemeente laat de publieke dienstverlening optimaal aansluiten bij de vraag die burgers en ondernemers hebben. Dit betekent dat de gemeente 
alleen producten en diensten biedt die nodig en toegankelijk zijn, met transparante procedures, korte doorlooptijden en heldere antwoorden door kundige en 
vriendelijke medewerkers. Zowel bij de gemeentelijke uitvoering van producten en diensten als bij uitvoering door anderen helpen we de klant op weg. Er is oog voor de 
diversiteit van vragen en klanten, ook voor minder digivaardige inwoners. 
Kwestie van Kiezen:  een solide financiële basis is uitgangspunt. Met elkaar  met elkaar voeren we continu het gesprek over de goede balans  in de beschikbare middelen 
en we ontwikkelen gezamenlijk activiteiten om de verdiencapaciteit te vergroten. 
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Maatschappelijke effecten:  Gemeentelijke agendapunten: 

Burgers, bedrijven en instellingen zijn tevreden met en in hun 
gemeente. College en Raad laten in toenemende mate los: meer 
directe, democratische betrokkenheid en invloed van inwoners. 
(Gemeentelijke) data zijn in principe open en beschikbaar. De 
gemeente faciliteert het organiserend/verbindend vermogen in de 
gemeenschap. 

 Interactiviteit en Overheidsparticipatie: 
• Beschikbaar maken van gemeentelijke data (open data). 
• Ontwikkelen concrete handvatten voor overdracht overheidstaken 

(‘maatschappelijk aanbesteden’) en onderzoeken buurtrechten. 
• Faciliteren werk- en broedplaatsen, proeftuinen en Stadslab om 

gezamenlijk te experimenteren en leren. 
• Positiebepaling op Bestuurlijke vernieuwing en Ontwikkeling bij Deventer 

passend instrumentarium.  
• Ontwikkeling correctief referendum. 
• Implementatie koers Organisatie van de Toekomst, vanuit inhoudelijke 

opgaven gemeentelijke organisatie. 

Schaalvoordelen door samenwerking  en partnerschappen op alle 
niveaus. 

 Partnerschappen: 
• Vanuit inhoudelijke opgaven bouwen aan regionale en  

bovenstedelijkepartnerschappen. Hierbinnen sturen op effectieve en 
efficiënte samenwerking. 

• Samenwerking met  verbonden partijen verankeren op gedeelde ambities .  
• Verbinden en versterken internationale samenwerking met partners, 

regionaal en lokaal. 

Burgers nemen meer taken en verantwoordelijkheden op zich. 
Bewoners weten zich te organiseren en vinden  bij hulpvragen de 
juiste ondersteuning.  

 Wijken en dorpen: 
• Doorontwikkeling WIJDeventer tot een eigentijdse aanpak die onderlinge 

(of informele) hulp  ondersteunt (kanteling),  aanzet tot zelfbeheer van 
voorzieningen en initiatieven verbindt op gebied van wijkvernieuwing. 

• Ontwikkelen wijkprofielen aan de hand van open data. Deze profielen 
motiveren eigen initiatief om wijken te vernieuwing en geven 
onderbouwing voor een verkenning naar welke wijken en dorpen gebaat 
zijn bij een intensievere integrale wijk- en dorpsgerichte aanpak. 
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Burgers ervaren de gemeente als meest nabije overheid.  Dienstverlening: 
• Dereguleren: blijvend aandacht voor onnodige regeldruk en snelle, 

klantgerichte beoordeling van aanvragen. 
• Samenwerken: zowel loslaten als toevoegen van producten en diensten 

(zoals van landelijke uitvoeringsorganisaties). 
• Stroomlijnen: sneller, duidelijker en vanuit een faciliterende houding. 
• Kanalen ontwikkelen: stevig inzetten op digitalisering, maar met oog voor 

minder digivaardige inwoners en ondernemers. 

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

 Kwestie van Kiezen: 
• Ontwikkeling pilots burgerbegroting.  
• In interactie verdiencapaciteit vergroten: in samenspel met bewoners, 

ondernemers en instellingen verkennen van nieuwe  verdienmodellen en 
financiële arrangementen om realisatie van inhoudelijke opgaven te 
versnellen. 

  Monitoren maatschappelijke effecten 
• De staat van Deventer en andere monitors benutten voor het volgen van 

de beoogde maatschappelijke effecten. 
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Beleidsagenda  –  Sociaal 
 

Ambitie 

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

Toelichting  
De wereld om ons heen verandert snel. Werkloosheid, hogere kosten voor levensonderhoud, afkalvende voorzieningen, (al dan niet stille) armoede, nemen in hoog 
tempo toe. Dat vraagt van de gemeente ten aanzien van het sociaal beleid misschien wel meer dan voorheen. Het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting en het 
stimuleren van meedoen hebben hierbij een hoge prioriteit. Dat is meer dan alleen het bevorderen van actief en democratisch burgerschap; het betekent vooral recht 
doen aan mogelijkheden en opvattingen van mensen zelf om zelfstandig te kunnen komen tot een duurzame relatie met de samenleving. Hierbij moet iedereen zich 
geaccepteerd voelen in een samenleving die open en tolerant wil zijn. 
Volwaardig burgerschap vraagt van de burgers dat ze meedoen. Meedoen om de eigen kennis en vaardigheden te kunnen oefenen, verbeteren en om nieuwsgierigheid 
aan te moedigen. Werk is daarbij belangrijk. In de vorm van betaalde arbeid, maar ook aan activiteiten in de eigen samenleving (buurt, vrijwilligerswerk). Dit bevordert de 
maatschappelijke binding. Van de gemeente vraagt dit een inzet die erop gericht is om bewoners zoveel mogelijk in staat te stellen deel te nemen aan de samenleving, 
onder andere door bevordering van deelname aan het sociaal verkeer in straten en buurten. Dat meedoen stelt eisen aan het ontwikkelen van de (potentieel) aanwezige 
vaardigheden en capaciteiten van burgers. Deventer spant zich in om dit flankerend en voorwaardenscheppend te stimuleren en daarop in te spelen met alle denkbare 
partners van bedrijfsleven tot welzijnsorganisaties en hun diensten. 
 

 

Strategische koers  

Op weg naar een sociale, inclusieve samenleving waarin mensen zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid nemen voor de inrichting van hun eigen leven, spreken 
mensen elkaar aan op hun mogelijkheden in plaats van op hun beperkingen en wordt minder snel een beroep op de overheid gedaan. De gemeente heeft een andere rol: 
alleen daar regie en ondersteuning waar die echt nodig is. Dit betekent een groot appèl op de samenleving, een ander arrangement tussen burger en overheid. Er zal 
meer aan het initiatief van inwoners en partners van de gemeente worden overgelaten. Dit houdt niet in dat de gemeente achterover leunt, maar wel dat ze vooral zal 
sturen op de realisatie van de maatschappelijke opgave (en niet op de manier waarop deze gerealiseerd gaat worden). Daarbij gelden de volgende speerpunten: 
 
De vraag van de burger centraal: Het streven is  één  toegang (zorg, jeugd en werk) met sociale teams in de wijken. Professionals krijgen de ruimte en het vertrouwen om 
te handelen. Mensen die ondersteuning nodig hebben, hebben keuzemogelijkheden en er is ruimte voor innovatieve en kleine aanbieders. 
Versterken van eigen kracht en betrokkenheid van burgers: Centraal staat het bevorderen van de eigen kracht van mensen bij het oplossen van problemen in de eigen 
situatie. De focus ligt daarbij op de mogelijkheden van mensen. We verwachten van alle inwoners dat zij participeren in de Deventer samenleving. Maatschappelijk actief 
zijn versterkt de eigenwaarde en gevoel van welbevinden.  
Investeren in preventie: Het gaat om het vroegtijdig signaleren van problemen.  Daarmee kan er sneller en effectiever ondersteuning worden geboden en worden 
kostenbesparingen op de langere termijn gerealiseerd. Daarbij is informatievoorziening op wijkniveau van essentieel belang.  
Integraal vormgeven van de nieuwe taken (decentralisaties) binnen de gemeentelijke financiële kaders  
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We leggen de verbanden tussen de decentralisaties en voeren de taken zoveel mogelijk integraal en in samenhang uit. Dat is nodig om uiteindelijk, ontschot, 
ondersteuning dichtbij de burger te bieden vanuit de visie “één gezin, één plan, één regisseur”. Daarbij streven we o.a. naar één informatiehuishouding, één toegang en 
één inkoopstrategie voor de decentralisaties.   
Monitoren door middel van de Monitor Sociaal Domein 
We monitoren of het lukt iedereen die het nodig heeft passende ondersteuning te bieden. 

 
Maatschappelijke effecten:  Gemeentelijke agendapunten: 

Maximale participatie van Deventer burgers: mensen werken, 
versterken zichzelf, doen iets voor een ander, of voor de stad. 
Iedereen doet ertoe! 
 

 De vraag van de burger centraal: 
• één  toegang (zorg, jeugd en werk) met sociale teams in de wijken.  
• professionals  ruimte geven om te handelen.  
• Keuzemogelijkheden bieden aan mensen die ondersteuning nodig hebben,  
• ruimte creëren voor innovatieve en kleine aanbieders. 

Het bieden van een vangnet voor burgers die (tijdelijk) niet 
kunnen meedoen in de Deventer samenleving. 
 

 Versterken van eigen kracht en betrokkenheid van burgers: 
• De focus leggen op de mogelijkheden van mensen. 
• Stimuleren van maatschappelijk actief zijn  

Investeren in preventie: 
• vroegtijdig signaleren van problemen.   
• informatievoorziening op wijkniveau.  

Integraal vormgeven van de nieuwe taken (decentralisaties) binnen de 
gemeentelijke financiële kaders: 
• verbanden leggen tussen de decentralisaties en taken  zoveel mogelijk 

integraal en in samenhang uitvoeren  
• stimuleren van één informatiehuishouding, één toegang en één 

inkoopstrategie voor de decentralisaties.   

Monitor Sociaal Domein: 
• monitoren of het lukt iedereen die het nodig heeft passende ondersteuning te 

bieden. 
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Beleidsagenda  –  Duurzaam en Dynamisch  
 

Ambitie 

Behouden en uitbreiden van de werkgelegenheid door het maximaal faciliteren en stimuleren van ondernemerschap onder het gelijktijdig verbeteren van de balans 
tussen economie en een energie neutrale leefomgeving. 

Toelichting: 
De komende jaren zijn het behouden en uitbreiden van de economische bedrijvigheid en duurzame werkgelegenheid de dominante opgave voor Deventer. Alleen langs 
die weg behouden we onze welvaart en ons welzijn op lange termijn. We gaan voor de profielen Boeiende be-leefstad, Duurzame maakstad en Open informatiestad. Een 
attractief cultureel en creatief klimaat, grondstof- en energieneutraliteit, een sterk innovatief vermogen en een goede aansluiting tussen vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt versterken en ondersteunen deze opgave. De Deventer kernkwaliteit Ondernemerschap benutten we maximaal om onze doelstellingen te bereiken.  
 

 

Strategische koers  

Overheden kunnen nauwelijks meer zelf grootschalig investeren. Het is dus zaak om private investeringen uit te lokken die (mede) ten dienste staan van de publieke 
(economische, sociale en ruimtelijke) doelstellingen. Het aantrekken of genereren van economische bedrijvigheid is de meest effectieve bestrijding van leegstand, 
werkloosheid en armoede. De nog beschikbare publieke middelen (geld, menskracht, lobby) moeten daar op gericht zijn. De bestaande samenwerking met partners in de 
samenleving moet hiervoor verbreed en verdiept worden, zoals via de lokale kopgroep Economie en Arbeidsmarkt en regionaal via de Strategische Board (Cleantech 
Regio). De  focus ligt op de volgende punten: 
 
Ondernemen in Deventer: 

• Binnen houden en binnen halen van economische bedrijvigheid en duurzame werkgelegenheid; investeren in en uitbouwen van de relatie met ondernemers, 
netwerken, allianties en samenwerkingsverbanden (accountmanagement als verbindings- en contactcentrum);  versterken relatiebeheer en 
accountmanagement en versterken zelforganisatie via parkmanagement en ondernemingshuis XL; samenwerken met het bedrijfsleven als externe 
ambassadeurs langs de speerpunten van de economische visie. 

• Ontzorgen van ondernemers in hun streven naar sociaal ondernemerschap gericht op de absorptie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 
• Ontwikkelen van een werkwijze voor launching customership van de gemeente voor innovatieve producten en diensten vanuit het bedrijfsleven.  
• Excellente dienstverlening aan ondernemers en een maximaal faciliterende houding waarmee we hen aanmoedigen in het ondernemerschap  
• Innovatie in het bedrijfsleven en maatschappelijke sectoren; het bedrijfsleven wordt gefaciliteerd via het innovatieloket van Stedendriehoek Innoveert; via 

Stedenlink/Digitale Stedenagenda stimuleren we innovatie in onderwijs (Lerende stad) en andere maatschappelijke sectoren. 
 

Economische profilering: 
• Boeiende be-leefstad; betere afstemming programmering, marketing en serviceverlening via aanpak Deventer 2.18; presentatie erfgoed; en het nieuwe 

winkelen/werken; goed functionerende detailhandel en horeca  
• Duurzame maakstad: meeliftend op het regionale label Cleantech Regio en de Nieuwe Hanze  zoeken we in de as Zwolle-Deventer nationaal en internationaal 

verbinding, ook ten behoeve van EU-subsidieprogramma’s en koppelen we dit ook aan acquisitie Bedrijvenpark A1, Stadsentree, Open informatiestad; 
kennispositie van het bedrijfsleven (bijv. Cleantech, geoinformatie, cloudcomputing en digitalisering  archieven en processen) wordt benut om bedrijven aan te 
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trekken en nieuwe bedrijvigheid te ontwikkelen. 
 
Duurzame energie:  
Het gaat om het verzilveren van de kansen voor werk en rendement die duurzaam ondernemerschap biedt via voortzetting van de uitvoeringsagenda duurzame energie 
(2011-2018). Deze agenda (waarbij lokale initiatieven de voorkeur krijgen) wordt uitgebreid met het onderdeel verduurzamen (regionale) mobiliteit. Speerpunten zijn: 

 Doorontwikkeling Woningabonnement tot een landelijk opschaalbaar financieel verdienmodel waarbij ook uitbreiding naar de huursector plaats kan vinden. 

 Faciliteren van samenwerking en stimuleren van innovatie op het gebied van energieopwekking, procesinnovatie bij bedrijven, duurzame mobiliteit, toepassing van 
restwarmte. 

 Bevorderen van (inter)nationale samenwerking ter versnelling van de ambities van de energiedoelstelling van Deventer, waarbij de ontwikkeling van Livinggreen 
Oost-Nederland een aansprekend voorbeeld is. 

 
 

Maatschappelijke effecten:  Gemeentelijke agendapunten: 

Meer werkgelegenheid, dankzij meer bedrijvigheid vanwege 
starters, uitbreiding/ontwikkeling bedrijven en bedrijfsvestiging.    
 

 Ondernemen in Deventer: 
• Accountmanagement versterken, professionaliseren en verbinden aan 

andere interne en externe intermediairs. 
• Verbreden ruimte om te ondernemen, pilotgebieden, experimenten, 

randen opzoeken; doorpakken op uitnodigingsplanologie;  verbeteren 
functioneren bedrijventerreinen en faciliteren van goederenvervoer over 
water. 

• Uitwerken nieuwe toezicht formats die meer ruimte geven en risico 
beperken. 

• Publieke dienstverlening richting ondernemers verbeteren (bieden van 
rechtszekerheid, snelle procedures, ook in kader van omgevingswet). 

• Voortzetting en intensivering regionale samenwerking 
sociaal/economisch. 

Forse stap naar energieneutraliteit door verduurzaming bestaande 
woningen en bouw energie neutrale woningen, verduurzaming 
productieprocessen en verandering van vervoersmodaliteiten en -
patronen. 

 Duurzame  energie: 
• Uitvoeringsagenda duurzame energie voortzetten op basis van lokale 

initiatieven en uitbreiden met verduurzaming mobiliteit. 
• Financiële en fiscale proeftuinen duurzame energie . 
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Beter kunnen aantrekken van jongere, hoogopgeleide 
professionals in diverse sectoren  zoals techniek, ICT en zorg, ook 
van buiten de regio 
 

 Economische profilering 
• Transformatieopgaves faciliteren, ook zonder grondposities.  
• Faciliteren doorontwikkeling Technicampus 
• Hoger onderwijs versterken met stage programma’s, trainees en postdocs. 
• Stimuleren cultuurtransformatie; van instellingen naar functies, door 

cultureel ondernemerschap uitbreiding en doorontwikkeling cultureel 
aanbod (Deventer verhaal). 

• Regionale profilering aan de hand van  label Cleantech. 

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

 Monitor DEVisie 2020 

 Monitoren stand van zaken uitvoeringsprogramma  in relatie tot doelen  
DEVisie2020 en  maatschappelijke effecten  beleidsagenda 
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Beleidsagenda  –  Ruimte om te leven  
 

Ambitie 

Deventer heeft een toekomstbestendige ruimte om in te wonen, te werken en te leven. Dit geldt voor de stad als geheel als voor de wijken en dorpen. Daarbij neemt de 
samenleving initiatief en verantwoordelijkheid voor de leefomgeving en ruimtelijke ontwikkelingen. Deventer ontwikkelt zich evenwichtig. 

Toelichting ambitie: 
Deventer. Stad aan de IJssel. Gelegen in een prachtig decor. Centraal in Oost-Nederland, aan internationale routes en nabij andere krachtige regio’s. Deventer sluit goed 
aan op weg, spoor en water. Werkstad. Met een duurzame maakindustrie en een steeds groter accent op innovatie. Verbonden met onderwijs en onderzoek. Culturele 
stad met goede voorzieningen. Sociaal in maat en schaal. Ook wijken en dorpen hebben een eigen menselijke maat. Een wilskrachtige en creatieve bevolking die op 
diverse terreinen initiatief neemt.  
Het succes van Deventer hangt af van de manier waarop initiatieven worden gefaciliteerd,  van de bereikbaarheid van Deventer en hoe Deventer omgaat met de 
veranderende vraag naar ruimte. Cruciale keuzes die het succes van Deventer bepalen. 

 

Strategische koers  

Ondersteunen initiatieven: Het initiatief voor ruimtelijke ontwikkelingen en vernieuwing van de woon- en werkomgeving zal meer van bewoners en bedrijven komen. 
Vanuit een ondersteunende rol zal de gemeentelijke inzet liggen in het snel, integraal en zonder onnodige ballast reageren op initiatieven uit de samenleving. Het bij 
elkaar brengen van partijen, het snel faciliteren en op vernieuwende wijze ondersteunen horen daarbij. De aantrekkelijkheid van Deventer voor bestaande en nieuwe 
inwoners en bedrijven, hangt af hoe adequaat belangen bij elkaar kunnen worden gebracht en hoe efficiënt procedures kunnen worden doorlopen. De gemeente zal 
alleen bij groot publiek belang als gebiedsontwikkelaar optreden. De interne organisatie wordt afgestemd op nieuwe ontwikkelingen om initiatieven goed, duidelijk en 
snel te kunnen faciliteren.   
 
Houdbare financiële inzet: De veranderende rol in gebiedsontwikkeling en grondbeleid leidt tot andere financieringsmodellen. Ook vanwege de verwachte toename van 
initiatieven in bestaand stedelijk gebied is een hanteerbaar financieel kader voor inbreidingen nodig en een strategische inzet van middelen voor beheer. De 
beheeropgave wordt hierbij relatief belangrijker en is een impuls voor meer ontwikkelend beheren. Effectieve inzet van middelen (vergroten multiplier) is nodig. Voor de 
wijken en dorpen wordt ingezet op een continue vernieuwing en verbetering, waarbij bewoners en organisaties ruimte krijgen en verantwoordelijkheid nemen. 
 
Focus op (economische) gebieden: Belangrijk is de inzet op gebieden te richten waar de meeste betekenis bestaat voor het binden en aantrekken van mensen  en 
bedrijven die nodig zijn voor de economische ontwikkeling. De entrees van de stad (vanaf snelweg en station) en de binnenstad zijn hierbij het belangrijkst. Ook de 
ontwikkeling van de Beleefstad hoort hierbij. Een goede bereikbaarheid van deze gebieden is randvoorwaardelijk. We werken aan een robuuste weginfrastructuur en 
stimuleren het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer. Samen met bewoners, bedrijven en instellingen kan bereikt worden dat de vervoersmogelijkheden zo goed 
mogelijk benut worden. Het Beter Benutten programma van het rijk biedt Deventer en de regio kansen om ambities voor bereikbaarheid en duurzaamheid te pakken. 
Mede in het licht van de aanstaande verbreding van de A1 (planning start einde 2017). Ook initiatieven op het gebied van innovatie en verduurzaming verdienen extra 
aandacht. 
 
Evenwichtige ontwikkeling: Met een stabilisatie van het inwoneraantal op termijn en  door ontwikkelingen als het Nieuwe Werken, wordt de balans in de gemeente 
alleen maar belangrijker. Voorkomen moet worden dat door concurrentie tussen locaties, ontwikkelingen  vertragen, stoppen  of dat verlaten en onveilige plekken 
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ontstaan. Wat betreft de woningbouw zijn afspraken met partners gemaakt (bouwakkoord). Balans en samenwerking zijn ook aan de orde bij commerciële ruimtes, 
bedrijfspanden  en maatschappelijk vastgoed. Eigenaren, gebruikers en andere initiatiefnemers krijgen de mogelijkheid voor vernieuwing. Gemengde woonwijken (in 
opbouw en samenstelling) zijn het meest flexibel om te voldoen aan veranderende behoeften en levenspatronen.  

 

Maatschappelijke effecten:  Gemeentelijke agendapunten: 

Particulieren en organisaties nemen initiatief en 
verantwoordelijkheid voor het voldoen aan ruimtevragen, het 
benutten van kansen  voor vitaliseren van wijken en dorpen  en 
het beheer van de gebouwde en ongebouwde omgeving.  

 Ondersteunen initiatieven: 
• Gebruiken flexibiliteit in afwegingsinstrumenten om initiatieven maximaal 

te ondersteunen.  
• Efficiënte procedures (Omgevingswet, Ruimte voor ruimte, duurzame 

initiatieven). 
• Efficiënt omgevingsmanagement. 
 

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

 Houdbare financiële inzet: 
• Houdbare financieringsmodellen bij inbreiding (initiatieven derden, 

tijdelijk gebruik). 
• Strategische inzet van middelen voor ontwikkelend beheren (multiplier). 

 

Deventer is optimaal bereikbaar vanaf regionale  en doorgaande 
vervoersverbindingen (bereikbaarheid banen, doorstroming). 
Wijken en dorpen  zijn goed en veilig bereikbaar. Deventer loopt 
voorop in toepassing informatietechnologie om bereikbaarheid te 
verbeteren.  

 Focus op (economische ) gebieden: 
Focus op (economische ) gebieden: 
• Verbeteren functioneren werkgebieden (bedrijventerreinen, haven, 

Stadsassenzone, binnenstad incl. Sluiskwartier, stationsgebied), 
vernieuwing werkgebieden, faciliteren werken in wijk en dorp. 

• Stimuleren Economisch functioneren buitengebied,  agrarische sector,  
• Verbeteren bereikbaarheid gemeente en belangrijke (werk)gebieden, 

vervoer over water. 
• Experimenteren en toepassen Intelligente Transport Systemen via Beter 

Benutten Vervolg.) 
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Deventer is een aantrekkelijke gemeente door het benutten van 
haar ruimtelijke kwaliteit bij (ruimtelijke) ontwikkelingen 
(monumenten, soortenrijkdom, groengebieden, Initiatieven die 
rekening houden met kwaliteiten). 
 

 Evenwichtige ontwikkeling: 
• Leefbaarheid wijken en dorpen, afstemming wonen, welzijn en zorg, 

stimuleren vernieuwing en verduurzaming  woningvoorraad. 
• Doorwerking Bouwakkoord, programmering woningbouwlocaties, 

inbreiden voor uitbreiden, vraaggericht: starters, klus woningen (c)po. 
• Opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan als ruimtelijk perspectief en 

handelingskader. 
• Verbinden initiatieven voor wacht-/pauzelandschappen  (gebouwen), 

gedeeld gebruik  accommodaties,  nieuwe bestemmingen bij leegstand, 
herbestemming winkels. 

• Woningmarktonderzoek.  

  Monitoren maatschappelijke effecten 
• De staat van Deventer en andere monitors benutten voor het volgen van 

de beoogde maatschappelijke effecten. 
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Beleidsagenda  –  Veiligheid  
 

Ambitie 

Deventer heeft levendige straten, positieve sociale controle, onderlinge veiligheidsnetwerken,  slimme inrichting van de openbare ruimte. De gemeente laat los waar dit 
kan en treedt op daar waar nodig. Veiligheid dicht bij de bewoners. 

Toelichting: Een inbreuk op  het veiligheidsgevoel heeft een diepe impact. Het thema (on)veiligheid genereert daarom een grote maatschappelijke betrokkenheid en een 
bereidheid tot daadwerkelijke inzet. Dit is terug te zien op tal van terreinen bij ondernemers en bij burgers. Werken aan veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. 
De rol van de gemeente verschuift ook hier van regie naar een netwerkorganisatie.  Deze kanteling in zowel beleid,  uitvoering en ook op gebied van handhaving en 
toezicht draagt bij aan een positief veiligheidsgevoel. Meer vertrouwen en meer ruimte zijn sleutelwoorden. 

 

Strategische koers (voorheen programmering)  

Het werken aan een veilige samenleving en een positief veiligheidsgevoel, vindt plaats in een stevig veranderende beleidscontext. Burgers en ondernemers worden 
uitgenodigd om meer verantwoordelijkheid te nemen. De gemeente is niet meer overal en altijd verantwoordelijk, maar kan zich tegelijkertijd hiervan niet distantiëren.   
Ook binnen de organisatie van de  politie, het  openbaar ministerie en de brandweer vinden majeure ontwikkelingen plaats die  tot een heroriëntatie leiden van  de wijze 
waarop het integrale veiligheidsbeleid vorm en inhoud gegeven wordt. Meer landelijke sturing mag niet leiden tot een afbreuk van lokale prioriteiten en de uitvoering 
daarvan. Een focus op zware en georganiseerde criminaliteit van onze justitiële partners mag niet leiden tot afbreuk van veiligheid en veiligheidsgevoelens in de dorpen 
en wijken.   
De komende jaren ligt de focus meer dan voorheen om politie, justitie en brandweer  te binden aan lokale netwerken en hun activiteiten te borgen in de keten van 
preventie tot repressie op alle terreinen waar het veiligheidsbeleid zich begeeft. Het Deventer veiligheidsbeleid is stevig op orde.  Uit de benchmark Veiligheid  G32 uit 
2014 blijkt echter dat hoewel het veiligheidsprofiel van Deventer op de belangrijkste indicatoren  redelijke tot (zeer) goede uitkomsten laat zien ten opzichte van het 
gemiddelde , het organisatiemodel en de beschikbare middelen een zekere kwetsbaarheid  in zich heeft.  Dit vraagt om een constante alertheid en een grotere rol van 
onze burgers, ondernemers en bezoekers. De komende  jaren ligt de focus op:  
De bestuurlijke- en geïntegreerde aanpak van ondermijning: De vermenging van onder- en bovenwereld vervaagt en manifesteert zich op een groot aantal terreinen. De 
opgave is om deze vermenging tegen te gaan en het instrumentarium daarop aan te passen met behoud van maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak en afgezet tegen 
de beschikbare middelen. Dit vraagt om  een intensivering van de gezamenlijke aanpak van (semi)-overheden en het openbare gezag (o.a. bestuur, politie, openbaar 
ministerie , belastingdienst) bij de bestrijding van de moderne crimineel:  de zogenaamde bestuurlijke- en geïntegreerde aanpak..  
De keten: De komende jaren krijgt de gemeente  meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het snijvlak van sociaal en veiligheid. Een optimale afstemming en 
aansluiting tussen preventie, curatie en repressie blijft uitgangspunt. Op diverse terreinen zetten we met elkaar  stappen, om overlast, criminaliteit of uitbuiting te 
voorkomen.. Bijzondere aandacht krijgen de  ontwikkelingen binnen de GGZ, naast de dadergerichte aanpak (onder meer veelplegers, risicojongeren, voetbalhooligans, 
geweld in de horeca, kamerverhuur en extreme woonoverlast). Een sluitende (fysieke en sociale) keten met een afgewogen pakket van maatregelen op het gebied van 
preventie en repressie is hierbij een belangrijke voorwaarde. 
Veilige stad (wijkgerichte aanpak): Bij de politie en bij het Openbaar Ministerie is er sprake van organisatorische opschaling naar grotere werkgebieden. Veiligheid 
dichtbij de burger blijft echter het uitgangpunt. De positie van de wijkagent is en blijft centraal de vooruit geschoven post van de politie. Steeds meer mensen en 
organisaties zien openbare orde en veiligheid als een taak waaraan iedereen een bijdrage levert. Verbinding met de gebiedsgerichte aanpak of de meer persoonsgerichte 
aanpak (bijzonder zorg team, buurtcoach) is een belangrijk aspect., Ook door betere bereikbaarheid en beschikbaarheid van de dienstverlening)kan de veiligheid worden 
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vergroot.  
Toezicht en handhaving: Toezicht en handhaving roepen vanuit de samenleving soms vragen en emoties op. De politie trekt zich steeds meer terug op haar kerntaken: 
opsporing en vervolging. De gemeente neemt de rol van de politie steeds meer over op het gebied van naleving van vergunningvoorschriften. We zien dit sterk terug bij 
toezicht en handhaving van terrassen- en horecabeleid, bestrijding van vormen van overlast en bij evenementen. Met elkaar maken we afspraken over prioritering en 
toepassing van het instrumentarium om zo te komen tot een maatschappelijk breed gedragen handhavingsbeleid.  

 

Maatschappelijke effecten:  Gemeentelijke agendapunten: 

Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig.  Veilige stad: 
• Ontwikkelen beleid externe veiligheid.  
• Veilige leefomgeving, wonen en evenementen. 
• Versterking van het veiligheidsgevoel van burgers door inzet van gericht 

instrumentarium en communicatie Stimuleren en versterken van de eigen 
kracht en zelfredzaamheid van bewoners bij rampen en crisis. Verbeteren 
beschikbaarheid en bereikbaarheid van de dienstverlening. 

Deventer heeft een veilige woon-, werk- en verblijfsomgeving.  Toezicht en handhaving: 
• Realiseren maatschappelijk breed gedragen handhavingsbeleid. 

Deventer heeft een bonafide ondernemersklimaat. 
 

 De bestuurlijke en geïntegreerde aanpak  
• Doorontwikkeling bestuurlijke- en geïntegreerde aanpak van 

(georganiseerde) criminaliteit ter bestrijding van ondermijning. 
• Toepassen  van de Wet Bibob. 
• Toepassen bestuurlijk instrumentarium. 
• Inzetten voetbalwet. 
• Vergroten bewustwording voor signalen van ondermijnende 

(bedrijfs)activiteiten. 
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Toename zelfredzaamheid.  De keten 
• Beleidsmatige en uitvoerende ketenaanpak van preventie en repressie. 
• Prostitutiebeleid: uitstap bevorderen. 
• Dadergerichte aanpak: overlastgevende personen en veelplegers. 
• Realisatie van een sluitende keten zorg en veiligheid met betrekking tot 

kwetsbare groepen. 

  Monitoren veiligheid 
• Op basis van bestaande monitors worden ontwikkelingen op het gebied 

van veiligheid en veiligheidsbeleving gevolgd, gericht op (bij)sturing. 
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2.  Financiële uitkomsten 
 
2.1.  Algemeen beeld uitkomst 
 
De uitkomst van de begroting 2015-2019 is nadelig voor de eerste jaren en voordelig vanaf 2018. Dit is een 
saldo van forse eenmalige nadelen en geringe structurele voordelen (zie paragraaf 2.5). De nadelen worden 
veroorzaakt door autonome ontwikkelingen. Deze zijn met name een gevolg  van nieuwe verdelingen van 
rijksgelden over de diverse gemeenten. De eenmalige tekorten worden gedekt uit de reserve eenmalige 
problematiek. 
Naast de autonome ontwikkelingen wordt voor een klein deel budget beschikbaar gesteld voor eenmalig 
nieuw beleid. Daarnaast wordt het vrijgekomen budget voor investeringen aangewend voor nieuwe 
investeringen.  
Bij de uitkomst van de begroting 2015-2019 is echter nog geen rekening gehouden met de tekorten die 
mogelijk ontstaan door de nieuwe verdeling van de rijksbijdrage WWB-I (wet BUIG) en de uitgaven/inkomsten 
3-D. Voor deze nadelen maken we een inschatting. Hieruit blijkt dat er dan omvangrijke structurele tekorten 
kunnen ontstaan. In het bestuursakkoord is afgesproken dat het uitgangspunt is een financieel solide 
huishouding. Dit houdt o.a. in een reëel structureel sluitende begroting voor de jaren 2016 tot en met 2019. 
Voor het opvangen van eventuele structurele tekorten zullen dan ook bezuinigingen noodzakelijk zijn.  
 
2.2.  Uitkomst vastgestelde begroting 2015-2019 
 
In november 2014 is door de raad de begroting 2015-2018 vastgesteld. De uitkomst van deze begroting was. 
 

(Bedragen x € 1.000) 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Uitkomst begroting 2015-2018 180  495  321  182  182  

 
Er werd besloten de voordelige uitkomsten van de begroting 2015-2018 niet aan te wenden en pas bij de 
Voorjaarsnota 2015 een besluit te nemen over de aanwending. Dan zou er ook meer zicht op de realisatie van 
taakstellingen en weten we de uitkomst van de septembercirculaire 2014 voor zowel de algemene uitkering als 
de rijksbijdrage WWB-I deel (wet BUIG).  
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2.3.  Autonome ontwikkelingen 
 Na het vaststellen van de begroting 2015-2018 in november 2014 zijn diverse autonome ontwikkelingen te 
melden.  

Onderwerp  
(bedragen x € 1.000) 

Progr. 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Najaarsrapportage 2014 div. -2.721  271  519  942  942 

2. Vervanging MGBA 1 -20 -48 -20   

3. Waterschapslasten 3 -80 -80 -80 -80 -80 

4. Areaal openbare ruimte 3 -200 -180 -180 -105 -30 

5. Waboleges 5 -400      

6. Startersleningen 5 -86     

7. Aflopende nadelen verkoop   
gronden 

6     97 

8. Budget huisvesting 
onderwijs 

9     -125  

9.  Frictiekosten taakstelling 
onderwijs 

9 -500     

10. Uitbreiding Hovenschool 9 26     

11. Aanbesteding leerlingen 
vervoer 

9 -100 -100 -100 -100  

12. Opzegging contract Saxion 
en SAB 

10 -285  -450  -250  -75  -75  

13. Aktie schoon schip 10 -244 -130 -80  -80   

14. Digitaal werken 11 -250 -750    

15. Diverse kosten ICT 11 -30 -30 -30 -30 -30 

16. Ozb 11 -100     

17. Restant onderuitputting 
Algemene uitkering 

11 -157 -157 -157 -157 -157 

18. Decembercirculaire 2014 
Algemene uitkering 

11 173  490  508  509  509  

19. Verdeelmaatstaven in 
Algemene Uitkering 

11 -460  -460 -460  -460  -460  

20. Nieuwe jaarschijf 2019 
Algemene uitkering 

11     787  

21. Groot onderhoud Algemene 
uitkering 

  -472 -1.072 -1.072 -1.072 

22. Nieuwe jaarschijf 2019 
overige budgetten 

11     -820 

23. Uitkomst rekening 2014 11 2.423     

24. Sociale lasten 2015 11 480  480  480  480  480  

25. Contractlonen 2016 11  -380  -380  -380  -380  

26. Vervanging Lias 11 -64     

27. Privacy officer/ functionaris 
gegevensverwerking  

11 -26 -17 -17 -17 -17 

28. Dividend BNG 11 -177 -80 -80 -80 -80 

29. Vrijval rekening-courant NRF 11 152     

30. Vrijval reserve overlopende 
uitgaven 

11 250     

31. Stelpost autonome 
ontwikkelingen 

11 386 700 700 700 700 

32. Diversen 11 25     

Saldo  -1.985 -1.393 -699 -5 189 
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De toelichtingen op de diverse ramingen staan bij de diverse programma’s.  
 
2.4.  Knelpunten en nieuwe beleidsvoornemens 
 
Gezien de onzekere financiële dossiers met betrekking tot de wet BUIG en 3-D stellen we voor beperkt nieuw 
beleid vrij te geven. Voor uitgaven in de exploitatie is eenmalige dekking nodig. Voor de investeringsplanning 
kunnen nieuwe projecten worden vrijgegeven uit vrij gekomen middelen binnen de bestaande 
investeringsmiddelen. Zie hiervoor het hoofdstuk Investeringsplanning. 
 

Onderwerp  
(bedragen x € 1.000) 

Progr. 2015 2016 2017 2018 2019 

Exploitatie       

Beschikbaar budget  0 0 0 0 0 

Voorstellen:       

Knelpunten       

1a. Prijscompensatie openbare 
ruimte  

3 -100 -100 -100 -100 -100 

1b. Dekking van 
prijscompensatie openbare 
ruimte 

3 100 100 100 100 100 

2.   Implementatie Centric 11 -100     

       

Nieuw beleid       

3.   Kosten Stedendriehoek en 
Strategische board 
Stedendriehoek 

1  -150 -150 -150  

4.   Kracht van Salland 1 -300     

5.   Schouwburg: cofinanciering 
St. Doen en St. 4 Oost 

10 -100     

6.   Frictiekosten organisatie 
van de toekomst 

11  -PM -PM   

Saldo  -500 -150 -150 -150 0 

       

Investeringsmiddelen       

Beschikbaar budget  1.359 225 227 229 231 

Voorstellen:       

7.    Infrastructurele werken:  3 -100 -100 -100 -100 -100 

8.    Herstel parkeergarage 
Noordenbergpoort 

3  -94 -94 -94 -94 

9.    Verliesvoorziening 
ontwikkeling Sluiskwartier 

6 -1.059     

10. Realisatie Kulturhus De Spil 
Lettele 

8 -200     

11. Trekkenwand schouwburg 10  -31 -33 -35 -37 

12. Overige 
voorportaalprojecten 

div. -PM -PM -PM -PM -PM 

Saldo  0 0 0 0 0 

 
De toelichtingen op de diverse ramingen staan bij de diverse programma’s. 
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2.5.  Uitkomst van de geactualiseerde begroting 2015-2019 na autonome ontwikkelingen, knelpunten en 
voorstellen nieuw beleid. 

 
Op basis van de onderwerpen die zijn genoemd in de paragrafen autonome ontwikkelingen, knelpunten en 
nieuw beleid is de begrotingsuitkomst: 
 

Onderwerp 
(bedragen x € 1.000) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Uitkomst begroting 2015-2018 
(Raadsbesluit november 2014)  

180  495  321  182  182  

2. Autonome ontwikkelingen  -1.985 -1.393 -699 -5 189 

3. Rijksbijdrage WWB-I deel  -PM -PM -PM -PM 

4. 3-decentralisaties -PM -PM -PM -PM -PM 

5. Knelpunten/nieuw beleid  
exploitatie 

-500 -150 -150 -150 0  

Saldo -2.305 -1.048 -528 27 371 

      

Eenmalig nadeel -2.305 -1.453 -425 -230 0 

Structureel voordeel/nadeel 0 405 -103 257 371 

 
Het eenmalig nadeel wordt gedekt uit de reserve eenmalige problematiek (zie paragraaf 2.9). De structurele 
voordelen worden niet aangewend gezien de onzekerheden in de rijksbijdrage (nieuwe verdeling) van het 
WWB-I deel (wet BUIG) en de 3-decentralisaties. 
 
2.6.  Onzekerheden in aanloop naar Voorjaarsnota 2015 en begroting 2016 
 
In de aanloop naar de Voorjaarsnota 2015 en begroting 2016 zijn de grootste onzekerheden de rijksbijdrage 
WWB-I (wet BUIG) en de inkomsten en uitgaven 3-D.  
 
Op basis van de op dit moment bekende informatie is het reëel te veronderstellen dat voor de wet BUIG 
(bijstand) en de uitgaven en inkomsten 3-D nadelige effecten voor de begroting gaan optreden. Voor de wet 
BUIG schatten we een structureel nadeel in van € 1,9 miljoen (bandbreedte tussen € 0,6 miljoen en € 3,2 
miljoen). In programma 7 is dit toegelicht. Voor de 3-D’s is de inschatting een structureel nadeel van € 2 
miljoen (bandbreedte tussen € 1 miljoen en € 3 miljoen). Zie voor een toelichting hoofdstuk 3. 
 
De financiële spankracht van Deventer reikt niet zover dat de bezuinigingen op specifieke uitkeringen kunnen 
worden gecompenseerd met eigen of vrij inzetbare middelen. Daarom kiest Deventer voor een duidelijke 
compartimentering per specifieke uitkering in de begroting en in de bezuinigingsopgave. Daarbij volgen onze 
gemeentelijke uitgaven per compartiment het niveau dat via het rijk wordt geboden. De bezuinigingen in 
Deventer gaan trap op, trap af naar rato van de bezuinigingen van het rijk. Efficiencykortingen en 
rechtstreekse kortingen worden opgevangen binnen het domein waar ze betrekking op hebben. Indien dit 
onevenredige negatieve gevolgen heeft, moeten compenserende maatregelen worden afgewogen in het kader 
van nieuw beleid (trap op trap af principe). 
De nadelen ten aanzien van de nieuwe verdeelmodellen WWB-I zijn autonome verschillen. Voor de nadelen 3-
D gaan we uit van het trap op trap af principe binnen het domein Jeugd, Zorg en Onderwijs.  
We weten echter pas in de zomer 2015 voor welke omvang de nadelen optreden.  
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2.7.  Uitkomst van de geactualiseerde begroting 2015-2019 inclusief inschattingen onzekerheden 
 
Rekening houdend met inschatting van de onzekerheden is de begrotingsuitkomst als volgt:  
 

Onderwerp 
(bedragen x € 1.000) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1.   Uitkomst begroting 2015-2018 
(Raadsbesluit november 2014)  

180  495  321  182  182  

2.   Autonome ontwikkelingen  -1.985 -1.393 -699 -5 189 

3.   Rijksbijdrage WWB-I deel  -1.150 -1.300 -1.500 -1.900 

4a. 3-decentralisaties  -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 

4b. Trap op trap af 3-D  2.000 2.000 2.000 2.000 

5.   Knelpunten/nieuw beleid  
exploitatie 

-500 -150 -150 -150 0 

Saldo -2.305 -2.198 -1.828 -1.473 -1.529 

      

Eenmalig tekort -2.305 -1.453 -425 -230 0 

Structureel tekort 0 -745 -1.403 -1.243 -1.529 

 
Het eenmalig nadeel wordt gedekt uit de reserve eenmalige problematiek (zie paragraaf 2.9) 
 
2.8.  Bezuinigingen 
 
Op basis van de inschattingen van de nadelen wet BUIG en de 3D’s ontstaat een niet structureel sluitende 
begroting. Uitgangspunt is om een structureel sluitende begroting in 2016 aan te bieden. De eenmalige 
tekorten worden gedekt uit de reserve eenmalige problematiek. Voor eventuele structurele tekorten zijn 
bezuinigingen onvermijdelijk. Dit mede gebaseerd op basis van de info die in de zomer bekend wordt over de 
werkelijke nadelen WWB I-deel (wet BUIG) en 3-decentralisaties. Dit betekent dat de tijd beperkt is om voor 
de begroting 2016 bezuinigingen te realiseren. De complexiteit voor het invullen van bezuinigingen heeft niet 
alleen te maken met het tijdsaspect, maar ook met het gegeven dat in voorgaande jaren al veel is bezuinigd. 
Dit maakt het moeilijker bezuinigingen te vinden. Voor het proces voor het invullen van de bezuinigingen 
ontvangt de raad na het zomerreces een voorstel. In dit procesvoorstel wordt mede aandacht gegeven aan de 
wijze waarop de samenleving wordt betrokken bij het invullen van de bezuinigingen. Voor de bezuinigingen in 
2016 zal dit beperkt mogelijk zijn.  
 
Mogelijke bezuinigingen 
Voor de tekorten zijn er diverse mogelijkheden voor dekking (in volgorde van prioriteit): 

1. Trap op trap af; 

2. Alle programma’s doorlopen op mogelijkheden op basis van beïnvloedbare budgetten; 

3. Versneld verkoop onroerend goed (Deventer NO en andere onroerende eigendommen); 

4. Verlagen rente-omslag percentage; 

5. Overige bezuinigingsmogelijkheden;  

6. Verhogen inkomsten. 

2.9.  Overzicht reserves 
 
Naast de specifieke weerstandreserves (afdekken van de risico’s grondexploitatie- en risico’s WWB-I uitgaven, 
zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing) zijn er ook algemene weerstandreserves. Deze 
reserves dienen als dekkingsmiddel voor het opvangen van nadelen die op verschillende terreinen kunnen 
ontstaan zoals: opvangen verliesvoorzieningen/afwaarderingen grondexploitaties, risico’s gemeentegarantie, 
mutaties Algemene uitkering, faseringsverschillen taakstellingen, frictiekosten taakstellingen, rentemutaties, 
knelpunten 3-D.  
Het betreffen de volgende reserves: 
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Egalisatiereserve rente (gedeelte algemeen weerstandvermogen). 
 

Egalisatiereserve rente 
(bedragen x € 1.000) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Stand 1-1 3.655 316 3.416 8.455 13.881 

1. Specifiek weerstandvermogen -3.600     

2. Renteresultaat 6.810 6.606 6.538 6.809 6.882 

3. Putting (zie begr. 2013) -1.353 -1.353 -1.353 -1.353 -1.353 

4. Diverse puttingen op basis 
eerdere raadsbesluiten 

-3.859 
 

-1.800    

5. Invulling taakstelling Onderwijs  -353 -146 -30 -30 

6. Verhogen specifiek  
weerstandvermogen 

-1.337     

Saldo 316 3.416 8.455 13.881 19.380 

 
Toelichting: 
 
3. Putting conform begroting 2013 
In de begroting 2013 is besloten de verliesvoorzieningen grondexploitaties te verhogen met € 17 miljoen, De 
dekking werd gehaald uit de reserves kapitaallasten. Hierdoor verviel de jaarlijkse dekking uit deze reserve. 
Hiervoor in de plaats kwam een putting uit de egalisatiereserve rente van € 1,3 miljoen. 
 
4. Diverse puttingen op basis van eerdere raadsbesluiten 
Dit betreft een putting voor het voeden van de investeringsmiddelen. 
 
6. Verhogen specifiek weerstandvermogen 
Zie voor een toelichting paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. 
 
Reserve Eenmalige problematiek 
 

Reserve eenmalige problematiek 
(bedragen x € 1.000) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Stand 1-1 6.563 749 1.516 2.865 2.630 

Mutaties op basis van eerder besluiten -3.509 2.220 1.774 -5   

Af: dekking  eenmalige 
begrotingstekorten 2015 t/m 2018 

-2.305 -1.453 -425 -230 0 

Saldo 749 1.516 2.865 2.630 2.630 

 
Reserve 3-D 
 

Reserve 3-D 
(bedragen x € 1.000) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Saldo 1-1 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 

 
2.10.  Stelpost autonome ontwikkelingen 
 
Voor het opvangen van structurele nadelen is beschikbaar de stelpost autonome ontwikkelingen. Deze 
stelpost bedraagt elk jaar € 350.000. De stelpost wordt bij de dekking voor de autonome ontwikkelingen nu 
ingezet voor de jaren 2015 en 2016. Vanaf 2017 is de stelpost dan nog structureel beschikbaar voor € 350.000 
en bedraagt derhalve cumulatief in 2019 structureel € 1 miljoen.  
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2.11.  Openstaande taakstellingen 
 
In de begroting die in november 2014 werd vastgesteld waren een aantal taakstellingen opgenomen. De 
belangrijkste taakstellingen betreffen Onderwijs, Samen Ruimte Geven, CJG en verkoop panden en gronden. 
Op basis van de huidige inzichten gaan we ervan uit dat deze taakstellingen conform worden ingevuld.  
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3.  Stand van zaken 3 decentralisaties 
 

Samengevat 
We moeten vooralsnog omgaan met onzekerheden over de definitieve omvang van de beschikbare budgeten 
voor de 3 decentralisaties (3D’s) alsmede de uitputting daarvan. Zo is er landelijk nog steeds discussie gaande 
over de verdeelmodellen voor Beschermd Wonen en de Participatiewet. We zijn in dat opzicht afhankelijk van 
de  beslissingen die hierover op landelijk niveau worden genomen. Vanzelfsprekend leveren wij onze bijdrage 
aan de landelijke lobby die vanuit de gemeenten hierin gevoerd wordt. Daarnaast kan er nog onvoldoende 
informatie uit de systemen gehaald worden om een betrouwbare prognose te geven over de besteding van de 
budgeten. In bijgaand overzicht hebben we geprobeerd om u met behulp van bandbreedtes een inzicht te 
geven in de huidige stand van zaken van de budgeten 3D’s. Deze informatie wordt per onderdeel nader 
toegelicht.  
 
Uitgangspunt van het college is om de taken voortkomend uit de decentralisaties budgetneutraal uit te 
voeren. De financiële spankracht van Deventer reikt niet zover dat de bezuinigingen op specifieke uitkeringen 
kunnen worden gecompenseerd met eigen of vrij inzetbare middelen. Daarom kiest Deventer voor een 
duidelijke compartimentering per specifieke uitkering in de begroting en in de bezuinigingsopgave. Daarbij 
volgen onze gemeentelijke uitgaven per compartiment het niveau dat via het rijk wordt geboden. De 
bezuinigingen in Deventer gaan trap op, trap af naar rato van de bezuinigingen van het rijk. Efficiencykortingen 
en rechtstreekse kortingen worden opgevangen binnen het domein (Jeugd, Zorg en Onderwijs) waar ze 
betrekking op hebben. Indien dit onevenredige negatieve gevolgen heeft, moeten compenserende 
maatregelen worden afgewogen in het kader van nieuw beleid. Verder is er een eenmalige reserve 
decentralisaties van € 4,2 miljoen beschikbaar  vanaf 2015 om eventuele tegenvallers op te kunnen 
vangen. We gaan voorlopig uit van een financieel risico tussen € 1 miljoen en € 3 miljoen. Na ontvangst van de 
meicirculaire en vervolgens de septembercirculaire 2015 zal het financieel kader (inkomsten) nader kunnen 
worden vastgesteld en is tevens de benodigde informatie beschikbaar om inzicht te verschaffen over de 
uitgaven. 

Het zorgdragen voor zorgcontinuïteit was en is bij de implementatiefase van de transities sociaal domein de 
eerste prioriteit. Tegelijkertijd is er ook een bezuiniging van kracht vanaf 1 januari 2015. Zorgcontinuïteit plús 
bezuiniging verhouden zich slecht tot elkaar. In de komende jaren zal er steeds meer ruimte moeten komen 
om ervoor te zorgen dat de transformatie tot zijn recht komt. Met enkel het oude systeem vervangen door een 
nieuw systeem, boeken we samen nog geen resultaten zonder dat er echt iets verandert in de organisatie van 
het sociale domein. De doorontwikkeling naar nieuwe werkwijzen, beleid en uitvoering zal  hand in hand 
moeten gaan, om de beoogde resultaten te bereiken. In de transformatieagenda die we samen met onze 
partners opstellen en vanaf het najaar 2015 gaan uitvoeren,  staat de bijbehorende verandering in cultuur, 
werkwijze en organisatie centraal.   
 
3.1. Participatie 
 
Voor 2015 en 2016 is het budget toereikend. Het aantal plaatsingen op de reguliere arbeidsmarkt ligt voor op 
schema. De zogenaamde nieuwe doelgroepen zijn in beeld en samen met (met name) het praktijkonderwijs 
worden vervolg mogelijkheden van deze jongeren verkend om de aansluiting met de arbeidsmarkt te 
realiseren. Vanaf 2017 kan mogelijk een tekort ontstaan door de harmonisatie van de instrumenten voor de 
uitvoering van de Participatiewet en de nog onbekende omvang van de nieuwe doelgroepen. Het nieuwe 
budget voor 2016 en verder wordt in september 2015 gepubliceerd. 
 
3.2.  Jeugdzorg 
 
Vanwege aanmeldingen van aanbieders die niet bekend waren of aanbieders met onjuistheden in de initiële 
gegevens,  is in de regio IJsselland  € 1 miljoen extra budget voor jeugd-GGZ ter beschikking gesteld vanuit het 
budget onvoorzien. De verwachting is dat begin mei de eerste betrouwbare prognose voor 2015 afgegeven 
kan worden. Op dit moment wordt vanuit de BVO ondersteuning geboden aan de elf deelnemende gemeenten 
voor het compleet krijgen van de cliëntgegevens. Dit is essentieel voor het bepalen van de verplichtingen en 
het elektronische declaratieverkeer.  
Bij het bestuurlijk overleg en in het regionaal transitie arrangement is vastgelegd dat de financiële voor- en 
nadelen op het regionale budget worden verevend. De wijze van verevening is nader uitgewerkt en de 
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bijbehorende regionale stukken worden in mei 2015 aan het deelnemende colleges en raden ter vaststelling 
aangeboden. Verder heeft de raad onlangs besloten om voorlopig de ouderbijdrage die door het CAK moet 
worden geïnd bij ouders waarvan het kind in een jeugd-ggz instelling verblijft,  niet te innen in afwachting van 
landelijk onderzoek. De financiële nadelen hiervan worden gedekt uit de eenmalige reserve decentralisaties.  
 
3.3.  Beschermd Wonen 
 
Vrijdag 17 april 2015 is er een bestuurlijk overleg geweest tussen staatssecretaris Van Rijn en de wethouders 
van de centrum gemeenten Beschermd Wonen. Conclusie uit het gesprek is dat de staatssecretaris het 
probleem van de gemeenten die een tekort hebben,  erkent. Hierbij merkte hij op dat hij nog niet weet of er 
sprake is van een probleem met het macrobudget of een verdelingsprobleem. Hij wil meewerken aan een 
oplossing en daarvoor moeten nu eerst de feiten op tafel komen. Afgesproken is dat VWS en VNG samen alles 
op alles zetten om de contracten van de centrumgemeenten te verzamelen. Dan kan er zicht komen op de 
omvang van de verplichtingen in relatie tot het macrobudget. Dit moet binnen enkele weken tot resultaten 
leiden. Alle aanwezige wethouders hebben toegezegd hieraan medewerking te zullen verlenen. Er is hier een 
gezamenlijk belang om helderheid te krijgen over de omvang van het macrobudget en de historische verdeling 
van dat budget over gemeenten. De verwachting is dat er in juni meer duidelijkheid is om de gevolgen voor 
Deventer.  

 
3.4.  AWBZ 
 
In de begroting 2015 is voor het product decentralisatie Awbz (bouwstenen) een bedrag van  
€ 8.069.000 voor voorzieningen opgenomen. De eerste globale analyse van het eerste kwartaal is uitgevoerd. 
Hierbij is uitgegaan van een aantal aannames en zijn de risico’s benoemd. Zo is op basis van de vijfde 
gegevensoverdracht een doorvertaling gemaakt wat de verplichting is voor 2015. Daarbij zijn wij uitgegaan van 
een aantal aannames (compleet bestand; ondersteuning gebaseerd op alle geleverde en gedeclareerde zorg; 
geen rekening is gehouden met herindicaties).  Vervolgens is dit bestand gemuteerd: nieuwe en herindicaties 
zijn toegevoegd en aflopende indicaties tot en met eind maart zijn verwijderd. Het resultaat hiervan (de 
herziene verplichting voor 2015) lijkt in het eerste kwartaal op een overschrijding van het budget, 
geëxtrapoleerd naar geheel 2015, uit te komen. Aangezien over het eerste kwartaal nog niet alle facturen zijn 
ontvangen, kunnen wij nog geen vergelijking maken tussen onze verplichting en werkelijke realisatie.  
 
3.5.  Huishoudelijke Hulp  
 
Huishoudelijke Hulp Toelage (kortingsbonnen) 
Op basis van de cijfers van maart blijven we vooralsnog binnen het budget van € 495.000. Als de stijgende lijn 
van nieuwe aanvragen zich voortzet en de tijdelijke indicaties worden verlengd dan worden de kosten hoger. 

 
Huishoudelijke Hulp (WMO), invulling taakstelling Huishoudelijke Hulp  
Gelijktijdig met de invoering van de nieuwe WMO 2015 wordt de gemeente vanuit het Rijk gekort op het 
budget HH voor 40%. Dit wordt doorgevoerd in de jaren 2015 en 2016 en voor Deventer betekent dit voor 
2015 een korting van € 2,6 miljoen en voor 2016 € 1 miljoen. De korting van € 1 miljoen voor het jaar 2016 is 
aangekondigd in de septembercirculaire 2014.  
 
Op basis van de reeds bekende korting van € 2,6 miljoen is de taakstelling bepaald, waarbij zorgcontinuïteit 
voor bestaande cliënten tot en met 2016 toegezegd is aan de Raad, zorgaanbieders en burgers. De taakstelling 
wordt voor 2015 ingevuld binnen het product, maar vanaf 2016 is dit niet mogelijk. Voor 2016 wordt het 
tekort huishoudelijke zorg meegenomen in het totale financiële beeld van de 3 decentralisaties. 
 
Zowel gemeente als aanbieders hebben afgesproken om in 2015 periodiek (in het begin om de vier weken) bij 
elkaar te komen om de gang van zaken (kwaliteit, knelpunten, volume ontwikkeling, financiën e.d.) te 
bespreken, evalueren.  
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3.6.  Verdeelmodellen 
  
Jeugd 
De verwachting is dat het nieuwe verdeelmodel in de meicirculaire wordt vertaald. Deventer heeft een 
toename van het budget van € 2 miljoen, terwijl de regio € 3,5 miljoen afneemt. Het ingroeipad vanaf 2016 is 
nog onduidelijk (tussen 2-4 jaar).  
 
AWBZ 
De verwachting is dat het nieuwe verdeelmodel in de meicirculaire wordt vertaald. Zoals nu wordt vermeld 
heeft Deventer een toename van 28%. Het ingroeipad vanaf 2016 is nog onduidelijk.  
 
Beschermd Wonen 
Landelijk is een werkgroep actief om op basis van diverse gegevens inzicht te krijgen in de budgeten per 
centrumgemeente. De planning is dat dit in de meicirculaire wordt vertaald, maar dat wordt wel erg krap. 
Zodra hier meer duidelijkheid over is, wordt aan de gang gegaan met het nieuwe objectieve verdeelmodel 
2016. (Zie ook onder 2). 
 
3.7.  Financiën 3D  
 
De nieuwste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit over 2014 zijn recent bekend geworden. Uit die cijfers 
blijkt dat het Rijk in dat jaar minder geld heeft uitgegeven dan begroot aan AWBZ doelgroepen die vanaf 2015 
onder de Jeugdwet en de Wmo vallen. Hoewel het nog onderdeel is van voorjaarsbesluitvorming van het 
kabinet lijkt het erop dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dit in mindering wil 
brengen op het macrobudget Jeugd en Wmo van gemeenten. Deze vermindering zou al in 2015 in moeten 
gaan. Dat is tegen de gemaakte bestuurlijke afspraken in en de VNG verzet zich tegen deze uitname.  
 
3.8. Implementatiebudget en uitvoeringskosten 
 
De afgelopen jaren hebben vooral in het teken gestaan van het technisch regelen van de nieuwe gemeentelijke 
taken (transities) in het sociale domein. Dit omvatte o.a. het regelen van de zorgcontinuïteit, 
modelverordeningen maken, afspraken maken met zorgaanbieders en zorgverzekeraars en regionale 
samenwerkingen. Ook de communicatie met de Deventer inwoners kreeg in 2014 aandacht, om hen te 
betrekken bij de veranderingen. De zogeheten implementatiefase 1 hebben we afgerond, maar niettemin is er 
toch nog een aantal open eindjes dat moet worden opgepakt om optimaal de nieuwe taken in het sociale 
domein te kunnen (laten) uitvoeren. In de voorjaarsnota wordt voorgesteld om in 2015 een deel van de 
uitvoeringsbudgeten over te hevelen naar het implementatiebudget, zodat daaruit de tijdelijke 
werkzaamheden kunnen worden bekostigd. Bij de najaarsnota kunnen we een detailuitwerking geven van de 
benodigde formatie per team gebaseerd op normtijden. In de voorjaarsnota wordt ook voorgesteld om de 
uitvoeringsbudgeten van Jeugd en AWBZ samen te voegen. 
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4.  Investeringsplanning 
 
4.1.  Inleiding 
 
In de begroting 2015 is een investeringsplanning tot en met 2018 gepresenteerd. De uitgaven van de projecten 
zijn gedekt met bijdragen van het rijk, provinciale bijdragen en door te beschikken over reserves.  Er was geen 
vrij besteedbare eenmalige ruimte. Wel was er voor de ontwikkelagenda nog een structureel vrij besteedbare 
ruimte van € 128.000. Op basis van diverse ontwikkelingen zijn er binnen de lopende en geprioriteerde 
projecten vrij besteedbare eenmalige investeringsmiddelen en structurele beschikbaar gekomen. 
 

Beschikbare eenmalige middelen  
(bedragen x € 1.000)  

1. Lagere kosten Hanzebrug 100  

2. Eenmalige vrijval structurele middelen 2014 380 

3. Idem 2015/2016  720 

4. Diversen 59 

Saldo beschikbare middelen  1.259 
 

Toelichting: 
2. en 3. eenmalige vrijval 
Structurele middelen die nog niet worden aangewend in een bepaald jaar, kunnen als eenmalig 
dekkingsmiddel worden toegevoegd aan de reserve gemeentebrede investeringen. 
 

De beschikbare eenmalige middelen worden aangewend voor: 
1. verliesvoorziening gebiedsexploitatie Sluiskwartier € 1.059.000. 
2. Kulturhus De Spil Lettele € 200.000. 
 
4.2.  Overzicht beschikbare eenmalige middelen 
 
In de reserve Gemeentebrede investeringen (RGI) zijn de volgende bedragen beschikbaar. 
 

Beschikbare eenmalige middelen 
Bedragen x € 1.000 

Totaal 2015 2016 2017 2018 

1. Beschikbare middelen in reserve 
Gemeentebrede investeringen 

4.866 4.866    

2. Afdrachten uit algemene reserve 
grondexploitaties 

0 PM PM PM PM 

3. Bijdrage vanuit grondexploitatie voor 
bovenwijkse voorzieningen 

50 50 PM PM PM 

4. Putting uit Egalisatiereserve rente(rb. 
voorjaarnota 2010) 

5.500 3.700 1.800   

5. Europese, rijks- en    provinciale 
bijdragen 

0 PM PM PM PM 

6. Aanwending voor algemeen 
weerstandvermogen (besluit bij 
vaststellen begroting 2014) 

-4.064 -2.718 -1.346   

7. Voorjaarsnota 2014 aanwending voor 
algemeen  weerstandvermogen (besluit 
bij vaststellen begroting 2014) 

-696 -112 -300 -284  

8. Eenmalige vrijval structurele middelen 1.048 932 116   

Saldo beschikbare eenmalige middelen 6.704 6.718 270 -284 0 
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4.3.  Overzicht beschikbare structurele middelen 
 
Naast de eenmalige middelen zijn er ook structurele middelen beschikbaar voor het dekken van 
investeringsprojecten. Deze middelen zijn nodig voor de lopende en geprioriteerde projecten waarvan de 
boekwaarden worden afgeschreven. Dit leidt tot kapitaallasten die worden gedekt uit de structurele 
investeringsmiddelen. Zie voor een overzicht paragraaf Overzicht beschikbare middelen versus benodigde 
middelen. 
  
 

Beschikbaar was € 128.000 

1. Lagere structurele lasten Amstellaan € 70.000 

2. Diversen € 35.000 

Saldo  € 233.000 

 
Dit bedrag wordt structureel aangewend voor: 
1. trekkenwand schouwburg € 31.000. 
2. herstel parkeergarage Noordenbergpoort € 94.000. 
3. infrastructurele werken € 100.000. 
 
4.4.  Geprioriteerde projecten investeringsplanning 
 
In onderstaande tabel staan de geprioriteerde projecten die door de raad zijn vastgesteld. Over de voorstellen 
met een * leggen we ten behoeve van het beschikbaar stellen van de budgetten te zijner tijd nog een 
afzonderlijk inhoudelijk voorstel aan de raad voor. Het betreft het volgende overzicht: 
 

Geprioriteerde projecten 
Bedragen x € 1.000 

2015 2016 2017 2018 2019 

Geprioriteerde projecten in begroting 
2014 met dekking uit  reserve 
Gemeentebrede investeringen 

     

0. Lopende projecten,  vrijgegeven via 
inhoudelijke raadsvoorstellen 

3.470 217 59   

1. Binnenstadprojecten* 357     

2. Fietsenstalling binnenstad * 1.042     

3. Buffer glasvezel buitengebied* 300     

4. Projecten Voorjaarsnota 2015 
    a. Sluiskwartier 
    b. De Spil 

 
1.059 

200 

    

Saldo 6.428 217 59   

Geprioriteerde projecten met dekking uit 
het structurele budget 
investeringsplanning 

     

5. Fietsenstalling binnenstad (Hema)*   133 133 133 

6. Herstel Noordenbergpoortgarage  94 94 94 94 

7. Trekkenwand schouwburg  31 33 35 37 

8. Infrastructurele werken 100 100 100 100 100 

Saldo 100 225 360 362 364 
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4.5.  Beschikbare versus benodigde middelen 
 
Een overzicht van de beschikbare middelen in de Reserve Gemeentebrede Investeringen (RGI), het structureel 
budget investeringsmiddelen en lopende en de geprioriteerde projecten leidt tot het volgende totaaloverzicht: 
 

Reserve gemeentebrede investeringen 
Bedragen x € 1.000 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Beschikbare middelen in reserve 
gemeentebrede investeringen 

4.866 290 
 

343   

2. Voeding reserve 1.852 270 -284   

Subsaldo beschikbaar 6.718     

3. Lopende en geprioriteerde projecten -6.428 -217 -59   

Saldo 290 343 0   

 

Structureel budget investeringsmiddelen 
Bedragen x € 1.000 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Stelpost investeringsmiddelen 575 574 436 362 364 

2. Kapitaallasten geprioriteerd project 
fietsenstalling Hema 

  -133 -133 -133 

3. Kapitaallasten projecten Voorjaarsnota 2015 -100 -225 -227 -229 -231 

4. Vrijgevallen middelen toevoegen aan reserve 
Gemeentebrede investeringen 

-475 -107 
 

   

Saldo 0 242 73 0 0 

 
4.6.  Voorportaal 
 
De investeringsambities in Deventer zijn getemperd onder invloed van het economische tij  van de afgelopen 
jaren. Niettemin zien we vertrouwde partners met gezond realisme weer voorzichtig investeren en 
experimenteren met nieuwe verdienmodellen. Tegelijkertijd zijn er ook nieuwe partijen die opstaan. Ook 
bewoners en instellingen zien we in maatschappelijke initiatieven waardevolle investeringen doen in onze 
leefomgeving en gemeenschap. De beleidsagenda geeft inzicht in de investeringsambities overeenkomstig 
bestaande beleidskaders. Grote geclusterde opgaven zijn: 

 Open overheid: Digitaliseren werkprocessen 

 Duurzaam, Dynamisch en Ruimte: Binnenstad aan de IJssel 

 Duurzaam & Dynamisch: Waardevaste werklandschappen (energieneutraal) 

 Ruimtelijke agenda: Bereikbaarheidsconclaaf 

 Sociale agenda: Voorzieningen die participatie bevorderen. 
 
Feit is dat de gemeentelijke vrije investeringsruimte nihil is. De uitdaging is om met reeds geplande en gedekte 
werkzaamheden in de meerjarenbegroting andere investeringen uit te lokken en met samenwerkingspartners 
tot afgestemde investeringsagenda’s te komen om onze investeringsambities sneller of met meer kwaliteit te 
realiseren.  Tegelijkertijd zullen wij ook gevraagd worden om aan te sluiten op investeringsambities van 
anderen zodat  initiatieven van onderop perspectief krijgen om zich rendabel door te ontwikkelen.  Nieuwe 
financieringsarrangementen maken daar onderdeel vanuit.  
 
Samen met de provincie Overijssel hebben we de afgelopen periode belangrijke stappen gezet op weg naar 
een kwalitatief hoogwaardige en bereikbare netwerkstad, met een onderscheidend profiel en een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat als regionale motor voor wonen, werken en leven. Dit heeft geresulteerd in een 
gezamenlijke Ontwikkelagenda met drie prioritaire opgaven: Stad aan de IJssel, de Voorstad en Waardevast 
landschap. De economische visie zoals we die recentelijk met ondernemers hebben ontwikkeld en de 
structuurvisie Stadsassen is daarbij voor ons richtinggevend geweest. 
 
Wij willen graag de samenwerking met provincie Overijssel continueren op deze ingeslagen weg. We zijn dat 
aan het verkennen met het nieuwe provinciale bestuur. Daarbij zoeken we actief de verbinding met agenda’s 
van de regio Stedendriehoek/Cleantech regio evenals de kansen die samenwerking met Salland, west 
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Overijssel en gemeente Zwolle te bieden hebben. Zo nodig wordt  (rechtstreeks) samenwerking met het Rijk 
en  Europa gezocht om  de realisatie van opgaven te kunnen versnellen.   
 
In de onderstaande tabel Investeringsopgaven voorportaal zijn ongedekte investeringsopgaven uit de 
beleidsagenda geprogrammeerd in tijd en geagendeerd naar potentiele samenwerkingspartners. Op deze 
wijze wordt inzicht verkregen voor welke investeringsopgave we als gemeente in principe  volledig zelf aan de 
lat staan en welke opgaven aansluiten op ambities van andere overheden en andere partijen.  
 
Uitgangspunt is om met meer pragmatisme een maximaal multiplyer effect na te streven. Het gaat om kansen 
benutten vanuit lopende projecten en activiteiten in de huidige meerjarenbegroting (subsidies volgen 
projecten en niet andersom). Potentiele insteek is dat elke euro in de gemeentebegroting gematched kan 
worden met subsidies of financieringsarrangementen door  investeringsfondsen. 
 
Door vanuit dit uitgangspunt samenwerking te organiseren aan de hand van een integraal werkprogramma -  
zoals we dat gedaan hebben met de huidige ontwikkelagenda -  kunnen we afspraken maken op 
programmaniveau. Dat betekent dat sommige investeringen honderd procent door de gemeente en/of andere 
partijen worden gefinancierd en sommige andere investeringen honderd procent door de provincie.  Door 
deze werkwijze zijn we in staat om investeringsruimte te creëren voor nog ongedekte en onrendabele 
investeringen. Eventuele matchingsvoordelen door deze samenwerking worden opnieuw in de afweging 
betrokken voor andere gemeentelijke (investerings)ambitie op de voorportaallijst.  
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Investeringsambitie voorportaal 
Bedragen x € 1.000 

Gemeente
/nog te 
dekken 

Provincie Regio* Rijk Europa Anders 

       

2016 – 2017       

Masterplan Schipbeekzone 

 Ter Hunnepe 

90     x 

Beter Benutten Vervolg 250  x    

Milieustraat Westfalenstraat 1.000      

Vaart in de Haven 

 Aanlegvoorzieningen 

400 x     

Herstructurering Voorstad Oost 576      

Subtotaal PM      

2018 - 2019       

Benutting Cultureel Erfgoed 

 Speelgoedmuseum 
(Deventer verhaal) 

 
350 

x     
x 

Investering sport 3.500 x    x 

Kwaliteitsimpuls Etty Hillesum 7.500 x x   x 

Bereikbaarheidsconclaaf 

 Afronden Hanzetracée 

 Pleinen, Keizerstraat, 
stadsbalkons 

 Parkeren  Worp 

 
10.000 

6.800 
500 

 
X 
X 
X 

 
X 
X 
 

   

Huisvesting Burgerweeshuis 5.000 X     

Subtotaal       

2020 - 2024       

Vaart in de haven 

 Containeroverslag 

 
7.000 

 
X 

  
X 

 
x 

 

Havenkwartier 

 Herstructurering 
Haveneiland en 
ondernemerskavels 

6.000 X 
 

X 
 

   

Grondwal Bathmen 700 x x  x  

Subtotaal       

>2024       

Bereikbaarheidsconclaaf 

 Aanlanding Wilhelminabrug 

  
x 

 
x 

   

3
e
 brug  x x    

Maatregelen waterkering 
binnenstad 

 x x x x  

Totaal       

 
Om enig reëel perspectief te verkrijgen op het vinden van aanvullende financiering voor de ontwikkelagenda,  
heeft uw Raad hiertoe in 2013  een volume van € 3 miljoen beschikbaar gesteld, die volledig is ingezet.  
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In de onderstaande tabel is een nadere onderbouwing en toelichting gegeven op de investeringsopgaven uit 
de bovenstaande Investeringsambities. Dit leidt tot de volgende  voorportaallijst.  
 

Investeringsambitie   
Bedragen x 1.000 
 

Pg. Totaal 
bedrag 

Gemeent. 
(co)financi

ering 
b)

 

Gedekte 
bijdrage 
derden 

Nog te 
dekken

a)
 

Open Overheid      

      

Sociale Agenda      

Investering sport 8 3.500  PM 3.500 

Kwaliteitsimpuls Etty Hillesum Lyceum 
(huisvesting) 

9 15.000  7.500 7.500 

Duurzaam & Dynamisch      

Huisvesting Burgerweeshuis 10 5.000   5.000 

Benutting cultureel erfgoed *) 

 Deventer verhaal 

 Speelgoedmuseum 

10  
 

350 

  
 
 
 

 
 

350 
 

Vaart in de haven*
@

: 

 Aanlegvoorzieningen 

 Containeroverslag 

3/ 
10 

 
400 

7.000 

 
PM 

 
PM  
PM 

 
400 

7.000 

Grondwal Bathmen
@

 4 700 PM PM 700 

Ruimtelijke Agenda      

Havenkwartier *) 
(herstructurering Haveneiland en 
ondernemerskavels 

6 6.000  PM PM 

Masterplan Schipbeekzone 

 Ter Hunnepe*
@

) 

5  
326 

 
46,5 

 
193 

 
86,5 

Herstructurering Voorstad Oost 6 576    576 

Bereikbaarheidsconclaaf Hanzetracé:  

 Capaciteitsvergroting kruisingen 
Oldenielstraat. 

 Rijbaanverdubbeling 
Oldenielstraat. 

 Fietstunnel van Oldenielstraat 

3  
4.400 

 
3.600 

 
2.000 

   
4.400 

 
3.600 

 
2.000 

Bereikbaarheidsconclaaf binnenstad: 

 Pleinen 

 Keizerstraat 

 Stadsbalkons 

 
3 
 
 

 
4.400 

PM 
2.400 

 
 

600 (MJOP) 

 
 
 
 

 
4.400 

PM 
2.400 

Bereikbaarheidsconclaaf 
Wilhelminabrug 

 Aanlanding Wilhelminabrug 

3  
10.000 

   
10.000 

Bereikbaarheidsconclaaf: Parkeren 
binnenstad 

 Worp parkeren 

3  
 

500 

   
 

500 

Beter Benutten Vervolg
@

: 3/5 11.000 750 10.000 250  

(Onderzoek) maatregelen waterveilige & 
klimaatveilige binnenstad 

5 PM   PM 

Milieustraat Westfalenstraat 6 1.000   1.000 

 
a) dekking  door meerdere partijen.  
b) gedekte bedragen in € x 1.000 aangegeven,  potentiele cofinanciering in programma’s kwalitatief geduid. 
*) vallen binnen het kader van de vastgestelde ontwikkelagenda. 
@

) vallen binnen het kader van de inpassingsvisie A1. 
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Ontwikkelagenda *) 
De gemarkeerde projecten *) op de voorportaallijst maken onderdeel uit van het werkprogramma van de 
Ontwikkelagenda Overijsel-Stedendriehoek-Deventer die in 2012 is vastgesteld. Dit heeft geleid tot een 
investeringsimpuls van € 12 miljoen van de zijde van de provincie voor een aantal projecten in Deventer, zoals 
het Hanzetracé, mr. H.F. de Boerlaan, Schipbeekzone, Technicampus en het Sluiskwartier. In de 
ontwikkelagenda zijn echter meer projecten opgenomen waar zowel Deventer als de provincie Overijssel aan 
hechten, en waar wij in gezamenlijkheid nog zoeken naar mogelijkheden voor financiële dekking.  Nu er een 
nieuw provinciaal bestuur is zal de ontwikkelagenda geactualiseerd worden op zijn ambities.  
 
Inpassingsvisie A1

@
 

De verbreding van de A1 gaat van start in 2017. Er zijn een inpassingsvisie en duurzaamheidsvisie opgesteld die 
zowel vanuit ruimtelijke als duurzame kwaliteit naar flankerende investeringen hebben gekeken. Kansen zijn er 
voor natuurlijke monding van de Schipbeek in de IJssel, Faunapassage, grondwal Bathmen, Oxersteeg, 
Fietsvisie Stedendriehoek/Deventer, Multimodaal goederenvervoer/overslag en Stadsentree. De A1 als icoon 
van duurzaamheid is het vliegwielproject waarmee de Cleantech regio innovatie en daarmee ook 
werkgelegenheid wil genereren. Vanuit de provincie Overijssel zijn middelen beschikbaar voor een indicatief 
pakket van aanvullende maatregelen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid buiten de scope 
van de A1-verbreding, zoals afgesproken in de Bestuursovereenkomst. Met dit geld kunnen eerder 
genoemde/gemarkeerde  investeringsambities uit de voorportaallijst op onderdelen gerealiseerd worden.  
 
Investering Sport 
Het benodigde bedrag van € 3,5 miljoen komt voort uit de sportnota en bijbehorende accommodatievisie 
2009-2012. Daarin is een achttal sportparken  benoemd waarin de komende jaren een investering nodig 
is.  Vier sportparken zijn inmiddels gerenoveerd. Voor de overige sportparken blijft de investeringsbehoefte 
bestaan. Inmiddels is er een overzicht gemaakt van de meerjareninvesteringsbehoefte. Deze ligt rond de € 5 
miljoen. Ongeveer € 2 miljoen hiervan kan de komende jaren gedekt worden uit vrijvallende 
kapitaalslasten.  Tot slot is op 28 januari 2015 de bestuursopdracht sport vastgesteld. De raad heeft hiermee 
opdracht gegeven tot het uitwerken van een Meedoen sportbeleid. De uitkomsten hiervan dienen 
meegewogen te worden bij uiteindelijke besluit met betrekking tot investeringsambitie (voorportaal) sport. 
 
Kwaliteitsimpuls Etty Hillesum 
Het Etty Hillesum Lyceum (EHL) heeft een investeringswens bij de gemeente neergelegd van 15 miljoen euro 
voor de verbetering van de huisvesting voor het VMBO. Het EHL is gehuisvest op zes locaties. Drie van deze 
locaties zijn recent gebouwd. De locaties voor het vmbo en praktijkonderwijs zijn veel ouder en aan 
vernieuwing toe. Arkelstein (praktijkonderwijs) is gehuisvest in een oud lagere schoolgebouw uit 1975, De 
Keurkamp (vmbo basis) stamt uit 1970 en Het Slatink (vmbo kader en mavo) is gebouwd in 1983. De 
energielabels van deze gebouwen zijn F en G. De directie van het Etty Hillesum wil op korte termijn de 
huisvesting van het vmbo sterk verbeteren. Door het samen huisvesten van alle beroepsgerichte vmbo 
opleidingen in één gebouw biedt de school leerlingen de mogelijkheid om uit een breed pakket aan 
beroepsgerichte programma’s te kiezen. Ook is het onderwijs van jaar 1 tot het examen, en zelfs voor een deel 
in het mbo, op één locatie. Op dit moment moeten veel vmbo leerlingen een overstap maken tussen een 
locatie voor onderbouw en een voor de bovenbouw. Een integrale beroepsgericht vmbo op één locatie 
bevordert de interne doorstroom in het vmbo in Deventer. Verbetering van de onderwijshuisvesting van het 
VMBO zal positief bijdragen aan een vermindering van de weglek van scholieren naar de randgemeenten.  Zij 
geven aan zelf € 7,5 miljoen bij te kunnen dragen (buma gelden). Voor de andere helft doen zij een beroep op 
de gemeente. Hierin is nog niet voorzien. Juist het feit dat EHL wil meefinancieren (€ 7,5 miljoen) maken de 
kansen op co financiering bij andere overheden wellicht wat groter. 
 
Cultureel erfgoed: Huisvesting Burgerweeshuis 
De huidige accommodatie van het Burgerweeshuis voldoet niet langer aan de hedendaagse eisen. Voor een 
kwalitatief programma en een gezonde exploitatie zijn onder andere een betere concertzaal met 
bijbehorende  faciliteiten voor bezoekers, artiesten en medewerkers nodig.  
Een verkenning naar de mogelijkheden voor de toekomstige huisvesting, uitgevoerd in 2014, leidt tot een 
voorkeur voor een verbouwing en een kleine uitbreiding van het pand Burgerweeshuis, Bagijnenstraat 9. De 
investeringskosten worden geraamd op € 5 miljoen.  
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Cultureel erfgoed: Speelgoedmuseum/Deventer verhaal 
De raad heeft  op 2 juli 2014 besloten om partners in de stad uit te dagen om het huidige concept van 
permanente presentatie van historisch speelgoed te verbinden met andere concepten en hiertoe een 
samenwerking aan te gaan met het Deventer Verhaal en uiterlijk bij de begrotingsbehandeling 2016, of zoveel 
eerder als mogelijk is, te komen tot een zelfstandig en gedragen financieel sluitend initiatief voor de (middel-) 
lange termijn.  
 
Vaart in de Haven: aanlegvoorzieningen/containeroverslag 
Betreft beoogde activiteiten uit de visie “vaart in de haven”.  Daartoe zijn we in gesprek met bedrijven in de 
haven die afhankelijk zijn van aanvoer per schip. Er is een platform in oprichting. Verdere acties zijn: 

 Systeem van havengeld herzien 

 Realisatie aanlegvoorzieningen  

 Onderhoudswerk aan beschoeiingen 
De kosten voor aanlegvoorzieningen zijn geraamd op een bedrag van circa € 400.000. Daarnaast zijn we in 
gesprek met ondernemers die containerhandling willen doen. Uitgangspunt is dat overheden investeren in 
natte infra. Ondernemers verwerven terrein en zijn verantwoordelijk voor verdere inrichting. Het gaat om 
grote investeringen met veel impact op economie, uitstraling en omgeving. Investeren in kade, en vergraven 
van de haven en havenmonding worden op circa € 7 miljoen geraamd. 
 
Grondwal Bathmen 
Er bestaat al sinds langere tijd de wens voor het realiseren van een grondwal nabij Bathmen. Er is geen 
wettelijke aanleiding.  De eventuele realisatie van een grondwal biedt ook mogelijkheden voor het aanbrengen 
van zonnepanelen en wordt mede in het kader van de inpassingsvisie A1 en de  Cleantech agenda onderzocht. 
Voor de grondwal zijn de aanlegkosten grofweg geraamd op € 700.000, exclusief aanbrengen van 
zonnepanelen. Ook is er nog geen rekening gehouden met kosten voor beheer en/of exploitatie. We zijn op dit 
moment aan het onderzoeken of de grondwal inclusief de zonnepanelen als project ondergebracht kan 
worden in de flankerende maatregelen van de A1-verbreding, waarvoor de provincie Overijssel € 10 miljoen  
beschikbaar heeft gesteld. 
 
Havenkwartier 
In het document “Havenkwartier in de stadsassenzone” zijn in 2013 ten behoeve van de Ontwikkelagenda 
Overijssel – Stedendriehoek – Deventer de kansen rond het Havenkwartier in beeld gebracht. Project 1 
(Hanzeweg) en 2 (Boerlaan) zijn nu in uitvoering. Project 3 (Haveneiland/ondernemerskavels) is de laatste in 
de rij en kan niet zonder externe funding gerealiseerd worden. Het totale tekort op de ontwikkeling van de 
ondernemerskavels bedraagt ca. 6 miljoen euro. De inbrengwaarden van particulier eigendom en 
bodemsanering zijn daar met name debet aan. De actieve rol van de overheid zit in fase 1. Met de omliggende 
bedrijven zal worden overlegd op welke manier zij hun investeringen op dit project kunnen en willen 
afstemmen (fase 2), waarbij de gemeente faciliteert. Het tekort op fase 1 bedraagt circa € 4 miljoen. 
 
Schipbeekzone: ter Hunnepe 
In december 2012 heeft de gemeenteraad het Masterplan Schipbeek vastgesteld. Dat Masterplan geeft een 
visie op de zuidelijke stadsrand en vormt een koers om de ontwikkelingen in dat gebied een richting mee te 
geven. Er waren geen middelen aan verbonden om elementen uit het plan te realiseren, maar het masterplan 
is als basis gebruikt voor gesprekken met verschillende partijen die een rol kunnen spelen bij de uitvoering. Dat 
heeft er toe geleid dat er uitvoeringsmiddelen beschikbaar zijn gekomen van verschillende subsidiënten en van 
een particuliere partij. Binnen de bestaande gemeentebegroting is cofinanciering beschikbaar gevonden om 
het deelgebied Ter Hunnepe uit te voeren. De basis wordt gelegd om het voormalige vrouwenklooster Ter 
Hunnepe zichtbaar en beleefbaar te maken.  Voor de verbeeldingsambitie is nog dekking nodig voor een 
resterend bedrag van € 86.500.  We zijn hierover in gesprek met de paintballvereniging. Bij geen dekking 
resterende bedrag  kunnen we mogelijk hierdoor de verbeeldingsambitie niet uitvoeren (of neerwaarts 
bijgesteld) en kunnen andere bijdragen hierdoor in het nauw komen / vervallen.  
Daarnaaast zijn er wensen voor recreatieve fiets- en wandel verbindingen om  een betere verbinding te maken 
tussen de stad/de wijken en het buitengebied. Er zijn nog geen bedragen geraamd, kan ook ingebracht worden 
bij de inpassingsvisie A1 
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Voorstad Oost 
Het uitvoeringsprogramma 2014 – 2017 is januari 2014 vastgesteld door de raad. Voor de uitvoering in de 
jaren 2014 en 2015 zijn middelen beschikbaar gesteld. Het gaat om de volgende typen activiteiten: 

1. Schoon, heel & veilig;  
2. Particuliere woningverbetering; 
3. Uitstraling en imago; 
4. Initiatieven vanuit de wijk; 
5. Versterking van de scholen. 

 
Voor de uitvoering van de activiteiten voor de jaren 2016 en 2017 is  in de begroting 2015 en bedrag geraamd 
van circa € 1,164 miljoen. Dat bedrag kan worden verlaagd tot € 576.000. Door een verlaging van de 
financieringsbehoefte bij met name Rivierenwijk kan een bedrag worden vrijgespeeld van € 446.000 dat kan 
worden ingezet voor Voorstad Oost. Daarmee resteert een bedrag op de Voorportaallijst van € 576.000. 
 
Bereikbaarheidsconclaaf 
Als uitwerking van het ambitiedocument „Deventer: een bericht aan de Stad‟  (2010) is een 
bereikbaarheidsconclaaf georganiseerd waardoor maatregelen voor negen samenhangende kwesties zijn 
geformuleerd. Gefaseerd worden deze maatregelen ter hand genomen. Maatregelen die de komende periode 
concreet moeten gaan worden zijn: 
 

 Hanzetracé: 
Het Hanzetracé is onderdeel van de stadsassen. Gefaseerd zijn onderdelen van dit tracé de afgelopen periode 
met steun van met name provincie Overijssel  aangepakt (Amstellaan, Hanzeweg in samenhang met mr. H.F. 
de Boerlaan).  De laatste fase betreft de Van Oldenielstraat. Het gaat om ten minste de aanpak van de 
kruisingen Hoge Hondstraat/Margarijnenenk en Brinkgreverweg/Dunantlaan. De kruising Margarijnenenk 
Keizerslanden is destijds in het verkeersplan (circa € 600.000) opgenomen maar valt buiten de herstructurering 
Keizerslanden.  Te bezien is of aanpak kruisingen voldoende effect resulteert of dat daarnaast verbreding van 
de Oldenielstraat nog aan de orde is.  
 

 Binnenstad 
Het leef-, werk- en verblijfsklimaat van de binnenstad is van groot economisch belang voor Deventer. In het 
bereikbaarheidsconclaaf is een aantal suggesties genoemd voor het aantrekkelijker maken van looproutes en 
pleinen door het (gedeeltelijk) autovrij maken en de publieksfunctie te versterken. Het gaat om de grote 
pleinen in de binnenstad evenals de Keizerstraat als entree van de binnenstad. De relatie tussen IJssel en 
binnenstad kan worden benadrukt in de vorm van zogenaamde ‘stadsbalkons’. Prioriteit  ligt bij de locaties 
Zandpoort / nieuwe Pothoofdkade en Nieuwe Markt.  
 
Beter Benutten Vervolg 
In het verlengde van Beter Benutten 1 (2014) zijn tussen regio Stedendriehoek en het ministerie afspraken 
gemaakt over Beter Benutten vervolg (2015 tot en met 2017). Het rijk heeft € 5,5 miljoen gereserveerd voor 
maatregelen in de Stedendriehoek die de bijdragen aan het verminderen van de meest vertraagde ritten. Ook 
zijn maatregelen mogelijk gerelateerd aan de verbreding van de A1 en gericht op doelgroepen als zorg en 
onderwijs. Met de provincies zijn gesprekken gaande over cofinanciering. Het is de bedoeling dat regiopartijen 
eenzelfde investering als het Rijk doen als cofinanciering. Er wordt gewerkt aan een pakket van maatregelen 
dat zoveel als mogelijk gefinancierd kan worden uit reguliere budgetten. In dit pakket  zijn nog ongedekte 
posten opgenomen ter grootte van circa € 250.000.  
 
Maatregelen waterveilige & klimaatveilige binnenstad 
Nieuwe landelijke waterveiligheidsnormering zullen op lange termijn > 2050 gevolg hebben voor de wijze 
waarop  we ter plaatse van de binnenstad de waterveiligheid kunnen garanderen.  Tegelijkertijd zijn er de 
nodige ontwikkelingen die spelen ter plaatse van de binnenstad die van invloed zijn op waterstanden en 
waterkeringen. Te denken bijvoorbeeld aan ontwikkelingen met betrekking tot de binnenvaart. Ook hebben 
we aandacht voor klimaatadaptatie bij ruimtelijke ontwikkelingen. Op lange termijn zullen er investeringen in 
waterveiligheid nodig zijn. 
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Milieustraat Westfalenstraat 
De geplande herinrichting en uitbreiding van de huidige milieustraat (waarvoor de demping havenarm 
noodzakelijk is) zijn vertraagd. Voor realisatie van de uitbreiding van de milieustraat is circa € 1 miljoen meer 
nodig ten opzichte van eerdere berekeningen. Zolang Circulus nog niet operationeel kan zijn op de 
heringerichte  milieustraat zijn er extra tijdelijke exploitatielasten waar we rekening mee moeten houden in 
programma 4. Van het programma Milieu en Duurzaamheid is dit een belangrijk speerpunt in het kader van 
het Grondstoffenplan 2015-2018. 
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5.  Programma’s  
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Programma 1 Burger en bestuur 
 

Exploitatie (bedragen x € 1.000) 
 

Onderwerp  2015 2016 2017 2018 2019 

Vervanging MGBA 20 48 20   

Bijdrage Kracht van Salland 45 45 45 45 45 

Strategische Board 
Stedendriehoek 

 200 200 200  

Totaal lasten 65 293 265 245 45 

Strategische Board 
Stedendriehoek 

 50 50 50  

Totaal baten 0 50 50 50 0 

Saldo -65 -243 -215 -195 -45 

 

Toelichting 

Strategische board Stedendriehoek -Regie op gemeentebrede strategie (104) 
De bijdrage van de gemeente Deventer aan de Strategische Board over de periode 2013-2015 is gebaseerd 
geweest op het regionale principe van € 1 per inwoner. Het betroffen éénmalige middelen afkomstig uit diverse 
begrotingsprogramma’s. Na de diverse bezuinigingen kunnen de begrotingsprogramma’s na 2015 niet meer in 
deze middelen voorzien. Voor 2016 en volgende jaren heeft de board echter de ambitie om hoger te reiken. Zo 
wil de board een aantal voorwaardenscheppende projecten initiëren, waarvan het publiek/private Cleantech 
Regio Development de belangrijkste is. Om dit te bereiken is een verhoging van de  van de financiële bijdrage 
nodig naar € 2 per inwoner per jaar. Voorgesteld wordt:  

 Om met eenmalige middelen voor de periode 2016 t/m 2018 jaarlijks € 200.000 bij te dragen aan de 
Strategische Board Stedendriehoek;  

 De opbrengst van de inzet van een medewerker Programmering en Strategie voor de Economische Board 
met € 50.000 te verhogen ter dekking  van de verhoogde bijdrage aan de Strategische Board 

 Aan te sturen op verdere synergie voordelen tussen de WGR regio Stedendriehoek en de Board en op basis 
daarvan de bijdrage van € 200.000 te verlagen. 

Bijdrage Kracht van Salland 
Sinds de gemeentelijke herindelingen met Diepenveen en Bathmen is Deventer meer dan gemiddeld actief 
geweest in het landelijk gebied. Dat is in de afgelopen jaren afgebouwd, echter op een zodanige wijze dat we nu 
royaal onderdoen voor vergelijkbare gemeenten. De indruk zou zelfs kunnen bestaan de Deventer minder hecht 
aan de kwaliteit en leefbaarheid in het landelijk gebied. Onze bijdrage bestaat momenteel uit € 25.000 per jaar 
(naast een relatief beperkte ambtelijke inzet in uren). Daarmee lijken we onder de bandbreedte te geraken die 
er in redelijkheid nodig is om initiatieven die uit het landelijk gebied zelf komen te ondersteunen. Dat was ook 
de achterliggende gedachte aan een motie die bij de behandeling van de begroting 2015 is besproken.   
 
Wij stellen voor om onze inspanningen in enige mate te vergroten door een bedrag van € 300.000 eenmalig 
beschikbaar te stellen en te storten in de reserve Kracht van Salland. Dit betekent dat voor een periode van 7 
jaar circa € 45.000 per jaar beschikbaar komt, welke jaarlijks wordt geput uit de reserve.   

Vervanging MGBA 
De DOWR-gemeenten moeten de Burgerzakenmodules (BZM)  aanschaffen. De BZM zijn nodig om aansluiting 
op de landelijke voorziening Basis Registratie Personen (BRP) te realiseren. De BRP vervangt de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Gegevens van burgers worden centraal bewaard en verstrekt. 
Operatie BRP is eind 2018 afgerond en alle gemeenten zijn dan aangesloten. gemeenten moeten dus voor het 
einde van 2018 de modules hebben aangeschaft, hun processen hebben aangepast en de aansluiting op de BRP 
hebben gerealiseerd. Voor de jaren 2015 (€ 20.000,) 2016 (€ 48.000) en 2017  (€ 20.000) worden hiervoor extra 
kosten gemaakt. Vanaf 2018 worden de extra kosten opgevangen doordat er efficiency ontstaat het team 
publiekszaken. 
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Programma 2 Openbare orde en veiligheid  
 
Geen mutaties.  
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Programma 3 Leefomgeving  
 
Exploitatie (bedragen x € 1.000) 
 

Onderwerp 2015 2016 2017 2018 2019 

Prijscompensatie 100 100 100 100 100 

Dekking nadeel 
prijscompensatie 

-100 -100 -100 -100 -100 

Infrastructurele werken 100 100 100 100 100 

Areaalaccres 2014 / 2015 200     

Omzetschade 
verkeersplan 
Keizerslanden 

109 
-37 

    

Waterschapslasten) 80 80 80 80 80 

Samen ruimte geven  65 
-65 
75 

375 
-298 
200 

422 
-390 
200 

422 
-390 

422 
-390 

Renovatie 
Noorderbergpoort garage 

 94 94 94 94 

Amstellaan -210 -70 -70 -70 -70 

Totaal lasten 317 481 436 236 236 

      

Totaal baten 0 0 0 0 0 

Saldo -317 -481 -436 -236 -236 

 

Toelichting 

Prijscompensatie (21) 
In de voorjaarsnota 2012 is besloten tot en met 2016 de jaarlijkse prijscompensatie binnen programma’s te 
korten met 1,25%. Binnen het programma Leefomgeving leidt dit tot een structureel knelpunt vanaf 2015 van € 
100.000.  

Dekking nadeel prijscompensatie 
Voor het dekken van het knelpunt prijscompensatie worden outputmaatregelen genomen, door minder reiniging 
(graffiti bestrijding en hondenpoep) en verder het omvormen van gazons naar bloemgras. 

Infrastructurele werken 

De volgende infrastructurele komen in de komende jaren ten laste van de investeringsmiddelen: 

 Grote Ratelaar -> herinrichting vanuit verkeersveiligheid  

 Deventerweg -> omvormen fietspaden met wortelopdruk door beton 

 Groot Douwel -> herinrichting “bloemkool” wijk = vervangingsvraagstuk  

Areaalaccres 2014 / 2015 (20, 28) 
Over 2014 is het werkelijk areaalaccres vastgesteld. Daarnaast is een nieuwe prognose gemaakt voor de komende 
jaren. De werkelijke afrekening en de nieuwe prognose leidt tot aanpassing van de meerjarenbegroting. Voor de 
bedragen voor de jaren 2016 en verder wordt verwezen naar programma 11, stelpost areaal accres.  

Omzetschade verkeersplan Keizerslanden (26) 
Nera Snack heeft bij de  uitvoering van het verkeersplan Keizerslanden omzetschade geleden.  Het college heeft 
besloten (nota 2015-000136) tot een nadeelcompensatie van € 106.207 voor Nera Snacks. Dekking is € 72.000 uit 
de algemene middelen/RGI, zijnde het bedrag dat in 2014 verondersteld werd te kunnen vrijvallen uit RGI t.b.v. 
de algemene middelen bij afsluiting van het project verkeersplan Keizerslanden. Het restant van € 34.207 + € 
3.000 (raming wettelijke rente) zal gedekt worden uit het programma Leefomgeving via herprogrammering in het 
MIND. 

Waterschapslasten (20) 
In het kader van nieuw beleid van Waterschappen worden gemeenten aangeslagen voor waterschapslasten van 
onbebouwde gronden. Het gaat om een structurele bedrag van circa € 80.000. 



 

Gemeente Deventer - Voorjaarsnota 2015  45 
 

Samen Ruimte Geven (20, 28, 30 en 34) 
Het project Samen Ruimte Geven geeft een uitwerking van een bezuinigingsopgave voor zowel programma 3 als 
8. Binnen programma 3 raakt dit vanaf 2015 de wijkenbeheerdersbudgetten en het onderhoud van speelplekken. 
Verder zal het beschikbaar gestelde frictiekostenbudget deels vanuit programma 3 worden aangewend 
(verwijderen/zelfbeheer speelplekken).  

Renovatie Noordenbergpoort-garage 
Bij de doorrekening van het MPP 2014 is gebleken dat er geen geld vanuit parkeren meer beschikbaar is voor 
investeringen in een Sluiskwartiergarage en de Noorderbergpoortgarage. Bij de vaststelling van het MPP is 
toegezegd een sobere variant uit te werken. Deze wordt nu geraamd op € 1,5 mln. Voorgesteld wordt de 
renovatie Noorderbergpoortgarage op te nemen bij de Gemeentebrede Investeringen en het bedrag te activeren. 
De kapitaalslasten (€ 94.000) kunnen worden gedekt uit de stelpost investeringsplanning. 

Voordeel Amstellaan 
De definitieve (subsidie)afrekening Amstellaan is afgelopen periode opgemaakt. Er waren reeds eerder 
aanbestedingsvoordelen gemeld. De definitieve afrekening levert een aanvullend voordeel op. Dit resulteert in 
lagere kapitaalslasten in 2015 eenmalig € 210.000 en vanaf 2016 structureel € 70.000 . Deze bedragen worden 
toegevoegd aan de gemeentebrede investeringsmiddelen. 

 
Investeringen (bedragen x € 1.000) 
 

Onderwerp 2015 2016 2017 2018 2019 

Renovatie Noorderbergpoortgarage 1.500     

Totaal uitgaven  1.500     

      

Totaal inkomsten      

Saldo - 1.500     

 

Toelichting 

Uitgaven 
Zie toelichting hiervoor. 
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Programma 4 Milieu en duurzaamheid  
 
Exploitatie (bedragen x € 1.000) 
 

Onderwerp 2015 2016 2017 2018 2019 

Verdienen met Milieu  -200 -200 -200 -200 

Totaal lasten  -200 -200 -200 -200 

Verdienen met Milieu  -200 -200 -200 -200 

Totaal baten  -200 -200 -200 -200 

Saldo  0 0 0 0 

 

Toelichting 

Verdienen met Milieu 
In de VJN 2011 is in het kader van Kwestie van Kiezen opgenomen dat er vanaf 2015 een netto bedrag van € 
200.000 per jaar wordt verdiend met duurzaamheid danwel opwekken van duurzame energie. Windenergie werd 
daartoe als de meest kansrijke mogelijkheid gezien. Inmiddels worden er twee windmolens gebouwd, alleen 
leveren die om meerdere redenen (niet op eigen grond, koppeling met bedrijvenpark A1, participatie van 
inwoners) geen geld op voor de gemeente.  
 
In de VJN 2014 is besloten om het niet realiseren van de verdienopgave in 2015 te compenseren door verlagen 
van het structurele duurzaamheidsbudget van € 240.000 naar € 40.000. In 2016 en de jaren daarna zal hetzelfde 
moeten gebeuren. Daarmee wordt het duurzaamheidsbudget bijgesteld naar structureel € 40.000 per jaar. 
Daarbij dienen twee opmerkingen te worden gemaakt: 

 in het programma zijn geen andere mogelijkheden om € 200.000 structureel te bezuinigen. 

 Duurzaamheid is onderdeel van de Strategische Raadsagenda. In dat kader zijn in maart en april twee 
brede bijeenkomsten georganiseerd waarbij de raad informatie heeft opgehaald bij bedrijven, inwoners, 
instellingen en ambtenaren. Deze informatie zal de raad gebruiken om zelf richting te geven aan het 
bereiken van de doelstelling Klimaatneutraal in 2030. De raad heeft vooraf uitgesproken dat er mogelijk 
extra middelen moeten worden vrijgemaakt voor duurzaamheid. 
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Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling  
 
Exploitatie (bedragen x € 1.000) 
 

Onderwerp 2015 2016 2017 2018 2019 

Startersleningen 86     

Totaal lasten 86     

WABO-leges -400     

Totaal baten -400     

Saldo -486     

 

Toelichting 

WABO-leges 
In totaal is voor 2015 € 2,5 miljoen leges geraamd. Naar verwachting wordt € 2,1 miljoen hiervan gerealiseerd.  
Om die reden stellen we voor om de begroting met € 400.000 neerwaarts bij te stellen.  

Startersleningen  
Bij besluit van 27 februari 2013 heeft de raad een krediet van € 270.000 beschikbaar gesteld voor het verstrekken 
van startersleningen uit een revolverend fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Uit dit fonds 
verstrekt SVn startersleningen. Overeengekomen is dat ook de corporaties (en particuliere huizenverkopers) een 
bijdrage in dit fonds storten. Dat gebeurt via de gemeente. Er is in de jaren 2013 en 2014 echter verzuimd om de 
bijdragen van de corporaties door te betalen aan SVn. Het gaat dan om de volgende bedragen: 

 Corporatie afkoopsommen 2013: € 34.596,30 

 Corporatie afkoopsommen 2014:  - € 51.585,75 

Totaal: € 86.182,05 
 
Dit totaalbedrag is dus (ten onrechte) opgegaan in de rekeningresultaten voor 2013 en 2014. Omdat het alsnog 
moet gestort in het revolverend fonds, wordt daarom voorgesteld dit te corrigeren en het totaalbedrag alsnog 
over te maken richting SVn. 
 
Ondanks dat het systeem van een revolverend fonds op de lange termijn een licht voordeel voor de gemeente 
gaat opleveren, wordt per 1 mei 2015 weer overgegaan op het traditionele systeem van de afkoopregeling 
(raadsbesluit 28 januari 2015). Dit verloopt budgettair neutraal voor de gemeente, en brengt minder 
administratieve rompslomp met zich mee. 
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Programma 6 Herstructurering en vastgoed  
 
Exploitatie (bedragen x € 1.000) 
 

Onderwerp 2015 2016 2017 2018 2019 

Aflopende nadelen verkoop 
gronden 

    -97 

Verliesvoorziening 
ontwikkeling Sluiskwartier 

1.059     

Totaal lasten 1.059    -97 

      

Totaal baten 0    0 

Saldo - 1.059    97 

 

Toelichting 

Aflopende nadelen verkoop gronden 
Naar aanleiding van een afboeking van de waarde van gronden in de rekening 2012 ontstaan er 
exploitatienadelen met betrekking tot deze gronden. De structurele dekking moet worden gevonden in een 
rendementsverbetering via verkoop of verhuur/verpachting. Voorgesteld wordt de grond te verkopen. Dit 
betekent voor de komende jaren een afnemende last die wordt gedekt uit de algemene middelen. In de nieuwe 
jaarschijf 2019 betekent dit een lagere last van structureel € 97.000. 

Verliesvoorziening ontwikkeling Sluiskwartier 
Voorgesteld wordt voor de gebiedsexploitatie Sluiskwartier een verliesvoorziening van € 1,059 miljoen te vormen. 
Hierbij verwijzen we naar de separate nota gebiedsexploitatie Sluiskwartier die tegelijkertijd wordt behandeld 
met de voorjaarsnota. 

 

Overige informatie 

Mutaties risico’s grondexploitaties 
De risico’s voor grondexploitatie zijn toegenomen met € 0,645 miljoen. Dit betreft een verhoging bij Sluiskwartier 
met € 0,36 miljoen. Park Zandweerd, verhoging met € 0,4 miljoen. Wijtenhorst/Douwelerleide verlaging met € 
0,115 miljoen. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid en de paragraaf 
weerstandvermogen. 
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Programma 7 Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt  
 
Exploitatie (bedragen x € 1.000) 
 

Onderwerp 2015 2016 2017 2018 2019 

Ontwikkeling I-deel 
(wet BUIJG) 

 PM PM PM PM 

Budget Re-integratie 
(405) 

359 359    

Ontwikkeling I-deel 
2015 

741     

Totaal lasten 1.100 359    

Ontwikkeling I-deel 
2015 

70     

Totaal baten 70     

Saldo -1.030 -359    

 

Toelichting 

Ontwikkeling I-deel (wet BUIJG) 
Deventer doet mee aan de landelijke benchmark van Divosa. Deze benchmark laat zien dat Deventer het ten 
opzichte van de landelijke ontwikkelingen goed doet. Wat dit financieel betekent, kan op basis van de huidige 
gegevens niet berekend worden. 
De meerjarenramingen  in deze voorjaarsnota zijn net als voorgaande jaren gebaseerd op de bekende 
voorspellingen en voorlopige budgetten. Sinds 1 januari 2015 wordt het macrobudget verdeeld volgens de 
nieuwe systematiek. In opdracht van het ministerie wordt dit jaar het nieuwe verdeelmodel doorontwikkeld. Op 
basis van het verdeelmodel worden de budgetten voor de financiering van de WWB jaarlijks vastgesteld. Dit kan 
zorgen voor herverdeeleffecten en op dit moment is het nog niet duidelijk wat de gevolgen voor de gemeente 
Deventer zijn. Eind juni verwachten wij meer duidelijkheid te kunnen geven. Op basis van het aangepaste 
nieuwe verdeelmodel zal een geactualiseerde meerjarenbegroting voor het product 401 worden opgesteld.  

Ontwikkeling I-deel 2015 
Op basis van de gegevens die we nu tot onze beschikking hebben, lijkt het nadeel op het inkomensdeel neer te 
komen op € 671.000. Dit nadeel kan voorlopig worden opgevangen in de reserve uitkeringen. Deze prognose is 
gebaseerd op basis van de eerste 3 maanden en met de aanname dat het aantal uitkeringsgerechtigde op 31-
12-2015 2.700 betreft en dat het gemiddelde uitkeringsbedrag €  13.650 bedraagt. Het nadeel van  € 671.000 
kan als volgt worden gespecificeerd: 
 

Lasten  

Nadeel Wwb, i.v.m. stijging aantallen - € 827.000 

Nadeel IAOZ - € 89.000 

Nadeel IAOW - € 324.000 

Voordeel BBZ (inclusief advieskosten) € 499.000 

Totaal lasten - € 741.000 

Baten  

Voordeel i.v.m. bijstelling rijksbijdrage € 279.000 

Nadeel terugvordering en verhaal - € 209.000 

Totaal baten € 70.000 

Saldo - € 671.000 

 
Hierbij moeten we opmerken dat de aantallen cliënten meerjarig op hetzelfde aantal is gehouden omdat er veel 
onzekerheden zijn m.b.t. het I-deel (wet BUIG, terugvordering en verhaal, nieuw verdeelmodel) en we daarom 
de overige gegevens constant houden. 
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Re-integratie 
Om het te verwachten tekort binnen product 405  re-integratie te dekken wordt er in 2015 en 2016  € 359.000 
geput uit de reserve re-integratie. Voor 2017 e.v. wordt op basis van de ontwikkelingen in het 
participatiebudget bekeken of het dan te verwachten tekort gedekt kan worden binnen het product. 
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Programma 8 Meedoen  
 
Exploitatie (bedragen x € 1.000) 
 

Onderwerp 2015 2016 2017 2018 2019 

Samen Ruimte Geven 
(SRG): 

     

Product 205  -100 -100 -100 -100 

Product 220  -95 -95 -95 -95 

Product 221  -300 -400 -400 -400 

Product 225  -70 -115 -115 -115 

Lastenstelpost SRG:      

Product 221  200 434 434 434 

Product 222  244 244 244 244 

Frictiekosten buurthuizen 
SRG: 

     

Product 221 350 350    

Kulturhus De Spil  200     

Totaal lasten 550 229 -32 -32 -32 

      

Totaal baten 0 0 0 0 0 

Saldo -550 -229 32 32 32 

 

Toelichting 

Samen Ruimte Geven 
Het project Samen Ruimte Geven geeft een uitwerking van een bezuinigingsopgave voor zowel programma 3 als 
8. Binnen programma 8 raakt dit vanaf 2016 diverse subsidie budgetten, waaronder de subsidies voor 
buurthuizen en speeltuinverenigingen. Het voorstel is op 22 april 2015 besproken in de raad voor wensen en  
bedenkingen. In hoofdstuk 7 van deze voorjaarsnota is dit voorstel opgenomen. Als onderdeel van de 
voorjaarsnota wordt dan ook over de invulling van de taakstelling besloten. 

Taakstelling huishoudelijke hulp (HH) 
Zie middellange termijn beleidsagenda, onderdeel Sociaal. 

De Spil Lettele, realisatie Kulturhus  
Voorgesteld wordt om voor De Spil in Lettele eenmalig een bedrag van € 200.000 beschikbaar te stellen voor de 
realisatie van het Kulturhus ten laste van de investeringsmiddelen.   

 

Overige informatie 

Ontwikkelingen 3D’s 
De ontwikkelingen 3D’s zijn toegelicht in hoofdstuk 3 van deze voorjaarsnota. 

WMO 2015  
Zie toelichting bij de ontwikkeling 3D’s, hoofdstuk 3 van deze voorjaarsnota. 

Huishoudelijke hulp toelage (HHT) 2015 en 2016 
14 november 2014 heeft het ministerie de aanvraag voor de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) van Deventer 
toegekend voor de jaren 2015 en 2016. Het gaat om een bedrag van € 494.910 in 2015 en 2016. Deze bedragen 
zullen aan de decentralisatie uitkering worden toegevoegd. Hierover zal in de mei circulaire nadere informatie 
worden ontvangen.  
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Programma 9 Jeugd en onderwijs  
 
Exploitatie (bedragen x € 1.000) 
 

Onderwerp 2015 2016 2017 2018 2019 

Taakstelling 
onderwijshuisvesting 

     

  Product 211 -29 -13.007 489 453 436 

  Product 212  73 23 -26 -26 

  Product 213  0 -27 -55 -55 

  Product 216  -85 -345 -345 -345 

  Product 993  -34 -56 -79 -79 

  Product 999  6 6 4 0 

Tijdelijke uitbreiding 
Hovenschool 
Product 211 

-27     

Taakstelling uit  
KvK 2013-20 Preventieplan 
Netwerkorganisatie CJG-
partners: 

     

  Product 216 250 250 250 250 250 

  Product 217 -250 -250 -250 -250 -250 

Totaal lasten -56 -13.047 90 -48 -69 

Taakstelling 
onderwijshuisvesting 
(211) 

0 -13.312 
 
 

45 
 

45 
 

45 
 

Knelpunt aanbesteding  
leerlingenvervoer,  
(213) 

-100 -100 -100 -100  

Totaal baten -100 -13.412 -55 -55 45 

Saldo -44 -365 -145 -7 114 

 

Toelichting 

Taakstelling Onderwijshuisvesting  
Vanwege de overheveling budget  onderhoud buitenkant schoolgebouwen van de gemeente naar het onderwijs en 
de korting op onderwijshuisvesting heeft de gemeente een taakstelling van € 1,7 miljoen (zie de begroting 2015). 
De in de begroting 2015 voorgenomen overdracht van de huisvesting aan het voortgezet van € 13 miljoen is 
teruggedraaid. Voor de invulling van deze taakstelling is op 13 mei 2015 een voorstel behandeld door de raad 
tijdens de raadstafel. In hoofdstuk 7 van deze voorjaarsnota is dit voorstel opgenomen. Als onderdeel van de 
voorjaarsnota wordt ook over de invulling van de taakstelling besloten. 
 
Voor de verwachte frictiekosten is een budget van € 500.000 beschikbaar via programma 11. 

Tijdelijke uitbreiding HovenschoolDe start van de tijdelijke uitbreiding Hovenschool is enigszins vertraagd tot 2015, 
waardoor afschrijving vanaf 2016 zal plaats vinden.  De geraamde  kapitaallasten over 2015 ad € 26.784 kunnen  vrij 
vallen. 

Taakstelling KvK 2013-20 Preventieplan Netwerkorganisatie CJG-partners 
In de voorjaarsnota 2013, kwestie van kiezen 2013, is besloten om vanaf 2015 structureel €250.000 te bezuinigen 
op het, toen toekomstige, transitiebudget jeugdzorg (€25,5 miljoen). Deze extra budgetreductie naast de 
rijkskorting werd mogelijk geacht omdat "dat geld niet nodig is vanwege preventieve maatregelen die worden 
getroffen waarmee duurdere jeugdzorg kan worden voorkomen. Voorgesteld wordt om deze korting ten laste te 
brengen van het gemeentelijk deel (15%) van het jeugdzorgbudget in product 217.   

Extra budget Onderwijshuisvesting 
In de Voorjaarsnota 2012 is besloten dat de uitgaven op grond van het Integraal Huisvestingplan Onderwijs (IHP) de 
periode 2015 t/m 2021 ieder jaar met €125.000 toenemen ten laste van algemene middelen. De jaarschijven 2015 
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tot en met 2018 zijn al in de primaire begroting 2015-2018 verwerkt. De nieuwe jaarschijf 2019 (€ 125.000 extra) 
wordt bij de Voorjaarsnota 2015 opgenomen. 

Knelpunt aanbesteding Leerlingenvervoer 
Knelpunt aanbesteding € 100.000.  
Oorzaak toename kosten is de gunning nieuw contract vervoerder, n.a.v. de Europese aanbesteding, welke in 
regionaal verband is uitgevoerd. Binnen de bestuurlijk vastgestelde selectie/gunningscriterium is bepaald  dat de 
inschrijvingen op kwaliteit 60% moesten scoren en op prijs 40%. Het afgesloten nieuwe contract ingaande 
schooljaar 2014-2015, wordt voor Deventer uitgevoerd  door een nieuwe vervoerder. Het nieuwe contract loopt af 
in 2018. De verwachting is dat in het volgende contract, vanaf 2019, er geen knelpunt meer is. 

 
Investeringen (bedragen x € 1.000) 
 

Onderwerp 2015 2016 2017 2018 2019 

Taakstelling onderwijshuisvesting 

 Versobering kindcentrum 
Borgele 

 Niet renoveren De Sleutel 

 Niet renoveren Dolfijn 
Okkenbroek 

 Afstoten/niet renoveren 
Wittenstein 

 Vervallen aanpassingen EHL-
(V)SO 

 
-460 

 
-803 
-318 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

-649 

 
 
 
 
 
 
 
 

-250 

  

Totaal uitgaven  -1.581 -649 -250   

Taakstelling onderwijshuisvesting 

 Verkoop grond Groenewold 
182 en 186-188 

 
 
 

281 

    

Totaal inkomsten 281     

Saldo 1.862 649 250   

 

Toelichting 

Uitgaven 
Betreffen doorwerkingen van voorgenomen investeringen als gevolg van de opgelegde taakstelling huisvesting 
onderwijs. 

 

Overige informatie 

Ontwikkelingen 3D’s 
De ontwikkelingen 3D’s zijn toegelicht in hoofdstuk 3 van deze voorjaarsnota. 
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Programma 10 Economie, kunst en cultuur 
 

Exploitatie (bedragen x € 1.000) 
 

Onderwerp 2015 2016 2017 2018 2019 

Vrijval kapitaallasten Viking 
Filmtheater 

-102     

Opzegging contract 
Saxion en SAB  

285 450 250 75 75 

Schoon Schip  244 130 80 80  

Schouwburg trekkenwand   67 67 67 67 

Afschrijving boekwaarde 
oude trekkenwand 

300     

Vrijvallende kapitaallast 
oude trekkenwand 

 -51 -49 -47 -45 

Schouwburg - 
Cofinanciering Stichting 
Doen en Stichting 4 Oost 

100     

Totaal lasten 827 596 348 175 97 

      

Totaal baten           

Saldo -827 -596 -348 -175 -97 

 

Toelichting 

Schouwburg - Trekkenwand 
De Deventer Schouwburg (DS) en gemeente zijn met elkaar in gesprek om te komen tot een gezonde exploitatie 
van de Schouwbrug met een meerjarenbegroting die voldoet aan de gemeentelijke subsidievoorwaarden. Die zijn 
onder andere: een sluitende meerjarenbegroting, opbouw weerstandsvermogen en voldoende reservering voor 
noodzakelijke en te voorziene vervangingsinvesteringen.  
Er is een bedrag van € 700.000 nodig voor een noodzakelijke eenmalige investering  in de trekkenwand. De 
kapitaallast hiervoor bedraagt € 67.000.  We willen voorkomen dat de Deventer Schouwburg, vanwege de 
noodzakelijke investering in de trekkenwand, gedwongen wordt om substantieel te snijden in de exploitatie. Dat zou 
tot gevolg hebben  dat het activiteitenniveau,  de bezoekersaantallen en daarmee de zichtbaarheid extreem daalt. 
Uit onderzoek is gebleken dat de levensduur van de besturing van de hijsinstallatie van de trekkenwand van de 
grote zaal zorgwekkend is. Uitval van onderdelen is nu al reëel en uitval van delen van de installatie is de 
komende jaren te verwachten. Vervanging van de besturing van de hijsinstallatie op korte termijn is 
noodzakelijk. 
 
De boekwaarde van de eerdere bijdrage uit 2002 wordt ineens afgeschreven (€ 300.000) met dekking uit de 
vermogensreserve. Het positieve saldo tussen vrijvallende kapitaallasten op programma 10 en de derving van 
rente uit de vermogensreserve op programma 11 (€ 15.000) valt vrij. De vrijvallende kapitaallasten bedragen € 
51.000 in 2016, € 49.000 in 2017 etc. tot 2022. 

Schouwburg – Cofinanciering Stichting Doen en Stichting 4 Oost 
Wij willen eenmalig een bedrag van € 100.000  ter beschikking te stellen aan de Deventer Schouwburg, zodat de 
Schouwburg de exploitatie weer gezond kan maken en te proberen het  huidige programmaniveau, 
Basisprogrammering en “Podium van de stad”, te behouden. Terugloop in de financiële ruimte voor de 
programmering heeft een groter effect vanwege de multiplierwerking die dat heeft op de mogelijkheden voor 
genereren van eigen komsten. Met deze bijdrage waarin de intentie is deze gelijkmatig over 4 jaren te verspreiden 
is de kans reëel dat subsidies van stichting Doen en Stichting 4Oost verkregen worden, waardoor voor de komende 
4 jaren een programma geboden kan worden dat kwalitatief op een zodanig niveau ligt dat past bij de ambitie van 
Deventer. 

Kapitaallasten Viking Filmtheater 
Omdat het krediet voor het Viking Filmtheater in 2014 niet is gesloten vallen er in 2015 kapitaallasten vrij 
(102.000). 
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Opzegging contract Saxion en SAB  
Het College van Bestuur van Saxion heeft de gemeente medegedeeld dat het heeft besloten om het convenant 
met de Gemeente Deventer inzake het Stadsarchief en Athenaeum Bibliotheek (SAB) per 1 januari 2016 te 
beëindigen. Vanwege de niet door de gemeente beïnvloedbare eenzijdige contractbeëindiging vanuit Saxion 
wordt de ontwikkeling gezien als autonoom en worden de financiële consequenties betrokken bij de 
voorjaarsnota 2015. 
 
Bij de ontvlechting en de herpositionering van de gemeentelijke onderdelen uit SAB kunnen zich onvoorziene 
risico’s voordoen wat kan leiden tot frictie. Er is geïnventariseerd op welke fronten frictie en/of 
ontvlechtingskosten te verwachten zijn.  
 
De kosten voor herpositionering en ontvlechting bestaan uit incidentele kosten voor het transitieproces, ICT 
(digitale infrastructuur, storage en servers), frictie en de bedrijfskundige verbinding tussen de ontvlechting en het 
dynamisch analoog archief. 
Structureel zijn meerkosten voor softwarelicenties te verwachten. 
 

(bedragen x € 1.000) 2015 2016 2017 2018 2019 

1. ICT – incidenteel - 60     

2. ICT – structureel   - 75 - 75 - 75 - 75 

3a. overhead  - 150 - 150 - 150 - 150 

3b. taakstelling overhead / ondersteuning  150 150 150 150 

4. frictie  - 275 - 175   

5. arbeidsvoorwaarden  PM PM PM PM 

6. verbinding informatiemanager archief - 100 - 100    

7. Extra capaciteit transitieproces - 125     

Totaal - 285 - 450 - 250 - 75 - 75 
 

Schoon Schip 
In voorbereiding op de nieuwbouw wordt digitaal en fysiek schoon schip gemaakt. We stellen voor de kosten van 
dit project € 534.000  voor 2015/2018 ten laste te brengen van de algemene middelen. 

 
Investeringen (bedragen x € 1.000) 
 

Onderwerp  2015 2016 2017 2018 2019 

Trekkenwand 700     

Totaal uitgaven  700     

      

Totaal inkomsten 0     

Saldo -700     

 

Toelichting 

Uitgaven 
Zie toelichting hierboven. 
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Programma 11 Algemene dekkingsmiddelen  
 

Exploitatie (bedragen x € 1.000) 
 

Onderwerp 2015 2016 2017 2018 2019 

Implementatie Lias 
licentiekosten  

64     

Diverse ICT onderdelen 30 30 30 30 30 

Voordeel loonsom JZI -15 -15 -15 -15 -15 

Verminderen budget 
Werving en Selectie 

-25 -25 -25 -25 -25 

Communicatie  -40 -40 -40 -40 -40 

Privacy officer / 
functionaris 
gegevensverwerking  

26 17 17 17 17 

Verzekeringen  -188 -188 -188 -188 -188 

Digitaal werken 250 750    

Frictiekosten Organisatie 
van de toekomst 

 - PM - PM   

Implementatie Centric 100     

Nieuwe jaarschijf overige 
budgetten 

    820 

Sociale lasten 2015 -480 -480 -480 -480 -480 

Contractlonen  380 380 380 380 

Najaarsrapportage 2014  2.721 -271 -519 -942 -942 

Stelpost investerings-
planning 

312 70 70 70 70 

Stelpost investerings-
planning 

-100 -225 
 

-227 -229 -231 

Stelpost frictiebudget 
samen Ruimte Geven 

-425 -506 -200   

Stelpost areaal accres  180 180 105 30 

Overheveling stelpost 
frictiebudget SRG 

-431 231 200     

Uitkomst begroting 2015-
2018 

-180 -495 -321 -182 -182 

Frictiekosten taakstelling 
onderwijs  

500     

Stelpost autonome 
ontwikkelingen 

-386 -700 -700 -700 -700 

Structureel voordeel 
uitkomst VJN  

0 405 -103 257 371 

Totaal lasten 1.733 -882 -1.941 -1.942 -1.085 
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Onderwerp 2015 2016 2017 2018 2019 

Daling WOZ Waarde -120     

Ophogen dwangbevelen 25 25 25 25 25 

Hogere inkomsten team 
ondersteuning 

50 50 50 50 50 

Dividend uitkering BNG -177 -80 -80 -80 -80 

Dividend uitkering Enexis  25     

OZB  -100     

Vrijval rekening courant 
NRF 

152     

Rente vermogensreserve  -15 -15 -15 -15 

Decembercirculaire 2014 
AU 

173 490 508 509 509 

Verdeelmaatstaven AU -460 -460 -460 -460 -460 

Nieuwe jaarschijf 2019 AU     787 

Groot onderhoud AU  -472 -1.072 -1.072 -1.072 

Onderuitputting AU  -500 -500 -500 -500 -500 

Totaal baten -546 -262 -844 -843 -56 

Saldo -2.279 620 1.097 1.099 1.029 

 

Toelichting 

Aanschaf Lias  
In 2015 wordt een digitaal platform voor de Planning & Control (= P&C) geïntroduceerd. Dit is een autonome 
ontwikkeling omdat het oude systeem niet meer door de leverancier ondersteund wordt. Hiermee wordt het 
goed faciliteren van de P&C cyclus en het maken van de formele P&C-documenten ernstig verstoord en deels 
onmogelijk gemaakt. Tevens zal met het nieuwe systeem een betere invulling aan het risicomanagement 
gegeven kunnen worden door een hiervoor ingebouwde module. De eenmalige kosten voor een digitaal 
platform inclusief implementatie komen neer op maximaal € 64.000. De structurele kosten worden gedekt 
vanuit de vrijval van het huidige digitale platform. 

Diverse ICT onderdelen 
De directie van de gemeente Deventer heeft besloten om webcare en monitoring van offline en online media te 
doen. Hiervoor is een plan van aanpak goedgekeurd door de directie Deventer. De abonnementskosten van de 
tool bedragen € 9.000. 
 
DOWR-I laat jaarlijks een DIGID audit uitvoeren om applicaties met een DIGID functionaliteit te mogen 
ondersteunen en aan te bieden aan de burgers van de DOWR gemeenten. Kosten voor Deventer bedragen € 
9.700. In voorgaande jaren is het budget incidenteel opgehaald. 
 
De keuze tot het vestigen van het Datacenter in Olst-Wijhe leidt tot hogere structurele lasten (o.a. huur van 
glasvezelverbindingen). Kosten bedragen € 8.000. 
 
Door gebruik te gaan maken van NHR module wordt de informatie van de Kamer van Koophandel voor de 
DOWR gemeenten toegankelijker. Het Deventer aandeel bedraagt structureel € 3.000. 

Voordeel loonsom JZI  
Zie restant onderuitputting AU bij de baten. 

P&O verminderen W&S 
Zie restant onderuitputting AU bij de baten. 

Communicatie 
Zie restant onderuitputting AU bij de baten. 

Privacy officer/ functionaris gegevensverwerking 
Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft aangekondigd dat deze gaat controleren of gemeenten 
in het sociale domein zich aan de privacywetgeving houden. De decentralisaties brengen met zich mee dat 
gemeenten en instellingen in de zorg en de jeugd (meer) toegang gaan krijgen tot ( medische) gegevens van 
burgers en daardoor ook focus en aandacht ontstaat voor de privacybescherming. Gezien het voorgaande 
stellen we voor een privacy officer/ functionaris gegevensverwerking(schaal 11) aan te stellen in 2015 voor 20 
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uur per week (1/2 jaar € 26.000) en vanaf 2016 voor 8 uur per week (€ 17.000). 

Verzekeringen 
In 2014 is er naar aanleiding van een aanbesteding een nieuw contract afgesloten voor de verzekering van de 
gemeentelijke panden. Het nieuwe contract zorgt voor een fors voordeel (lagere premies) waardoor de 
doorbelastingen naar de betreffende programma’s waar de panden onder vallen een lagere doorbelasting 
krijgen. Dit voordeel is een structureel voordeel. Het verzekeringsbedrag is niet jaarlijks een vast bedrag maar 
kan fluctueren dit in verband met het aantal geclaimde schades. Dit contract loopt tot en met 2016 en zal 
daarna opnieuw worden aanbesteed. 

Digitaal werken 
In 2014 is besloten om lid te worden van de coöperatieve vereniging  Dimpact  (waarvan 34 gemeenten lid zijn) 
en te gaan werken met het zaaksysteem E-suite van Atos. Dit wordt gedaan in DOWR verband. Behalve de 
invoering van het zaaksysteem wordt ook de vraag en de route naar volledig digitaal werken steeds belangrijker. 
Het volledig digitaal maken van processen om vervolgens op de juiste wijze digitaal te archiveren en deze zaken 
weer terug te kunnen vinden is een majeure opgave waar gemeenten en dus ook Deventer voor staat. 
Landelijke besluiten zoals de digitale overheid 2017 dwingen er ook toe om de volgende stappen hiertoe te gaan 
zetten. Op verschillende plekken in de organisatie zijn reeds aanzetten gedaan op weg naar verdergaande 
digitalisering. Er wordt een informatiemanager/projectmanager digitalisering aangetrokken voor een periode 
van 2 jaar om ervoor zorg te dragen dat er overzicht en logica komt in de te nemen stappen naar verdergaande 
digitalisering. Op basis van deze roadmap kan inzichtelijk worden welke inspanningen dienen te worden 
geleverd zowel in menskracht als materieel  met bijbehorende kostenopgave om aan de doelstelling van digitaal 
werken te kunnen voldoen. Cijfers van koplopers hierin zoals Amsterdam en Rotterdam zijn gezien de andere 
omvang niet betrouwbaar (€ 7 á 8 miljoen). Wel kan hieruit afgeleid worden dat het gaat om substantiële 
bedragen. Als richting is derhalve een bedrag van 1 miljoen genoemd. Omdat het een gemeentelijke taak is, is 
niet de verwachting dat kosten subsidiabel zijn. 

Frictiebudget Organisatie van de toekomst 
Zie paragraaf Bedrijfsvoering voor een toelichting.  

Implementatie Centric 
Het nieuwe uitkeringssysteem wat per 1-1-2016 moet draaien moet worden geïmplementeerd. Voor de 
implementatie zijn hiervoor extra middelen nodig zodat de processen worden geïntegreerd in het systeem 01-
01-2016 en dat het systeem operationeel is. Totale kosten komen eenmalig neer op € 100.000. 

Nieuwe jaarschijf 2019 overige budgetten 
De jaarschijf 2019 is vergeleken met de programmabegroting 2015-2018 toegevoegd. Dit betekent, dat voor dat 
jaar met betrekking tot een aantal inkomsten en uitgaven de verwachte autonome ontwikkelingen moeten 
worden toegevoegd. Dit betreft: structurele stelpost autonome ontwikkelingen, toename ozb op basis 
uitbreiding aantal woningen en 3% tariefstijging, areaal infrastructuur, en stelpost prijs- en loonstijging(prijzen 
0,5% en lonen 1,75%). 

Sociale lasten 2015 
In de begroting 2015 was rekening gehouden met een stijging van de sociale lasten van 1,25%.Op basis van de 
werkelijke mutaties op 1-1-2015 (o.a. lagere afdracht pensioenpremie) treedt er een vrijval op in de 
werkgeverslasten van structureel € 480.000. 

Contractlonen 
De huidige cao voor ambtenaren loopt tot 1-1-2016. In de meerjarenbegroting is voor 2016 rekening gehouden 
met 0% contractloonstijging. Dit is conform de afspraak in de voorjaarsnota 2012. Vanaf 2017 is er in de 
meerjarenbegroting wel rekening gehouden met een contractloonstijging van 1% . We gaan ervan uit dat de 
contractloonstijging in 2016 1% zal bedragen. Conform de bovengenoemde afspraak zou de dekking hiervan uit 
de bestaande loonsom moeten komen. 1% stijging is  € 380.000. Deze regel gold ook voor 2015 maar toen heeft 
het college besloten de hogere loonsom ten laste van de algemene middelen te brengen. Voorgesteld wordt 
deze lijn ook voor 2016 te hanteren. 

Najaarsrapportage 2014 
Dit betreft de uitkomst van de Najaarsrapportage 2014. Het nadeel in 2015 wordt veroorzaakt door de 
budgetverdeling van het nieuwe verdeelmodel rijksbijdrage WWB-I deel. De voordelen worden structureel met 
name veroorzaakt door de voordelige uitkomsten van de septembercirculaire 2014 Algemene Uitkering. 

Stelpost investeringsplanning 
Zie programma 3 en 10 voor een toelichting. 

Stelpost frictiebudget en overheveling stelpost frictiebudget Samen Ruimte Geven 
Zie programma 3 en 8 voor een toelichting. 
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Stelpost Areaal accres 
Zie programma 3 voor een toelichting. 

Uitkomst begroting 2015-2018 
Bij het vaststellen van de begroting 2015-2018 is besloten de voordelige uitkomsten van de begroting 2015-
2018 niet aan te wenden en pas bij de Voorjaarsnota 2015 een besluit te nemen over de aanwending. 

Frictiekosten taakstelling huisvesting onderwijs 
Zie programma 9 voor een toelichting. 

Structureel voordeel uitkomst voorjaarsnota 2015 
De uitkomst van de voorjaarsnota kent een structureel voordeel. Zie paragraaf 2.5. Dit voordeel wordt op een 
lastenstelpost gestald.  

Daling WOZ waarde  
De WOZ waarde van het pand Polstraat 14 en het pand Polstraat 3-11 is gedaald. Conform bestendige 
gedragslijn willen we de reserve huisvesting inzetten om de daling op te vangen. De daling bedraagt afgerond € 
120.000 gebaseerd op een verkoopprijs van 80% van de WOZ waarde per peildatum 1-1-2013. 

FA ophogen baten dwangvelen 
De opbrengsten voor de dwangbevelen laten jaarlijks een voordeel zien en dit wordt jaarlijks bij een rapportage 
moment gemeld. Voorstel is om de baten structureel op te hogen met € 25.000. 

Verhogen inkomsten team ondersteuning 
Zie restant onderuitputting AU bij de baten. 

Dividend BNG 
Voor 2015-2018 is in de begroting een structurele raming voor dividend BNG opgenomen van € 344.000. Op 
basis van de resultaten van de BNG in 2014 en de verwachtingen voor de jaren daarna wordt dit bedrag in 2015 
met € 177.000 verlaagd en structureel met € 80.000. 

Dividend Enexis 
De dividenduitkering voor de gemeente Deventer bedraag ongeveer € 344.000 . Dat is € 25.000 meer dan 
begroot.  

OZB 
De opbrengst OZB wordt in het jaar 2015 door correcties uit de jaren 2013 en 2014 beïnvloed met circa € 
100.000 lagere baten. 

Vrijval rekening courant NRF (Nationaal restauratiefonds) 
Bij het NRF heeft de gemeente een drietal rekeningcourantten lopen met een positief saldo. Op basis van een 
nadere inventarisatie van het mogelijk beroep door derden op deze saldi kan een bedrag ad € 152.000 eenmalig 
vrijvallen. 

Stelpost autonome ontwikkelingen 
In de begroting is een stelpost autonome ontwikkelingen opgenomen met elk jaar een oplopend bedrag van € 
350.000 structureel. Voor het jaar 2015 wordt de stelpost nu ingezet voor het dekken van de nadelen. Bij de 
Voorjaarsnota 2015 wordt bekeken of dit bedrag vanaf 2016 structureel wordt ingezet. 

Rente vermogensreserve 
Zie programma 10 voor een toelichting. 

Decembercirculaire 2014 AU, verdeelmaatstaven  AU en groot onderhoud AU 
Voor een toelichting op de verschillende financiële mutaties in de Algemene uitkering wordt verwezen naar 
bijlage 1. 

Nieuwe jaarschijf AU 
De jaarschijf 2019 is vergeleken met de programmabegroting 2015-2018 toegevoegd. Dit betekent, dat voor dat 
jaar met betrekking tot de Algemene Uitkering een voordeel moet worden opgenomen van € 0,8 miljoen.. 
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(Restant) onderuitputting AU 
Bij de begroting 2015 werd door de provincie aangegeven dat de structureel geraamde algemene inkomst 
onderuitputting van € 500.000 niet als structureel maar als eenmalig dekkingsmiddel werd gezien. Zij vonden 
dat de opgenomen structurele inkomstenstelpost van € 500.000 niet voldoende onderbouwd was om als 
structureel te worden aangemerkt. Om tegemoet te komen aan de provincie stellen we voor om structurele 
voordelen uit de jaarrekening 2014 als alternatieve dekking in te zetten. Het betreft: 
 

(bedragen x € 1.000) Progr. 2015 2016 2017 2018 2019 

1. werving en selectie 11 25 25 25 25 25 

2. kosten JZI 1 15 15 15 15 15 

3. Communicatie 11 40 40 40 40 40 
4. kosten team ondersteuning 11 50 50 50 50 50 
5. verzekeringen div. 188 188 188 188 188 

6. opbrengsten dwangbevelen en 
aanmaningen 

11 25 25 25 25 25 

Saldo  343 343 343 343 343 

 
Van het bedrag van € 500.000 is dan nog € 157.000 niet ingevuld. Dit bedrag komt ten laste van de algemene 
middelen. 
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6.  Resultaatbestemming 

 
De resultaatbestemming betreft de mutaties in de reserves. Voor een toelichting op de mutaties in de reserves 
wordt verwezen naar de programmabladen.  
 

Prog. Onderwerp en naam reserve 
Bedragen x € 1.000 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Kracht van Salland, reserve Kracht van Salland 300     

11 BOH frictiebudget SRG, reserve overloop 431     

 Totaal stortingen in   reserves 731     

1 Kracht van Salland, reserve Kracht van Salland 45 45 45 45 45 

3 Omzetschade verkeersplan Keizerslanden, RGI  72     

6 Verliesvoorziening ontwikkeling Sluiskwartier, RGI 1.059     

7 Putting reserve re-integratie  359 359    

7 Putting reserve uitkeringen 671     

8 Kulturhus De Spil, RGI 200     

9 Taakstelling onderwijshuisvesting -29 265 44 -93 -114 

9 Extra budget Onderwijshuisvesting     -125 

10 Afwaardering boekwaarde oude trekkenwand - 
vermogensreserve 

300     

11 Daling WOZ Waarde, reserve Huisvesting 120     

11 BOH frictiebudget SRG, reserve overloop   231 200   

11 Dekken eenmalig tekort, reserve eenmalige 
problematiek 

2.305 1.453 425 230 0 

11 Vrijval reserve overlopende uitgaven 250     

11 Uitkomst rekening 2014 2.423     

 Totaal putting uit reserves 7.775 2.353 714 182 -194 

 Saldo 7.044 2.353 714 182 -194 

 

Toelichting (voor zover niet opgenomen op de programmabladen) 

Vrijval reserve overloop  
Binnen deze reserve kunnen gelden die gereserveerd waren voor kosten inburgering voor een bedrag van € 
250.000 vrijvallen. 

Uitkomst rekening 2014 
Het voordelig rekeningresultaat 2014 na resultaatbestemming en overheveling van de budgetten bedraagt 
€  2,4 miljoen. 
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7.  Invulling taakstelling Samen Ruimte Geven en onderwijshuisvesting 
 
Voor de invulling van de taakstelling Samen Ruimte Geven (SRG) en de taakstelling op huisvesting onderwijs is 
de raad op respectievelijk  22 april 2015 (2105-000484) en 13 mei 2015 (2015-000666) geïnformeerd. Aan de 
raad wordt voorgesteld om de bezuinigingen in te vullen zoals op de genoemde data besproken tijdens de 
raadsbijeenkomsten. In dit hoofdstuk is de financiële vertaling van de voorstellen opgenomen.  
 
7.1.  Samen Ruimte Geven 
 
In onderstaand overzicht is in detail aangegeven hoe de bezuiniging Samen Ruimte Geven meerjarig wordt 
ingevuld. 
 

Totaaloverzicht bezuinigingen met 
verloop Samen Ruimte Geven meerjarig 
verloop 

2015 2016 2017 2018 

Onderdeel speelplekken     

Product spelen 65.000 73.000 120.000  120.000 

Verwijderen speelplekken  45.000             90.000            90.000  

Totaal speelplekken 65.000 118.000        210.000        210.000  

     

Onderdeel buurthuizen     

Okkenbroek Noaberhuus  - - - 

Okkenbroek activiteiten  5.900 5.900 5.900 

De Schalm Borgele  60.000 60.000 60.000 

De Kuip Colmschate  1.000 1.000 1.000 

Bekkumer  - - - 

Raambuurt  - - - 

Noorderbergkwartier  1.250 1.250 1.250 

Overig  31.000 31.000 31.000 

Totaal overige buurthuizen - 99.150 99.150 99.150 

     

Raster buurtwerk  110.000 210.000 210.000 

     

Onderdeel speeltuinverenigingen     

De Hoven  10.508 10.508 10.508 

De Ark  5.329 5.329 5.329 

Tuindorp  5.024 5.024 5.024 

Kindervreugd  6.316 6.316 6.316 

De Driehoek  4.713 4.713 4.713 

Wijk 16  7.976 7.976 7.976 

Kinderboerderij wijk 16  3.000 3.000 3.000 

Zwolsewijk  4.968 4.968 4.968 

De IJssel  6.775 6.775 6.775 

Beheerder De IJssel via Sallcon     

De Zandweerd  5.478 5.478 5.478 

Ondersteuning DSV en wijk 16  33.873 33.873 33.873 

Vakantiekampen  (3.502) (3.502) (3.502) 

Totaal speeltuinverenigingen - 90.458 90.458 90.458 

     

Onderdeel stedelijk budget*      

Laag geletterdheid  25.000 25.000 25.000 

Kleintje WMO  70.000 70.000 70.000 

Ten laste van WMO  12.000 12.000 12.000 

Scholingsactiviteiten  70.000 70.000 70.000 

Totaal stedelijk budget - 177.000 177.000              177.000    
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Totaaloverzicht bezuinigingen met 
verloop Samen Ruimte Geven meerjarig 
verloop 

2015 2016 2017 2018 

     

Samenvoeging functies wijkmanager en 
wijkbeheerder  

   

Taakstelling team  100.000 100.000 100.000 100.000 

Totaal samenvoeging functies 100.000 100.000 100.000 100.000 

     

Onderdeel wijDeventer/wijkbeheer-
budgetten   

   

Totaal - 180.000 180.000 180.000 

     

Onderdeel overig     

Subsidie van individuele naar collectieve 
voorzieningen                         100.000         100.000  100.000 

Steunpunt mantelzorg                    45.392  45.392 

Totaal overig -  100.000 145.392 145.392 

     

Totaal 165.000 974.608 1.212.000 1.212.000 

Frictie totaal € 1.175.000      

     

Frictie speelplekken  (237.500) (237.500)  

Frictie buurthuizen  (350.000) (350.000)  

Totaal frictie - (587.500) (587.000)  

 
 
7.2.  Onderwijshuisvesting 

 
Samenvatting en kern van het voorstel  
Op 12 november 2014 heeft de gemeenteraad de meerjaren begroting 2015-2018 vastgesteld. Onderdeel van 
dit besluit is dat met ingang van 2016 de gemeente stopt met het subsidiëren van een aantal regelingen en dat 
er maatregelen worden genomen op het terrein van onderwijshuisvesting. Het betreft de volgende 
maatregelen:  

a) Doordecentralisatie voortgezet onderwijs. Dit levert voor de gemeente een besparing op van € 0,5 

miljoen in 2016); 

b) Terugdringen leegstand, herschikking/afstoten onderwijs gebouwen, stopzetten huurcontracten, 

versobering kindcentrum Borgele (totale besparing € 0,5 miljoen in 2016) 

c) Stoppen van niet wettelijke uitgaven onderwijs: Combinatiefunctionarissen € 395.000, Sine Limite € 

178.000, weerbaarheidstrainingen € 79.000 (besparing van € 0,65 miljoen in 2016)  

Dit alles levert een besparing op van bijna € 1,65 miljoen. Reden voor deze maatregelen is een korting door de 
Rijksoverheid op het gemeentelijke budget voor onderwijshuisvesting van circa € 1,65 miljoen (uitname BUMA 
gelden en overheveling naar het onderwijs).  
Ondanks bovengenoemd besluit heeft de gemeenteraad via een drietal moties het College verzocht om samen 
met de betrokken partijen op zoek te gaan naar (mogelijke) alternatieven. Op basis van de gesprekken heeft 
dit geleid tot onderstaand voorstel: 
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Leegstand/herschikking huisvesting primair 
onderwijs 
Maatregel 

2016 2017 2018 

Versobering Kindcentrum Borgele  54.000 53.000 

Huurinkomsten Kindcentrum Borgele  45.000 45.000 

Later realiseren Kindcentrum Borgele 471.000 0 0 

Beëindigen huurcontract Wizard per 1-8-16 50.000 110.000 110.000 

Beëindigen huurcontract Rentray per 1-1-17  110.000 110.000 

Niet renoveren schoolgebouw Okkenbroek 23.500 23.000 22.500 

Niet renoveren schoolgebouw De Sleutel 59.000 58.000 57.000 

Afstoten Wittenstein/niet renoveren  50.000 49.000 

Vervallen aanpassingen EHL-(v)so 0 0 19.000 

Totaal 603.500 450.000 465.500 

 
 

     

       Alternatieven bezuinigingen voor niet 
doorvoeren van doorcentralisatie huisvesting 
voortgezet onderwijs 
Maatregel 

2016 2017 2018 

Doordecentralisatie 0 0 0 

Reserve egalisatie rente 353.000 146.000 30.000 

Beëindigen agenda regie onderwijs (PS) 30.000 30.000 30.000 

Inbedden impulsen CJG bij ketenpartners  260.000 260.000 

Kanteling schoolverzuim/leerplicht  50.000 100.000 

Beleidscapaciteit (MOM) 84.000 84.000 84.000 

Totaal 467.000 570.000 504.000 

 

Beëindigen bekostiging niet wettelijke taken 
Maatregel 

2016 2017 2018 

Beëindiging weerbaarheidstrainingen 80.000 80.000 80.000 

Beëindiging subsidie Sine Limite 80.000 130.000 180.000 

Beëindiging combinatiefunctionarissen 395.000 395.000 395.000 

Beëindiging schoolzwemmen Tintaan en Linde 25.000 25.000 25.000 

Totaal 580.000 630.000 680.000 

 

Bovenstaande maatregelen leiden tot het volgende totaaloverzicht: 
 

Totalen bezuinigingsmaatregelen 2016 2017 2018 

Leegstand/herschikking huisvesting primair 
onderwijs 

603.500 450.000 465.500 

Alternatieven bezuinigingen voor niet doorvoeren 
van doorcentralisatie huisvesting voortgezet 
onderwijs 

467.000 

570.000 

504.000 

Beëindigen bekostiging niet wettelijke taken 580.000 630.000 680.000 

Totaal 1.650.500 1.650.000 1.649.500 
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8.  Paragraaf bedrijfsvoering 
 

8.1.  Organisatie van Toekomst 
 
Met het traject Organisatie van de Toekomst zijn we een belangrijke organisatieontwikkeling ingegaan. Met 
Organisatie van de Toekomst ontwikkelen we onze organisatie tot een organisatie die toekomstbestendig is. 
Die in staat is om snel en adequaat in te spelen op vragen uit de omgeving en op ontwikkelingen en 
veranderingen in de maatschappij. Een eenvormige en statische organisatie past daar niet bij. Dat betekent dat 
wij als lokale overheid, nog meer dan nu, samenwerken met diverse partijen: medeoverheden, instellingen, 
bedrijven, belangenorganisaties en inwoners. Dat doen we vanuit verschillende rollen en steeds meer vanuit 
samenwerking in het netwerk waarin wij als gemeente in mindere mate de alles wetende en bepalende partij 
zijn. Waar wij meer de rol van verbinder pakken. Voor de gemeentelijke organisatie betekent dit dat wij, met 
de vaststelling van de visie en koers in november 2014, ons ontwikkelen tot een schakelbare organisatie die 
flexibel, innovatief en wendbaar is. Een organisatie waar we op basis van de opgave die ons voorliggen, een 
passende vorm van samenwerken en organiseren kiezen. De ene opgave vraagt namelijk wat anders dan de 
andere. Geen eenvormige en statische organisatie meer. De professional in de gemeente? Die kan schakelen, 
verbinden en samenwerken (intern en extern) en weet zijn netwerk te organiseren.  Wat dat precies betekent, 
kan per opgave verschillen en daarmee ontstaat er ook differentiatie in de competenties en het 
handelingsrepertoire dat van de professional wordt gevraagd. Meer repeterende werkzaamheden die meer 
gericht zijn op verbeteren en optimaliseren vragen wat anders dan werkzaamheden die meer gericht zijn op 
vernieuwing of kanteling waar we als gemeente niet alleen nieuwe inhoudelijke dingen doen maar het ook op 
een ander manier doen.  
 
In de eerste helft van 2015 geven we verder invulling aan de visie en koers door de opgave in kaart te brengen, 
deze verder te verdiepen en te starten met de opgave. Hierin kunnen tempoverschillen zitten, aangezien de 
ene opgave nou eenmaal groter is dan de andere.  
 
In januari en februari hebben we de (verander)opgave geïnventariseerd met input van veel collega’s. Op dit 
moment zijn we aan het verdiepen en kijken we welk vorm van organiseren past bij de opgave die ons voorligt, 
met daarbij als uitgangspunt: vorm volgt inhoud! Voor de zomer definiëren we de (verander)opgaven en 
ontwikkelen we de opgaven verder met de personen die aan de slag gaan op de opgaven. 
 
Frictiebudget Organisatie van de Toekomst 
Gezien de opgave waar we voor staan moet rekening worden gehouden met frictiekosten. Naar verwachting is 
een frictiebudget nodig van € 2,5 miljoen. Dit is gebaseerd op de aanname van een gemiddeld jaarsalaris van € 
50.000. Bij de begroting 2016 wordt besluitvorming hierover aan de raad voorgelegd. 
 
8.2.  Mobiliteit – werken aan duurzame inzetbaarheid 
 
In Deventer, net als bij andere gemeenten,  is er weinig door- en uitstroom in het personeelsbestand. We zien 
lange dienstverbanden en een behoorlijke vergrijzing. Mensen werken langer door, de organisatie verandert 
continu en dat stelt steeds andere eisen aan de inzet en flexibiliteit van medewerkers. De ontwikkelingen in de 
maatschappij en in onze organisatie zorgen voor ambitieuze doelstellingen en het stellen van hoge eisen aan 
de ontwikkeling van het personeelsbestand, zowel kwalitatief als kwantitatief. 
 
Als gemeente willen we een vitaal personeelsbestand hebben waarbij verschillende leeftijdscategorieën 
worden vertegenwoordigd. We willen duurzaam aantrekkelijk blijven voor medewerkers van alle leeftijden en 
uitdagingen en doorgroeimogelijkheden kunnen blijven bieden. Maar ook flexibiliteit bevorderen zodat 
mensen niet ‘vastroesten’ in hun functie.  
 
We willen een vitale evenwichtige organisatie zijn. We zoeken een fundamentele verandering dat ‘bewegen in 
je arbeidzame leven’ de norm wordt. Hierdoor is continu aandacht nodig op ontwikkeling en het gesprek 
hierover. We willen dat mensen zich bewust zijn van hun eigen ontwikkeling, inzetbaarheid en perspectief en 
zetten hun kwaliteiten daar in waar ze toegevoegde waarde leveren en effectief zijn. Medewerkers zijn bewust 
bezig met de vraag ‘hoe blijf ik interessant voor de arbeidsmarkt?’ We willen een focus naar buiten, het 
verminderen van de vanzelfsprekende verbinding met de huidige werkgever. Medewerkers zijn zich bewust 
van hun eigen kansen en de mogelijkheden die er intern en extern zijn. 
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8.3.  Deventer Werkt door aan…. Het Nieuwe Werken 
 
Op het gebied van Personeel en Organisatie speelt ook de ontwikkeling van het nieuwe werken. Onder de 
naam ‘Deventer werkt door’ heeft het project de volgende scope. Het Nieuwe Werken is een veelomvattend 
concept, dat gaat over nieuwe invulling van taken en verantwoordelijkheden, ander manieren van het werk 
organiseren, sturen op output. In het traject Plaats- en Tijdonafhankelijk werken wordt in 2015 op teamniveau 
aandacht geschonken aan wat Het Nieuwe Werken en steeds flexibeler op andere plekken en momenten gaat 
werken voor je als individu en als team betekent. Daarnaast zijn er verschillende verdiepende workshops in het 
Strategische Leren en Ontwikkelprogramma opgenomen om medewerkers mee te nemen in de veranderingen 
in houding en gedrag. Met de realisatie van het Stadhuiskwartier zorgen we voor de nieuwe werkomgeving 
voor medewerkers van de gemeente. Een fijne werkomgeving in een inspirerend gebouw, waar iedereen 
makkelijk afspreekt met inwoners, bedrijven, ketenpartners en collega’s. Het gebouw biedt een geschikte plek 
voor de werkzaamheden die gedaan moeten worden. 
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9.  Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing  

 
Samenvatting 
 
Algemeen 
De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is opgesteld volgens het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV) en de beleidsnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen – geactualiseerde 
beleidsnota 2015. 
 
Weerstandsvermogen - beschikbare weerstandscapaciteit  
De totale omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit (weerstandsvermogen) is circa € 17,6 miljoen. Dit 
is € 4 ton minder dan in de jaarrekening 2014 (inzet structurele stelpost autonome ontwikkelingen). 
 
Risico’s – benodigde weerstandscapaciteit 
De totale omvang van de benodigde weerstandscapaciteit is circa € 18,9 miljoen. Dit is circa € 9 ton meer dan 
in de jaarrekening 2014. 
 
Waar wordt de hogere benodigde weerstandscapaciteit door veroorzaakt? 
Een hogere omvang van de maximale omvang grondexploitatie risico’s (circa € 3,2 miljoen) en een afname in 
de kans op optreden van bepaalde risico’s. 
 
Relevante aspecten 
Er zijn 28 financiële risico’s die in aanmerking komen voor het reserveren van weerstandsvermogen. 9 van 
deze risico’s hebben een risicoscore ≥ 9. Ze komen in deze paragraaf aan bod. Er zijn geen risico’s (negatief 
gevolg) waarop gerelateerde kansen (positief gevolg) in mindering zijn gebracht. 
 
Belangrijke conclusies 
 

Algemeen 
De ratio weerstandsvermogen is 0,93. Ten opzichte van de jaarrekening 2014 is de ratio lager en daarmee 
ongunstiger. We verhogen het specifieke weerstandvermogen ten laste van het algemeen 
weerstandvermogen (egalisatiereserve rente) met € 1,3 miljoen. Zo doende wordt weer een ratio 1 bereikt. 
 
Weerstandsvermogen – beschikbare weerstandscapaciteit 
Door inzet van de structurele stelpost autonome ontwikkelingen voor het opvangen van tekorten zijn de 
jaarschijven 2015 en 2016 meerjarig niet beschikbaar voor de weerstandscapaciteit (circa € 360.000). 
 
Risico’s – benodigde weerstandscapaciteit 
De maximale omvang van de risico’s is € 36,5 miljoen. Dit is € 3,2 miljoen hoger dan bij de jaarrekening 2014 is 
geïnventariseerd. De uitkomst van de simulatie is € 9 ton hoger dan bij de jaarrekening 2014. 
 
Beheersmaatregelen 
De ratio weerstandsvermogen, de onzekerheid over economische ontwikkelingen en de gevolgen van 
rijksbeleid maken het noodzakelijk om de financiële risico’s continue en nauwlettend te volgen. 
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9.1. Inleiding 
 
Langzaam herstel economie 
Uit de eerste berekeningen van de economische groei (CBS – Macro economie – februari 2015) in 2015, blijkt 
dat de Nederlandse economie in het vierde kwartaal van 2014 met 0,5% is gegroeid ten opzichte van een 
kwartaal eerder.  
 
In 2014 zijn drie kwartalen achter elkaar van groei gemeten. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2013 is 
de omvang van de economie 1,0 procent groter. 
 
Deze cijfers bevestigen dat het economische herstel doorzet. Het aantal banen neemt weliswaar nog steeds af, 
maar de krimp wordt kleiner. Samen met de stijging van het aantal uitzenduren, duidt dit op een langzaam 
herstel van de arbeidsmarkt. Vooral deze laatste ontwikkeling is belangrijk voor gemeenten. 
 
Weerstandsvermogen: hoe goed kan de gemeente tegen een stootje? 
In 2015 en opvolgende jaren blijft de crisis effecten houden op het weerstandsvermogen. 
Weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen 
zonder dat dit invloed heeft op het uitvoeren van de programma’s. 
 
In deze paragraaf laten we zien hoe het weerstandsvermogen is samengesteld en hoe het tot stand komt. Het 
geeft antwoord op de vraag: Hoe goed kan de gemeente tegen een stootje? 
 
De methodiek en definities worden toegelicht in de beleidsnota Risicomanagement en weerstandsvermogen – 
geactualiseerde versie 2014. 
 
Specifiek weerstandsvermogen en algemeen weerstandsvermogen 
We maken onderscheid tussen specifiek weerstandsvermogen en algemeen weerstandsvermogen. Het 
specifieke weerstandsvermogen is gebaseerd op de specifiek gekwantificeerde risico’s. Bekende voorbeelden 
zijn de risico’s met betrekking tot de grondexploitatie en bijstandsuitkeringen (zie gekwantificeerde risico’s). 
Daarnaast loopt Deventer, ondanks realistische ramingen van investeringen en exploitatiebudgetten, risico’s 
als gevolg van economische vooruitzichten en bestuurlijke besluitvorming. Voorbeelden daarvan zijn de 
algemene uitkering (gemeentefonds), verkoop van gronden en panden, de verbonden partijen, de 
garantstellingen en de nog te implementeren lopende bezuinigingen en faseringsverschillen. 
 
Registreren, monitoren en rapporteren risico’s 
Vanaf 2011 gebruikt Deventer het risicomanagement informatiesysteem (RIS). Deze database biedt de 
mogelijkheid om vanuit de verschillende programma’s risico’s te registreren, te monitoren en daarover te 
rapporteren. De financiële risico’s uit de database vormen de basis voor het bepalen van de omvang van het 
weerstandsvermogen. 
 
Risico’s en kansen 
Bij het vaststellen van risico’s kunnen ook positieve gevolgen worden geconstateerd. Onder bepaalde 
voorwaarden is het toegestaan deze positieve financiële gevolgen (kansen) te verrekenen met de negatieve 
(risico’s). Deze handelswijze is toegelicht in de geactualiseerde beleidsnota Risicomanagement en 
weerstandsvermogen (2014). 
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9.2. Beschikbare weerstandscapaciteit 
 
De gemeente heeft geld nodig om niet-begrote kosten op te kunnen vangen. Dit heet de beschikbare 
weerstandscapaciteit.  
 
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt 
om niet-begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken. Hierbij kan onderscheid worden 
gemaakt tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met het eerste wordt het vermogen bedoeld 
om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit substantiële invloed 
heeft op het uitvoeren van de programma’s. Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen 
bedoeld die permanent kunnen worden ingezet om deze tegenvallers op te vangen. 
 
De onderdelen van de beschikbare weerstandscapaciteit zijn: 
 

 Reserves; 

o algemene reserve* 

 Onbenutte (flexibele) begrotingsruimte; 

o post onvoorzien* 
o stelpost autonome ontwikkelingen 

 Onbenutte investeringsruimte; 

 Onbenutte belastingcapaciteit; 

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

verkoopbaar zijn.  

*) deze onderdelen betreffen de incidentele weerstandscapaciteit. 

 

Weerstandscapaciteit op basis van cijfers 

 
Reserves Totaalbedrag 01-01-2015 

Algemene reserve € 17.357.000  

Totaal € 17.357.000  

 

Samenstelling algemene reserves Saldo 01-01-2015 

Saldireserve € 4.530.000 

Algemene reserve € 806.000  

Egalisatiereserve rente € 3.593.000  

Reserve grondexploitatie
1
 € 5.291.000  

Reserve uitkeringen € 3.137.000  

 

Toelichting 
Ten opzichte van de vorige weerstandsparagraaf (jaarrekening 2014) is het saldo van de reserves niet 
gewijzigd.  
 
De reserves zijn onderling aanwendbaar. Wanneer bijvoorbeeld bij het optreden van een 
grondexploitatierisico de reserve grondexploitatie onvoldoende is, dan kan voor de dekking ook een beroep 
worden gedaan op bijvoorbeeld de reserve uitkeringen. 
 
  

                                                      
1
 De reserve conjunctuur en de reserve risico grondexploitatie zijn opgenomen als saldo onder de reserve grondexploitatie  
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Onbenutte (flexibele) begrotingsruimte 
 
Post onvoorzien  
In de meerjarenbegroting is voor elk jaar een buffer opgenomen voor onvoorziene eenmalige uitgaven. Dit 
bedrag is gebaseerd op € 2,50 per inwoner (aantal 98.500). Op dit moment is voor de post onvoorzien een 
bedrag van € 246.000 beschikbaar. 
 
Stelpost autonome ontwikkelingen 
In de meerjarenbegroting is voor elk jaar een buffer opgenomen. Dit is een dekking voor het opvangen van, 
autonome knelpunten.  
 

Stelpost structurele autonome 

ontwikkelingen 

(bedragen x € 1.000) 

2015 2016 2017 2018 

1. jaarschijf 2015 - - - - 

2. jaarschijf 2016 - - - - 

3. jaarschijf 2017 - - 350 350 

4. jaarschijf 2018 - - - 350 

Saldo € 0 € 0 € 350 € 700 

 

De stelpost autonome ontwikkelingen jaarschijf 2015 en 2016 is structureel ingezet voor het opvangen van 
tekorten en daardoor niet beschikbaar voor het weerstandsvermogen. 
 
Onbenutte investeringscapaciteit 
De gemeente betaalt lopende en geprioriteerde investeringen uit de huidige investeringsruimte en houdt 
daarmee de bestaande voorraad kapitaalgoederen in stand. Dat is vastgelegd in de investeringsplanning.  
Er is geen vrije investeringsruimte beschikbaar zonder aanpassing van het huidige beleid. 
Indien noodzakelijk moeten andere prioriteiten worden gesteld voor de geplande bedragen, of moet dit geld 
op een later moment wordt ingezet. 
 
Onbenutte belastingcapaciteit 
Er is sprake van onbenutte belastingcapaciteit als de gemeentelijke belastingen en heffingen niet ‘maximaal’ of 
kostendekkend zijn. Voor de onbenutte belastingcapaciteit wordt gekeken naar de onroerende zaak belasting 
(OZB), de afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges. Bepaalde leges zijn nog niet maximaal kostendekkend. De 
ruimte is zeer gering. 
 
OZB 
De OZB-tarieven voor 2015 zijn met 3% verhoogd.  
De WOZ-waarde van onroerende zaken wordt jaarlijks door de raad uiterlijk in december vastgesteld.  
Iedere gemeente kan zelf de tarieven vaststellen. Om buitensporige OZB verhogingen te voorkomen stelt het 
Rijk jaarlijks een zogenaamde macronorm vast. De norm is vastgesteld op 3%. 
 
De macronorm is recentelijk onderzocht. Het onderzoeksrapport Evaluatie systematiek macronorm OZB is 
vastgesteld in het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (Bofv) van 10 september 2014 en aan de 
Tweede Kamer toegezonden. Het bestuurlijk overleg concludeert dat de macronorm niet effectief is en stelt 
voor de norm af te schaffen. 
 
Het kabinet moet nog besluiten over aanpassing of afschaffing van de norm. In 2015 wordt het nog 
gehandhaafd. Met het oog op de omvangrijke decentralisaties in 2015 heeft het kabinet besloten om met een 
schone lei te beginnen. Overschrijding van de macronorm OZB in 2014 wordt niet in mindering gebracht op de 
macronorm 2015. 
 

Riool- en afvalstoffenheffing 
De tarieven rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn kostendekkend met inbegrip van bedragen die worden 
toegevoegd of onttrokken aan de desbetreffende egalisatiereserve. 
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Leges 
Voor 2015 zijn de tarieven vastgesteld en gepubliceerd. Enkele leges brengen minder op dan zou kunnen. Voor 
volgende jaren is er ruimte om die onbenutte belastingcapaciteit op te vullen. De omvang is nog niet bekend.  
 
Stille reserves  
Bepaalde onroerende zaken buiten de exploitatie hebben een opbrengstwaarde die hoger ligt dan de 
boekwaarde. Dit zijn zogenaamde stille reserves.  
Op dit moment bedraagt de ‘overwaarde’ ruim € 13 miljoen. 
 

Activa 

(bedragen x € 1.000) 

 

Marktwaarde 

 

Boekwaarde Overwaarde 

Stedelijke panden 23.300 16.400 6.900 

Benzineverkooppunten 5.800 0 5.800 

Agrarische gronden 700 600 100 

Panden gemeentelijk apparaat en bestuur 400 0 400 

Saldo  30.200  17.000   13.200  

 

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

 Polstraat 12 (€ 438.400) 

Het pand heeft geen boekwaarde meer. De opbrengstwaarde (marktwaarde) van het pand (gebaseerd op 80% 
van de WOZ waarde) is geschat op circa € 400.000.  
 
De in de tabel vermelde objecten zijn niet binnen 1 jaar te verkopen zonder negatief effect op het 
bedrijfsproces. Dit betekent dat de € 13,2 miljoen, of een deel daarvan, niet wordt meegenomen bij de 
omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit. 
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Samenvatting beschikbare weerstandscapaciteit 

Samengevat ziet de omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit er als volgt uit: 

 

Element Onderdeel Waarde (bedragen x € 1.000) 

Incidenteel Structureel 

Algemene reserve Algemene reserve  - 

Onbenutte begrotingsruimte Post onvoorzien 246 - 

 Stelpost structurele autonome 

ontwikkelingen 

- 360 – 725
2
 

Onbenutte 

investeringscapaciteit 

 - - 

Onbenutte 

belastingcapaciteit 

 - - 

 

Stille reserves Nader te bepalen PM - 

Saldo Weerstandscapaciteit 2015 € 246 € 360 - € 725  

 

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

3
 die Deventer berekend. 

 
Deventer gebruikt een risicodatabase. Daarin worden de risico’s geregistreerd.  
In deze paragraaf wordt alleen uitgegaan van de risico’s met een financieel gevolg waarvoor 
weerstandsvermogen wordt aangehouden. De belangrijkste financiële risico’s zijn in beeld. Op basis van deze 
risico’s wordt de benodigde weerstandscapaciteit bepaald en vervolgens de ratio weerstandsvermogen. 
 
9.3.1 Analyse van het risicoprofiel 
 
Er zijn 28 financiële risico’s die in aanmerking komen voor het reserveren van weerstandsvermogen. 9 risico’s 
hebben een risicoscore ≥ 9. Die lichten we nader toe. 

                                                      
2 Zie tabel stelpost autonome ontwikkelingen 
3 Zie onder samenvatting benodigde weerstandscapaciteit 
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9.3.2 Risicokaart 
 

De aard van de risico’s worden weergegeven in een risicokaart. Hoe roder de kleur, hoe hoger de prioriteit 

voor de aanpak van het risico.  

 
 

  

> € 3.000.000 5

€ 1.500.000   <   € 3.000.000 4

€ 500.000   <   € 1.500.000 3

€ 100.000   <   € 500.000 2

€ 0   <   € 100.000 1

1 2 3 4 5
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9.3.3 Gekwantificeerde risico’s 

 

De risico’s met een score ≥ 9 worden in de tabel hieronder toegelicht. 

 

Risico Kans Gevolg Positie Score Prog. 

Bramhaar 

Lasten: kans op inkomstenderving als gevolg van 

opschorten uitvoering 

50% € 500.000 3-3 9 6 

Park Zandweerd 

Lasten: kans op tekort Zandweerd 25% € 3.600.000 2-5 10 6 

Steenbrugge 

Lasten: kans op afname financieel resultaat 

Steenbrugge 

50% € 4.480.000 3-5 15 6 

Eikendal 

Lasten: kans op lagere opbrengst grond Eikendal 50% € 700.000 3-3 9 6 

Spijkvoorderenk (Spijkvoorderhout) 

Lasten: kans op vertraagde uitgifte kavels 

Spijkvoorderenk (Spijkvoorderhout) 

50% € 780.000 3-3 9 6 

Lasten: kans op omzetten deel Spijkvoorderenk naar 

goedkopere categorieën  

25% € 3.000.000 2-5 10 6 

  € 3.780.000    

De Scheg 

Lasten: kans op onverkoopbaarheid gronden De Scheg 

voor beoogde bestemming 50% € 1.000.000 3-3 9 6 

Bedrijvenpark A1 

Lasten: kans op mindere opbrengsten Bedrijvenpark 

A1 

50% € 4.400.000 3-5 15 6 

WWB 

Lasten: kans op sterke toename cliënten WWB 

waardoor de rijksbijdrage ontoereikend is. 

50% € 6.200.000 3-5 15 7 

  

Ruim € 3,2 miljoen stijging risico-inventarisatie 
De bruto omvang (dat wil zeggen het maximale financiële gevolg, dus zonder rekening te houden met kans van 
optreden) van de risico-inventarisatie is met ruim € 3,2 miljoen gestegen, in vergelijking met de vorige 
publicatie (jaarrekening 2014). Een deel (maximaal € 2,6 miljoen) daarvan wordt veroorzaakt doordat mogelijk 
nieuwe geurcontouren moeten worden getrokken rondom de rioolzuiveringsinstallatie ten noorden van het 
ontwikkelingsgebied Park Zandweerd. De verwachting van optreden van het risico betreffende Park 
Zandweerd wordt lager ingeschat. De rest van de toename (maximaal € 600.000) komt vanuit de nieuwe 
grondexploitatie die aan het Sluiskwartier is toegevoegd. Dit betreft vooral de kans op lagere opbrengsten 
voor de verkoop van panden. 
 
9.3.4 Samenvatting benodigde weerstandscapaciteit 
 
Op basis van de complete risico-inventarisatie (dus inclusief de risico’s met een risicoscore < 9) is er een bruto 
weerstandscapaciteit van circa € 36,5 miljoen. Na het corrigeren van deze risico’s met een zekerheidsfactor 
ontstaat een reële omvang van de benodigde weerstandscapaciteit die wordt gerelateerd aan de beschikbare 
weerstandscapaciteit.  
 
Minimumnorm 
Er zijn ook risico’s waar moeilijk rekening mee valt te houden, bijvoorbeeld de herijking van het 
gemeentefonds, de decentralisaties voor de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning of vanwege 
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rijksbezuinigingen. Omdat die risico’s de afgelopen jaren zijn toegenomen, is het percentage van de 
minimumnorm in de voorjaarsnota 2014 verhoogd van 2% naar 3%. 
Voor 2015 is de minimumnorm als volgt bepaald; 
 

Bedragen begroting 2015 

 

Geraamd bedrag Minimumnorm 3% 

Algemene uitkering (gemeentefonds)* € 94 miljoen  € 2,8 miljoen 

OZB capaciteit 2015 € 21 miljoen € 0,6 miljoen  

Totaal € 115 miljoen  € 3,4 miljoen 

*) exclusief decentralisatie uitkeringen 

 

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

 
Bij een zekerheid van 90% is minimaal € 15,46 miljoen weerstandsvermogen nodig om de potentiële risico’s af 

te dekken. 

 

De uitkomst van de simulatie is circa € 9 ton hoger dan in de jaarrekening 2014. Dit is veroorzaakt doordat met 
een hogere maximale omvang (ruim € 3,2 miljoen) aan risico’s is gesimuleerd (zie hierboven). Daarnaast is de 
kans dat een aantal risico’s zich voordoet lager ingeschat dan bij de berekening in de jaarrekening. 
 
9.3.6 Specifiek weerstandsvermogen 
 
 
De beschikbare weerstandscapaciteit moet minimaal gelijk zijn aan de benodigde weerstandscapaciteit om 
voldoende weerstand te kunnen bieden als de risico’s zich voordoen. Dat is vastgesteld in de beleidsnota 
Risicomanagement en weerstandsvermogen - geactualiseerde versie 2014. 
 
Deze verhouding wordt bepaald door de volgende ratio; 
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Ratio weerstandsvermogen 

 

Ratio weerstandsvermogen         = 
Beschikbare weerstandscapaciteit  

Benodigde weerstandscapaciteit 

 

De gemeente beschikt over voldoende weerstandsvermogen als de uitkomst van deze ratio minimaal 1 is. 
 
Beschikbare weerstandscapaciteit 
 
€ 17.357.000 + € 246.000 + € 0 = € 17.603.000 
 
Benodigde weerstandscapaciteit 
 
€ 15.460.000 + € 3.400.000 = € 18.860.000  
 
Deze twee uitkomsten geven het volgende resultaat; 
 

Ratio weerstandsvermogen         = 
                      € 17.603.000 

= 0,93 
                     € 18.860.000 

 
De beschikbare weerstandscapaciteit is € 1,257 miljoen lager dan de benodigde weerstandscapaciteit. 
Daarmee komt de ratio afgerond op 0,93. We verhogen de specifieke weerstandreserves ten laste van de 
algemene weerstandreserves met € 1.3 miljoen. De uitkomst wordt dan: 
 

Ratio weerstandsvermogen         = 
                      € 18.860.000 

= 1,0 
                     € 18.860.000 

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

 risico’s die voortvloeien uit het verdeelsysteem (herverdeling gemeentefonds); 

 risico’s/kansen die voortvloeien uit de accressystematiek 

Herverdeeleffecten gemeentefonds 
 
De verdeling van het gemeentefonds is zo ingericht dat elke gemeente in staat moet zijn om bij gelijke 
belastingdruk een gelijkwaardig voorzieningenniveau te leveren. Er zijn op dit moment 60 verdeelmaatstaven 
die worden gebruikt bij het verdelen van de middelen via de algemene uitkering. De verdeelmaatstaven zijn 
een weerspiegeling van de kosten die samenhangen met structuurkenmerken van de gemeenten, zoals het 
aantal inwoners, de sociale en fysieke structuur en het wel of niet hebben van een centrumfunctie. 
Ondanks dat verdeling uitgaat van de kosten van de gemeenten ontstaan hierin verdeeleffecten. Deze effecten 
kunnen zowel positief als negatief zijn. 
 
Daarnaast is op basis van de decentralisaties en groot onderhoud (1

e
 fase in 2014 en 2

e
 fase in 2015) van het 

gemeentefonds de verdeelsystematiek herijkt. Het kan zijn dat de verdeling van het macrobudget na deze 
herverdeling niet geheel aansluit bij de kosten van de gemeente Deventer. We spreken dan over 
herverdeeleffecten. Die kunnen positief of negatief zijn.  
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In het bestuursakkoord (2014) is vastgelegd dat de gemeente per jaar per inwoner een negatief 
herverdeeleffect  van maximaal € 15,00 voor haar rekening kan krijgen. Daarbij worden de herverdeeleffecten 
van alle operaties opgeteld. Dit mag maximaal 4 jaar voorkomen.  
In het ongunstigste geval kan de gemeente na 4 jaar € 60 per inwoner structureel minder uit het 
gemeentefonds ontvangen. Dat is op basis van de verwachte inwonersaantallen een bedrag van € 6 miljoen, 
met stapjes van € 1,5 miljoen per jaar.  
 
Eind maart 2015 zijn de effecten voor de gemeenten van 2

e
 fase groot onderhoud door het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties gepubliceerd. Het voorlopige effect voor Deventer is een verlaging 
van de algemene uitkering met structureel circa € 1,1 miljoen. In de paragraaf algemene uitkering zal dit 
verder worden toegelicht. 
 

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

 renterisico’s,  

 kredietrisico’s,  

 liquiditeitsrisico’s 

Beheer renterisico 
Onder renterisico wordt verstaan het risico dat: 

 renteresultaten negatief worden beïnvloed door wijzigingen in de marktrente; 

 renteresultaten beter hadden kunnen zijn; 

 de waarde van activa of passiva nadelig wordt beïnvloed door wijziging van de marktrente.  
 
Voor het beperken van renterisico’s bestaat de Wet Fido. Deze kent twee normen: 

 de kasgeldlimiet 

 de renterisiconorm 
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Kasgeldlimiet 
De Wet Fido schrijft de percentages voor op de kasgeldlimiet voor de begrote gemeentelijke uitgaven. Voor 
2015 is de kasgeldlimiet bepaald op € 26 miljoen.  
 
Iedere drie maanden wordt de kasgeldlimiet getoetst. Wanneer er een overschrijding wordt verwacht moet 
deze worden aangepast. Daarvoor worden langlopende financieringsmiddelen aangetrokken.  
 
Rente risiconorm 
Jaarlijks mogen de renterisico’s door renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan 20% van de totale 
lasten op de begroting bij aanvang van het jaar.  
 
De rente risiconorm voor 2015 bedraagt € 59,6 miljoen. Als dit bedrag wordt afgezet tegen onze vaste schuld 
van zo’n € 288 miljoen betekent dat de gemiddelde rentetypische looptijd op 4,8 jaar kan worden gezet om 
nog binnen de rente risiconorm te blijven. De gemiddelde looptijd van onze vaste schuld ligt op circa 15 jaar. 
De gemeente blijft dus ruimschoots binnen de rente risiconorm. 
 
De toets van de renterisico’s aan de hand van de rente risiconorm is opgenomen in de paragraaf financiering. 
 
Beheer kredietrisico 
Kredietrisicobeheer is het beheersen van risico’s die voortkomen uit mogelijke waardedalingen van verstrekte 
leningen. Dit is het geval als een tegenpartij niet (tijdig) de betalingsverplichtingen kan nakomen door 
insolventie of deficit.  
 
In zowel de Wet fido als de uitvoeringsregeling Ruddo en het treasurystatuut zijn voorwaarden opgenomen 
waaraan de uitzettingen zelf, evenals de tegenpartijen moeten voldoen. Op deze manier worden de 
kredietrisico’s ingeperkt. 
 
9.4.8. Schatkistbankieren 
 
In december 2013 is het schatkistbankieren ingevoerd. Dit betekent dat de gemeente tijdelijk overtollige 
middelen, met aftrek van een drempel, moet beleggen bij het Rijk.  
Ook is het mogelijk om overtollige middelen te beleggen bij andere overheden zoals gemeenten, provincies en 
waterschappen. Omdat Deventer in de afgelopen jaren hoofdzakelijk een debetgemeente was (door maximaal 
te profiteren van de kasgeldlimiet), is niet te voorzien dat deze situatie zich op afzienbare termijn zal 
voordoen. 
 
9.4.9.  Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) 
 
Het doel van de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF) is te zorgen dat Nederland voldoet aan de EMU 
norm van maximaal 3% tekort op de begroting. De tekorten van lagere overheden maken onderdeel uit van 
het EMU tekort. Omdat de landelijke overheid beboet kan worden door de Europese Unie (EU) bij een 
overschrijding van de 3% grens, wil het Rijk meer grip op de norm hebben. Dit gebeurt met de invoering van de 
Wet HOF. 
 
Op grond van de Wet HOF mag de gemeente daardoor niet meer aan kasgelden uitgeven dan zij ontvangt. 
Voor de kasstromen uit operationele activiteiten levert dat geen problemen op. De lopende uitgaven 
(bijvoorbeeld de salarissen) worden veelal betaald uit lopende inkomsten.  
 
Bij investeringen heeft het mogelijk wel grote gevolgen. Hierdoor telt een gemeentelijke investering voor het 
volledige bedrag mee in de berekening van het EMU tekort, ook als de gemeente hiervoor heeft gespaard. Dit 
betekent dat gemeenten al vrij snel het toegemeten tekort overschrijden, terwijl de gemeentelijke 
begrotingen structureel sluiten en er dus geen sprake kan zijn van onbeheersbare schulden bij gemeenten. 
 
De wet is op 10 december 2013 door de Eerste Kamer aangenomen. De gestelde norm geldt voor de 
gemeenten als collectief en hoeft voor een individuele gemeente niet direct een negatief gevolg hebben. 
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9.4.10.  Garantstellingen 
 
Voor het uitvoeren van haar maatschappelijke doelstellingen kan de gemeente aan een instelling een garantie 
of geldlening verstrekken. Hiervoor heeft de gemeente in 2013 een beleidsnota vastgesteld. Het doel 
waarvoor de garantstelling wordt verleend moet passen binnen de regelgeving en het gemeentelijke beleid 
dat zich richt op de publieke taak. De garantie of geldlening betekent voor de gemeente een financieel risico.  
 
Garantstellingen wonen 
Om het wonen in Deventer financieel beter bereikbaar te maken voor inwoners, geeft de gemeente garanties 
op leningen voor het kopen van woningen en voor het investeren in woningverbetering en duurzaamheid. 
 
Er zijn drie soorten garantstellingen: 
 
1. Garanties als borg voor woningcorporaties  

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

 
2. Directe garantieleningen woningcorporaties 

Tot 1996 gaf de gemeente rechtstreeks garantie op corporatieleningen. Het grootste deel van deze 
geborgde leningen is in 1997 en volgende jaren ondergebracht bij de stichting Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw (WSW).  
 

3. Garantie als borg voor particuliere woning eigenaren  
Dit zijn garanties die vallen onder de meer bekende term nationale hypotheekgarantie (NHG). In 1995 zijn 
de gemeentegaranties aan particuliere eigenaren ondergebracht in de stichting Waarborgfonds Eigen 
Woningen (WEW). Deze stichting staat als eerste garant. Mocht het vermogen van de stichting 
onvoldoende zijn, dan moeten het Rijk en de gezamenlijke gemeentes als achterborg renteloze leningen 
verstrekken.  
Het WEW verwacht op basis van een liquiditeitsprognose voor de periode 2015-2019 geen aanspraken op 
achtervang. Voor nieuwe leningen met NHG-borg staat het Rijk voor 100% garant.  

 
Het mogelijk optreden van het financiële risico kan hier als zeer klein worden geclassificeerd (zie voor 
classificering de beleidsnota Risicomanagement en weerstandsvermogen - 2007). 
 
Overige garanties 
De gemeente heeft naast de garanties in het kader van volkshuisvesting nog andere garanties verleend. Het 
gaat onder meer om garanties aan sportverenigingen waarbij de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) voor 
50% garant staat. 
 
Deventer brengt bij het verstrekken van een garantie een vergoeding in rekening. Een onderdeel van die 
vergoeding is de zogenaamde risicopremie. Deze premie wordt in rekening gebracht voor het risico dat de 
gemeente Deventer loopt met de verstrekking. Het ontvangen bedrag wordt gestort in een algemene reserve 
en is daardoor onderdeel van de beschikbare weerstandscapaciteit (weerstandsvermogen).  
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9.4.11. Subsidies 
 
Binnen verschillende programma’s (o.a. Leefomgeving en Milieu) ontvangt de gemeente Deventer voor het 
uitvoeren van bepaalde projecten of activiteiten een subsidie van derden. De verstrekkende instantie stelt 
meestal voorwaarden om voor de middelen in aanmerking te komen. Indien niet aan de voorwaarden wordt 
voldaan kan (een deel van) de verstrekte subsidie worden teruggevorderd. De voorwaarden van presteren en 
eventueel gevolgen van niet presteren dienen voorafgaand aan de uitvoering tussen de partijen te worden 
overeengekomen.  
 
De gemeente Deventer heeft, gezamenlijk met andere gemeenten, een bezwaarschrift ingediend tegen de 
vaststelling van de subsidie provinciaal meerjarenprogramma platteland, waarbij de subsidie ca. € 500.000 
lager wordt vastgesteld. Deventer verwacht dat de bezwaarschriften gegrond zullen worden verklaard en 
houdt voor een eventuele lagere vaststelling van de subsidie geen weerstandsvermogen aan, omdat in dat 
geval de niet subsidiabele kosten kunnen worden opgevangen binnen een overeenkomst met de Stichting 
Kostbaar Salland. 
 
9.4.12.  Samenvatting algemene risicogebieden 
 
Op basis van wat we nu weten, kunnen de genoemde risico’s niet worden gekwantificeerd. Voor het opvangen 
van deze risico’s zijn algemene weerstandsbudgetten beschikbaar, zoals een deel van de egalisatiereserve 
rente (eenmalig oplopend tot € 19,4 miljoen in 2019) en de reserve eenmalige problematiek (eenmalig € 2,6  
miljoen in 2019). 
 
Voor de frictiekosten 3D’s is een buffer te gevormd voor zowel Jeugdzorg als AWBZ/Wmo van € 4,2 miljoen. 
 
Het totaal van deze bedragen vormt samen met de beschikbare weerstandscapaciteit het totale 
weerstandsvermogen. 
 
9.5. Conclusie 
 
De ratio weerstandsvermogen is 1 Dit betekent dat de gemeente op dit moment over voldoende 
weerstandscapaciteit beschikt om de belangrijkste financiële tegenvallers als gevolg van risico’s op te vangen. 
 
Ondanks voorzichtig positieve signalen voor economisch herstel en licht positieve ontwikkelingen van het 
rijksbeleid, blijft het noodzakelijk de financiële risico’s en het weerstandsvermogen continu en nauwlettend te 
blijven volgen.  
Waar mogelijk worden extra maatregelen genomen om de beschikbare weerstandscapaciteit verder te 
versterken. Tegelijk kijkt de gemeente continu of beheersmaatregelen de omvang van financiële risico’s 
kunnen reduceren. In de begroting 2016-2019 wordt de ratio weerstandsvermogen opnieuw bepaald. 
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10.  Paragraaf grondbeleid 
 

10.1.  De rol van het gemeentelijke grondbeleid 
 
Visie gemeentelijk grondbeleid 
Het grondbeleid heeft invloed op en samenhang met de uitvoering van de programma’s zoals Ruimtelijke 
ontwikkeling, Milieu en Economie, Kunst en Cultuur. De beschikbaarheid van gronden en gebouwen zijn 
immers belangrijk voor de diverse maatschappelijke activiteiten. Dat maakt grond- en vastgoedbeleid een van 
de middelen die de gemeente kan inzetten bij het stimuleren of faciliteren van de economisch culturele 
ontwikkeling van Deventer. Op deze wijze geeft de gemeente een stimulans aan een ontwikkeling van plekken 
die er toe doen of aan transformatieopgaves.  
 
De rol van het gemeentelijke grondbeleid beweegt mee met de andere verhoudingen in de samenleving. Een 
vraaggerichte houding richting burgers en ondernemers is een basishouding. Daarbij faciliteren we werk- en 
broedplaatsen, proeftuinen of een Stadslab om gezamenlijk te experimenteren en leren. Op deze wijze pakken 
we door op uitnodigingsplanologie. 
 
Een evenwichtige ontwikkeling van Deventer, rekening houdend met demografie en verandering in 
ruimtevraag blijft een belangrijk thema. Met het gemeentelijke grondbeleid wordt eveneens bewaakt de 
doorwerking van de herprogrammering woningbouwlocaties. 
 
In 2014 heeft de raad de nieuwe Nota Grondbeleid vastgesteld. Daarin is vastgelegd dat de gemeente 
Deventer in principe geen actief grondbeleid meer zal voeren. Uitsluitend indien de markt maatschappelijk 
belangrijke ontwikkelingen niet oppakt zal de gemeente bezien in hoeverre er actief kan worden geopereerd. 
Dit noemen we het nee tenzij principe. 
 
De bestaande grondexploitaties zullen door de gemeente wel worden afgemaakt. Gronden worden in principe 
afgestoten. Daarbij wordt wel altijd bezien of aan de gronden of panden nog een zekere strategische waarde 
kan worden toegekend of dat middels de verkoop een bepaald maatschappelijk belang kan worden gediend. 
Gronden die wel in gemeentelijk bezit blijven maar nog niet onmiddellijk nodig zijn voor een ontwikkeling, zijn 
beschikbaar als wacht-/pauzelandschappen. De op die gronden gelegen panden zijn eveneens beschikbaar 
voor tijdelijke functies, passend bij de omgeving.  
 
Uitvoering van het grondbeleid 
In 2014 heeft het herstel van de woningbouwproductie zich doorgezet. Daar waar in 2013 dit herstel zich 
primair betrekking had op woningen in de lagere prijsklasse zien we in 2014 ook dat er weer beweging komt in 
de andere prijsklassen. Dit geldt voor zowel de gemeentelijke plannen als voor de particuliere ontwikkelingen 
in uitbreidingen en binnen de bebouwde kommen. 
We zien nu weer groeiende belangstelling voor kavels voor vrijstaande woningen in Eikendal en De Vijfde 
Hoek. Ontwikkelaars pakken ook de bestaande plannen weer op die bedoeld zijn voor het midden en duurdere 
segmenten, zoals bijvoorbeeld op locatie Park Zandweerd.  
Belangrijk voor de continuïteit van de woningbouwproductie is ook dat de met ontwikkelende partijen in 2014 
gesloten overeenkomst over de start van de eerste fase van Steenbrugge. De unieke constructie, waarbij de 
gemeente de grondexploitatie aan marktpartijen laat, zal de komende jaren zijn waarde kunnen bewijzen.  
Het herstel blijft broos, de financiële armslag beperkt. In 2013 en 2014 is voor de vrije kavels een 
conjunctuurkorting van 15% gehanteerd. Deze heeft inmiddels een structureel karakter gekregen. 
 
Ook in 2014 was er vraag naar gronden voor bedrijvigheid en voorzieningen. Met name de interesse voor het 
Bedrijvenpark langs de A1 is goed te noemen. Over grote percelen zijn optieovereenkomsten gesloten. Het 
komende jaar moet duidelijk worden in hoeverre dit tot verkoop van de gronden gaat leiden. Dit zal ook 
bepalend zijn voor de vraag of de ontwikkeling van de volgende fasen (westelijke deel) ter hand moet worden 
genomen. 
Voor de verspreid liggende kavels buiten het Bedrijventerrein A1 wordt minder concrete belangstelling 
waargenomen. We zoeken wegen om deze toch te kunnen vullen. 
 
De kansen en risico’s die horen bij vastgoedinvesteringen, hebben invloed op de algemene financiële positie 
van de gemeente.  
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Voor de actuele ontwikkelingen wordt verwezen naar het Meerjarenperspectief grondbeleid (Mpg).  
 
10.2.  Grondexploitaties in relatie tot financiële positie 
 
In hoofdstuk 6 van het Mpg 2015 is een financiële analyse opgenomen van de meerjarenbegrotingen van de 
diverse grondexploitaties. Op die wijze wordt inzicht geboden in het meerjarenperspectief van de 
grondexploitaties.  
In hoofdstuk 7 van het Mpg 2015 is inzicht geboden in de actuele risico’s, het benodigde weerstandvermogen 
en is de vermogenspositie geschetst. Dat hoofdstuk sluit af met een schets van het meerjarenperspectief van 
de ARG. 
Het MPG is u aangeboden bij de Jaarrekening 2014. 
 
Ten opzichte van de MPG zijn de volgende mutaties te melden. 
 
Sluiskwartier 
In 2015 wordt de nieuwe grondexploitatie Sluiskwartier toegevoegd. Deze grondexploitatie kent een negatief 
resultaat van € 1.059.000 (netto contante waarde per 1 januari 2015). Daarvoor zal een beroep worden 
gedaan op de gemeentebrede investeringsplanning. Daar staat overigens tegenover dat de gronden uit 
product 13 (onroerende zaken buiten exploitatie) worden overgeheveld naar de grondexploitatie. De 
structurele rentelasten van € 180.000 komen daardoor niet meer ten laste van product 13. 
Aan deze grondexploitatie zijn eveneens risico’s verbonden. Deze leiden tot een nieuw beroep op het 
gemeentelijke weerstandvermogen van € 0,36 mln.  
 
Park Zandweerd 
Begin 2015 werd duidelijk dat er mogelijk nieuwe geurcontouren moeten worden getrokken rondom de 
rioolzuiveringsinstallatie ten noorden van het ontwikkelingsgebied Park Zandweerd. Dit zou de ontwikkeling 
voor woningbouw sterk bemoeilijken. Wij zijn hierover in gesprek, maar het is noodzakelijk hiervoor het 
risicoprofiel van Park Zandweerd te verhogen met € 0,4 miljoen (van € 0,5 miljoen naar € 0,9 miljoen). 
 
Wijtenhorst Douweler Leide 
De verkopen binnen dit project verlopen voorspoedig, reden waarom het risicoprofiel met € 0,115 mln kan 
worden verkleind. 
 
Bovenstaande leidt tot een toename van het risicoprofiel zoals dat in het MPG is genoemd van € 0,645 mln. 
Het totale risicoprofiel, waarvoor een beroep wordt gedaan op het gemeentelijke weerstandvermogen, stijgt 
daardoor van € 9,362 miljoen naar € 10,007 miljoen. 
In hoeverre de risico’s, verbonden aan de grondexploitaties kunnen worden opgevangen binnen het totale 
gemeentelijke weerstandvermogen verwijzen we naar de paragraaf weerstandsvermogen. 
 
De omvang van het weerstandvermogen is tot op heden opgebouwd uit de volgende reserves: 
 
Saldo algemene reserve grondexploitatie:  €   3.257.000 
Saldo conjunctuurreserve:   €   2.032.000 
Saldo risico reserve grondexploitatie: €           2.000 
Totaal algemene reserve grondexploitatie: €   5.291.000 
 
Deze 3 reserves zullen worden samengevoegd tot de algemene reserve grondexploitatie. 
 
10.3.  Onroerend goed buiten exploitatie 
 
Stille reserve 
De stille reserves hebben betrekking op eigendommen binnen product 13, dat wil zeggen niet zichtbaar op de 
balans. De stille reserve is per eind 2014 ongeveer € 12,7 miljoen. 
De stille reserve en de boekwaarde van de reserve OZ (€ 0,6 miljoen) samen leiden tot een 
weerstandsvermogen voor het onroerend goed buiten exploitatie (product 13) per eind 2014 van € 13,3 
miljoen. 
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Taakstellingen 
Op basis van besluitvorming in de begroting 2014 is een taakstelling opgelegd binnen het product onroerend 
goed buiten exploitatie (Sluiskwartier, Nieuwe Markt en Deventer NO). De lasten worden in een periode van 6 
jaar afgebouwd.  
 
Voor het Sluiskwartier is een gebiedsexploitatie opgesteld, zie hoofdstuk 4 Investeringsplanning. Voor 2015 
betekent dit echter nog wel dat de taakstelling van € 174.000 eenmalig niet wordt gehaald. Dit bedrag wordt 
gedekt uit de reserve onroerende zaken. Zie zomerrapportage 2015. De taakstelling Nieuwe Markt wordt wel 
gerealiseerd.  
 
Over de verkoop van gronden in Deventer NO zal de raad eveneens in 2015 een voorstel voor besluitvorming 
worden voorgelegd. Daarin staat beschreven de wijze waarop invulling kan worden gegeven de 
exploitatielasten af te bouwen conform de begroting 2014. 
 
Reserve Onroerende Zaken 
De omvang van de reserve neemt ook af met € 130.000, verband houdend met de afwaardering van het pand 
Klooster 10, zie zomerrapportage 2015. Doordat de functie is gewijzigd naar een woonfunctie, mag de 
boekwaarde niet hoger mag zijn dan de WOZ-waarde. De stand van de reserve bedroeg € 588.461 en komt nu 
uit op € 284.461. 



 

11.  Meerjarenbalans 
 

11.1.  Inleiding  
 
De gemeentelijke balans  
Net als bedrijven hebben ook gemeenten een balans. Op de balans van de gemeente staan aan de linkerzijde – ook wel bekend als de debetzijde – de bezittingen. Aan de 
rechterzijde – ook wel bekend als de creditzijde – staat hoe deze bezittingen zijn gefinancierd. Daar staat met hoeveel schulden het bezit is belast. Het eigen vermogen in 
de vorm van reserves (en voorzieningen) geeft alleen aan in hoeverre de schulden op het bezit zijn afbetaald.  
 

Activa 
(bedragen x 
€ 1.000) 

31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 Passiva (bedragen x 
€ 1 000) 

31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 

Vaste activa      Vaste passiva      

Immateriële 
vaste activa 

213 202 191 181 170 Eigen vermogen 85.492 67.842 68.436 70.335 72.877 

Materiele 
vaste activa 

218.959 256.531 256.468 255.936 244.979 Voorzieningen 9.476 8.608 8.110 8.201 8.293 

Financiële 
vaste activa 

49.310 49.003 48.696 48.390 48.083 Vaste schulden  
rente-typische 
looptijd > 1 jaar 

289.395 331.435 320.504 309.582 290.656 

Totaal vaste 
activa 

268.482 305.737 305.356 304.507 293.232 
 

Totaal vaste 
passiva 

384.363 407.885 397.050 388.118 371.826 

Vlottende 
activa 

     Vlottende passiva      

Voorraden 108.041 99.671 84.764 73.504 60.114 Vlottende passiva 44.709 50.072 45.619 42.442 34.069 

Overige 
vlottende 
activa 

52.549 52.549 52.549 52.549 52.549       

Totaal 
vlottende 
activa 

160.590 152.220 137.313 126.053 112.663 Totaal vlottende 
passiva 

44.709 50.072 45.619 42.442 34.069 

            

Balanstotaal 
activa 

429.072 457.957 442.669 430.560 405.895 Balanstotaal 
passiva 

429.072 457.957 442.669 430.560 405.895 

 

  



 

Toelichting op diverse onderdelen van de balans:  
 
Immateriële vaste activa 
De jaren 2015-2018 zijn gebaseerd op de stand per 31-12-2014 minus de verwachte afschrijvingen voor de 
komende jaren. 
  
Materiële vaste activa 
De waarde per 31 december 2014 is gebaseerd op de balans gepresenteerd bij de jaarrekening 2014. 
Vervolgens is een jaarlijkse afschrijving toegepast conform de activastaat. Vervolgens zijn de nieuwe 
investeringen toegevoegd. Bij de investeringen is ook rekening gehouden afschrijvingen in de daarop volgende 
jaren. 
 
Financiële vaste activa 
Dit is doorgaans een redelijk stabiel bedrag. Afschrijvingen zijn conform de activastaat verantwoord in de 
betreffende jaren. 
 
Voorraden 
Betreft het verloop van de investeringen (baten en lasten) van de grondexploitatie. 
 
Overige vlottende activa 
Stand per 31-12-2014 is als een constante aangehouden voor de komende jaren. 
 
Eigen vermogen 
Gebaseerd op het (meerjarige) verloop van reserves 
 
Voorziening 
Gebaseerd op het (meerjarige) verloop van voorzieningen. 
  
Vaste schulden > 1 jaar 
Gebaseerd op de staat van opgenomen langlopende geldleningen. Het totaal loopt na 2015 af door de 
jaarlijkse aflossing.  
 
Vlottende passiva 
De stand per 31-12-2014 is als een constante aangehouden en wordt gecorrigeerd met de korte financieringen 
/ financieringsoverschotten in het betreffende jaar. 
  
11.2.  Kentgetallen 
 
Op basis van de meerjarenbalans kunnen diverse kengetallen met betrekking tot de vermogenspositie worden 
berekend. 
 

Kengetallen/ratio’s 
31-12 

Werkelijk 2014 Prognose 2015 Prognose 2016 Prognose 2017 Prognose 2018 

Netto schuldquote 103 95 92 96 90 

Netto schuld per inwoner 2.954 3.212 3.090 2.975 2.930 

Debtratio VV/TV  80 84 84 83 83 

Solvabiliteit EV/TV  20 16 16 17 17 

Voorraadquote  39 29 24 23 19 

Uitleenquote 18 14 14 15 15 
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11.3.  Toelichting op de balans 
 
De opgestelde meerjarenbalans gaat net als de meerjarenbegroting over de jaren 2015-2018.  
 
Met het maken van een balansprognose wordt in feite een reële schatting gemaakt van verschillende 
balansposten op basis van de huidige balans, de verwachte investeringen en de lopende 
aflossingsverplichtingen. 
 
Aan de hand van deze gegevens wordt in een meerjarenbalans inzicht gegeven in de ontwikkeling van de 
balansposten: vaste en vlottende activa, vreemd en eigenvermogen. Deze posten kunnen vervolgens weer 
informatie geven over de diverse ratio’s zoals solvabiliteit, debt ratio en schuldpositie. Uit onze 
meerjarenbalans blijkt het volgende: 
 
Vaste activa 
De vaste activa stijgt door: vervangingsinvesteringen, vastgestelde investeringen uit begroting 2015-2018 en 
investeringen op basis van het investeringsplan, zoals bij de Voorjaarsnota 2015 wordt voorgesteld.  
 
Vlottende activa 
De vlottende activa daalt. Dit betreft een afname van de boekwaarden grondexploitaties door verwachte 
verkoop gronden. 
  
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen wijzigt door een mutatie van bestemmingsreserve in verband met het realiseren van 
afgesproken prestaties. 
 
Vreemd vermogen 
Het vreemd vermogen stijgt. Dit wordt veroorzaakt door een toename van de lening portefeuille op basis van 
een saldo van aflossingen, investeringen en de geraamde investeringen. 
 
Schuldkengetallen / ratio’s  
De nettoschuldquote daalt in de jaren 2015 tot en met 2018. Deze daling wordt veroorzaakt door aflossing van 
langlopende leningen (verlaging van de netto-schuld) en een verhoging van de totale inkomsten doordat vanaf 
2015 de bate(€ 50 miljoen) met betrekking tot de transitie 3D hierin zijn meegenomen. "  
 
11.4.  Algemene toelichting op kengetallen  
 
Inleiding 
Op de vorige pagina is de meerjarige balans en diverse kengetallen opgenomen. Hieronder volgt een algemene 
toelichting op diverse onderdelen van de balans en de kengetallen. Deze toelichting is  afkomstig van de VNG 
factsheet ‘Financiële ruimte en schuldpositie en terug te vinden op: 
www.vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien 
 
Stand van zaken 
Door de economische recessie staan de inkomsten van gemeenten onder druk. Kunnen we de komende tijd 
nog wel investeren, hebben we daar financieel nog ruimte voor? Een goede vraag, zeker ook met de nieuwe 
wet HOf. Voor een antwoord hierop moet u in de eerste plaats naar de balans van de gemeente kijken. 
 
Investeringscapaciteit 
Reserves op de balans in vorm van eigen vermogen zeggen op zich weinig over de investeringsruimte van een 
gemeente. Dat dit wel zo zou zijn berust op een misverstand. Eigen vermogen in de vorm van reserves is geen 
geld. 
 
Voor het betalen van de facturen van een investering moet er geld op de bankrekening staan. En als er te 
weinig geld op de bank staat, moet dat eerst worden geleend. Daarmee stijgt de schuld. Daarom moet de blik 
juist op de schulden worden gericht. Wat is de hoogte van de schulden? Is het aangaan van nog meer schulden 
voor nieuwe investeringen nog wel verantwoord? 
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Schulden brengen namelijk rentelasten met zich mee. Daarbij veroorzaken nieuwe investeringen in de 
toekomst extra kosten voor beheer, onderhoud en afschrijvingen. De afschrijvingen weerspiegelen (deels) de 
aflossingen op de leningen voor investeringen. Hoge schulden verdrukken zo andere noodzakelijke uitgaven 
van de gemeente. 
De investeringscapaciteit van een gemeente hangt dus in belangrijke mate af van de ruimte om meer schulden 
aan te gaan. De ruimte voor het aangaan van schulden wordt bepaald door de inkomsten. Bij hogere 
inkomsten kan een gemeente hogere rentelasten van schulden opvangen. 
 
Kengetallen schuld 
Het blote bedrag aan schulden op de balans zegt dus niet alles. U moet juist naar verhoudingsgetallen kijken, 
zogenaamde kengetallen. Goede kengetallen voor het 
beoordelen van de hoogte van de schuld zijn: 

 debt-ratio 

 de netto schuld als aandeel van de inkomsten (netto schuldquote). 

Door de uitkomsten van deze kengetallen te vergelijken met wat gewoon is voor gemeenten, krijgt u een 
goede indruk van de hoogte van de schulden. 
 
Hoe hoog is het bezit belast met schuld? 
De debt-ratio zegt welk aandeel van het gemeentebezit is belast met schulden. Het bezit staat aan de 
linkerzijde van de balans. De financiering van het gemeentebezit staat aan de rechterzijde van de balans. De 
debt-ratio reken je uit door de som van de langlopende schulden, de kortlopende schulden en overlopende 
passiva op de rechterzijde van de balans te delen door het balanstotaal en dit verhoudingsgetal uit te drukken 
in procenten.  
 

Debt ratio 

Onderhandse leningen+ overige vaste schuld + kortlopende schulden + overlopend 
passiva 

Balans totaal 
 
Een debt-ratio van hoger dan 80 procent geeft aan dat de gemeente zijn bezit met veel schulden heeft belast. 
Naast de debt-ratio kan ook de solvabiliteitsratio voor een dergelijk oordeel gebruikt worden. De 
solvabilteitsratio is het spiegelbeeld van de debt-ratio. Bij een debt-ratio van 80 procent bedraagt de 
solvabiliteitsratio 20 procent. De 
solvabiliteitsratio laat zien welk aandeel van het gemeentebezit is afbetaald. 
 
Hoe zwaar drukt de schuld op de begroting? 
De netto schuld berekent u als volgt: van de som van de onderhandse leningen, overige vaste schuld, 
kortlopende schuld en overlopende passiva trekt u de langlopende uitzettingen, kortlopende 
(debiteuren)vorderingen en uitzettingen, liquide middelen en overlopende activa af. 
Als de netto schuld wordt gedeeld door de totale inkomsten (voor bestemming reserves), is het resultaat de 
netto schuld als aandeel van de exploitatie (inkomsten). Dit kengetal wordt ook wel de netto schuldquote 
genoemd. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de 
exploitatie en de 
hoogte van de investeringen uit het nabije verleden. In formulevorm ziet de netto schuldquote er als volgt uit: 
 

Netto schuldquote 
Netto schuld 

Totale inkomsten (voor bestemming reserves) 
 
Bij een netto schuldquote hoger dan 130% springt het licht voor een gemeente bij wijze van spreken op rood. 
De gemeente heeft dan een hoge schuld. Dit plafond is vergelijkbaar met het Europese schuldplafond van 60% 
BBP dat geldt voor landen. Bij een netto schuldquote hoger dan 130% doet u er als gemeente goed aan de 
schulden af te bouwen. Dat betekent een terughoudend investeringsbeleid en het afbouwen van voorraden 
bouwgrond. Al bij een lager percentage tussen de 100% en 130% is voorzichtigheid geboden en staat het licht 
voor de gemeente op oranje. 
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Oordeel niet te snel 
Een kanttekening bij de bovengenoemde plafonds van 80 procent bij de debt-ratio en 130 procent bij de netto 
schuldquote is op zijn plaats. Men moet niet blind varen op deze kengetallen. 
Ten eerste kan een gemeente veel geld hebben uitgeleend aan culturele instellingen of gemeenschappelijke 
regelingen. De rentelasten en aflossingen van de schulden, die hier tegenover staan, drukken niet op de 
exploitatie. Men  kan deze ook in mindering brengen op de netto schuld. 
 
Om zicht te krijgen hoeveel geld de gemeente uitgeleend heeft, kan de uitleenquote worden berekend aan de 
hand van de volgende formule. 
 

Uitleenquote 
Leningen aan verbonden partijen + leningen aan derden 

Totale inkomsten  
 
Als een gemeente geld uitleent, gaat dit niet zonder risico. Het kan zijn dat de andere partijen de leningen niet 
kunnen afbetalen. De gemeente is dan het uitgeleende geld kwijt en blijft met de schulden die er tegenover 
staan zitten. 
Ten tweede kan de gemeenten grote voorraden bouwgrond bezitten. Bij verkoop van de kavels komt er geld in 
het laatje. Daarmee worden de schulden afgelost en de betaalde rentelasten goedgemaakt. De verkoop moet 
dan wel binnen redelijke termijn in het verschiet liggen. De voorraadquote geeft zicht op de voorradenpositie 
van de gemeente en wordt berekend aan de hand van de volgende formule. 
 

Voorraadquote 
Bouwgrond + voorraden onderhanden werk + overige gronden 

Totale inkomsten  
 
Juist op de voorraden grond lopen de gemeenten risico. In de nasleep van de recessie is het risico van 
tegenvallende opbrengsten uit grondverkopen aanwezig. 
Het is goed ook de uitgeleende gelden en voorraden mee te nemen in de analyse van de hoogte van de schuld 
en ze uit te drukken als aan aandeel van de inkomsten. Daardoor kunnen ze rechtstreeks worden afgetrokken 
van de netto schuldquote. Een hoge netto schuldquote kan het gevolg zijn van een hoge uitleenquote of 
voorraadquote. 
Door de uitleenquote en voorraadquote van de netto schuldquote af te trekken, krijgt men een goede indruk 
van de schuld die op de exploitatie drukt. 
 
Schulden in de toekomst 
Gemeenten moeten anticiperen op externe effecten die van invloed zijn op de schuldpositie van gemeenten. 
Hoe de schuld van een gemeente eruit komt te zien, hangt naast de investeringen af van de ontwikkeling van 
de inkomsten en uitgaven. In de regel zullen bestaande schulden langzaam verdampen door inflatie. Dit zit 
namelijk als volgt: indien de inflatie stijgt, stijgen de inkomsten mee. 
De netto schuldquote zal afnemen omdat de inkomsten in de noemer groeien. De inkomsten kunnen in de 
toekomst ook dalen, dat kan door bevolkingskrimp of door de negatieve gevolgen van een recessie op de 
gemeentelijke inkomsten. Het mechanisme werkt dan omgekeerd. Bij gelijk blijvende schuld stijgt de netto 
schuldquote doordat de inkomsten in de noemer terug lopen. 
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Bijlage 1  Algemene uitkering 
 

De voorjaarsnota 2015 is voor de algemene uitkering (AU) het moment om het financieel meerjaren beeld aan 
te sluiten op de stand gepresenteerd in de najaarsrapportage 2014. De mutaties die in deze periode hebben 
plaatsgevonden komen voort uit; 
o De decembercirculaire 2014 (BZK); 
o En overige mededelingen van het ministerie van BZK. 
De effecten voor Deventer en de ontwikkelingen in de AU worden in dit hoofdstuk kort samengevat. 
 
Decembercirculaire 
Op 11 december 2014 is door het ministerie van BZK de decembercirculaire gepubliceerd. Van de drie 
circulaires (mei, september en december) heeft de decembercirculaire doorgaans een beperkte strekking. Het 
gaat primaire om onderwerpen die voor het einde van het jaar geregeld moeten zijn met het oog op de 
jaarafsluiting door het Rijk en de gemeenten. In de decembercirculaire zijn een beperkt aantal maatregelen 
opgenomen voor Deventer en worden in deze paragraaf kort toegelicht. 
 
Overige mededelingen 
Op 23 maart heeft het ministerie van BZK de notitie ‘Uitkomsten 2

e
 fase groot onderhoud gemeentefonds’ 

gepubliceerd. In de publicatie zijn de voorlopige uitkomsten van de 2
e
 fase van de nieuwe verdeling van de 

algemene uitkering in het gemeentefonds opgenomen. De tweede fase wordt ingevoerd in 2016. De 
herverdeeleffecten van de 2

e
 fase hebben hun weerslag op 2016 en volgende jaren. 

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de herverdeling en de effecten van zowel de 1
e
 fase als 2

e
 fase van het groot 

onderhoud gemeentefonds voor Deventer. 
 
1. Samenvatting niet neutrale mutaties vanaf de septembercirculaire 2014 (najaarsrapportage) 
 

Bedragen x € 1.000 2015 2016 2017 2018 2019 

Niet neutrale mutaties AU n.a.v. decembercirculaire en 
volumina 

     

1 Accres (mutatie uitkeringsfactor) -350 - - - - 

2 Volumina mutaties diverse maatstaven 523 490 508 509 541 

Subtotaal niet neutrale mutaties decC14 173 490 508 509 541 

      

Niet neutrale mutaties AU-overige (extracomptabel)      

3 Voorlopige uitkomst groot onderhoud gemeentefonds 
(fase 2) 

- -475 -1.075 -1.075 -1.075 

4 Omvang bepaalde verdeelmaatstaven (herverdeling) -460 -460 -460 -460 -460 

5 Geprognosticeerde meeropbrengst AU-intrekken -500 -500 -500 -500 -500 

Subtotaal niet neutrale overige mutaties -960 -1.435 -2.035 -2.035 -2.035 

      

Totaal niet neutrale mutaties Algemene Uitkering t.b.v. 
VJN2015 

-787 -945 -1.527 -1.526 -1.494 

 
Tabel 1. Samenvatting niet neutrale mutaties Algemene Uitkering t.o.v. SepC14 (najaarsrapportage) 
 
Hieronder worden de verschillende posten kort toegelicht. 
 
Ad 1) Accres – decembercirculaire 2014  
Door het vervallen van de maart-circulaire is normaliter de september-circulaire het laatste bijstelmoment 
voor de accressen. Mogelijke onderuitputting wordt dan vervolgens verwerkt in de meicirculaire van het jaar 
t+1. In de najaarsnota van de rijksoverheid over 2012 bleek een onderuitputting van € 192 miljoen, die niet 
beschreven werd in de decembercirculaire 2012. Dit leidde in het land tot discussies met de accountant over, 
of het gemeentelijk aandeel over dat bedrag in de jaarrekening verwerkt moest worden. Dit is vervolgens in de 
decembercirculaire 2013 wel opgenomen. In de decembercirculaire 2014 wordt hierover niet gerept. In de 
gemeentelijke financiële sector wordt wel rekening gehouden met een onderuitputting van 5 punten 
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uitkeringsfactor. Dit zou voor Deventer een korting betekenen van circa € 350.000 eenmalig. Door het 
opnemen van deze stelpost is hiermee alvast rekening gehouden. 
 

Bedragen x € 1.000 2015 2016 2017 2018 2019 

Accres (verwachte mutatie uf) – stelpost -350 - - - - 

 
Ad 2) Volumina mutaties diverse maatstaven 
Volumina mutaties verhogen of verlagen de omvang van de algemene uitkering. Bij iedere uitwerking van een 
circulaire worden nieuwe aantallen (volumina) ingevoerd in het rekenmodel. In de uitwerking van de 
decembercirculaire wordt de toename hoofdzakelijk veroorzaakt door het aantal bijstandontvangers. Deze 
mutatie wordt toegelicht in hoofdstuk 2. Per saldo geven de aantallen het volgende meerjarig financieel effect. 
 

Bedragen x € 1.000 2015 2016 2017 2018 2019 

Volumina mutaties diverse maatstaven 523 490 508 509 541 

 
Ad 3) Voorlopige uitkomst groot onderhoud gemeentefonds (fase 2) 
Op 23 maart heeft het ministerie van BZK de notitie ‘Uitkomsten 2

e
 fase groot onderhoud gemeentefonds’ 

gepubliceerd. In de publicatie zijn de voorlopige uitkomsten van de 2e fase van de nieuwe verdeling van de 
algemene uitkering in het gemeentefonds opgenomen. De tweede fase wordt ingevoerd in 2016. De 
herverdeeleffecten van de 2e fase hebben hun weerslag op 2016 en volgende jaren. 
Bij het onderzoek is uitgegaan van de cijfers en situatie in de decembercirculaire 2014. 
Het voorlopige herverdeeleffect van de 2

e
 fase groot onderhoud voor Deventer is een structurele verlaging 

van de algemene uitkering met circa € 1,1 miljoen. Dit is gebaseerd op de voorlopige uitkomsten van de 
herverdeling gepubliceerd in de notitie ‘Uitkomsten 2

e
 fase groot onderhoud gemeentefonds’. In 2016 

ontvangt Deventer een eenmalige suppletie uitkering van naar verwachting circa € 6 ton. In de meicirculaire 
2015 zullen de herverdeeleffecten zijn geactualiseerd naar het uitkeringsjaar 2016. In hoofdstuk 5 wordt het 
groot onderhoud en de effecten van de 1

e
 en 2

e
 fase nader toegelicht.  

 
Bedragen x € 1.000 2015 2016 2017 2018 2019 

Voorlopige uitkomst groot onderhoud GF (fase 2) - -475 -1.075 -1.075 -1.075 

 
Ad 4) Omvang bepaalde verdeelmaatstaven (herverdeling) 
Door de herverdeling van het gemeentefonds en de invoering van nieuwe en gewijzigde maatstaven, 
waaronder de maatstaf woonruimten gebaseerd op de BAG, is de omvang van bepaalde maatstaven onzeker. 
Dit komt vooral door onduidelijkheid over de definitie van betreffende maatstaven. Uit voorzichtigheid neemt 
Deventer op basis van verwachte aantallen woonruimten, inwoners en huishoudens een negatieve meerjarige 
stelpost op ten bedrage van € 460.000. 
 

Bedragen x € 1.000 2015 2016 2017 2018 2019 

Omvang bepaalde verdeelmaatstaven 
(herverdeling) 

-460 -460 -460 -460 -460 

 
Ad 5) Geprognosticeerde meeropbrengst AU – intrekking stelpost 
Bij het opstellen van de jaarrekening over de afgelopen jaren werd in 2014 vastgesteld dat Deventer telkens 
een meeropbrengst in de AU van enkele tonnen kon verantwoorden. Op basis van deze signalering werd een 
positieve stelpost van € 5 ton ingesteld. Uit voorzichtigheidsoverwegingen en vanwege de onzekerheid over de 
meerjarige resultaten van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds (resultaat groot onderhoud) is besloten 
deze stelpost in te trekken. Dit geeft de volgende financiële correctie op de berekening van de AU;  
 

Bedragen x € 1.000 2015 2016 2017 2018 2019 

Geprognosticeerde meeropbrengst AU 
 – intrekking stelpost 

-500 -500 -500 -500 -500 
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2. Samenvatting uitkomst decembercirculaire 2014 
 

Op 11 december 2014 is door het ministerie van BZK de decembercirculaire gepubliceerd. Van de drie 
circulaires (mei, september en december) heeft de decembercirculaire doorgaans een beperkte strekking. De 
berekening van de algemene uitkering op basis van de decembercirculaire 2014 laat meerjarig voor Deventer e 
volgende ontwikkeling zien: 

Bedragen x € 1.000 2015 2016 2017 2018 2019 

Stand Algemene Uitkering-Begroting 2015-2019 
(SepC14) 

172.219 171.884 169.359 168.048 168.104 

Mutaties n.a.v. decembercirculaire 2014      

Neutrale mutaties AU 2015-2019 o.b.v. DecC2014-extra 
middelen 

     

1. Sociale acceptatie LHBT - 20 20 - - 

Subtotaal neutrale mutaties - 20 20 - - 

Niet neutrale mutaties AU 2015-2019 o.b.v. DecC2014 en 
volumina 

     

2. Accres (verwachte mutatie uf) – stelpost (bron: Pauw) -350 - - - - 

3. Centra jeugd en gezin (voorheen du) -95 -79 -78 -89 -78 

4. Suppletie groot onderhoud Gemeentefonds 78 - - - - 

Uitgavenmaatstaven      

5. Bijstandontvangers 540 569 586 598 619 

Subtotaal niet neutrale mutaties 173 490 508 509 541 

Subtotaal mutaties DecC14 t.o.v. SepC14 173 510 528 509 541 

Stand Algemene Uitkering – o.b.v. DecC14 172.392 172.394 169.887 168.557 168.645 

 

Tabel 2. Specificatie mutaties AU op basis van de decembercirculaire 2014 
 
Hieronder volgt een korte toelichting op de mutaties 1, 3, 4 en 5. De mutatie 2 is al toegelicht onder tabel 1. 
Samenvatting niet neutrale mutaties Algemene Uitkering t.o.v. SepC14 (najaarsrapportage 2014) hierboven. 

 
Ad1) Sociale acceptatie LHBT (Regenboogsteden) – neutrale mutatie 
Via de decentralisatie uitkering LHBT emancipatiebeleid (Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, 
Biseksuelen en Transgenderpersonen) heeft Deventer in 2014 € 10.000 ontvangen voor de start en uitrol in 
2015. Zowel in 2016 en 2017 ontvangt Deventer daarvoor nog eens extra € 20.000.  
 

Bedragen x € 1.000 2015 2016 2017 2018 2019 

Sociale acceptatie LHBT - 20 20 - - 

 
Ad 3) Centra jeugd en gezin – niet neutrale mutatie 
Met ingang van 2015 worden de middelen van de decentralisatie uitkering Centra voor Jeugd en Gezin 
overgeheveld naar de algemene uitkering. De omvang van de middelen blijft gelijk. Alleen door de verdeling via 
verschillende maatstaven, treed voor Deventer een meerjarig negatief herverdeeleffect op. 
 

Bedragen x € 1.000 2015 2016 2017 2018 2019 

Centra jeugd en gezin (voorheen du) -95 -79 -78 -89 -78 

 

Ad 4) Suppletie groot onderhoud Gemeentefonds 

In de septembercirculaire zijn voor de eerste fase van het groot onderhoud aanpassingen aangekondigd voor 
bepaalde maatstaven (o.a. achterstandsleerlingen, BAG gemeenten (kazernes en gevangenissen), etc.). In de 
decembercirculaire zijn deze aanpassingen verwerkt en hebben geleid tot een herberekening van de suppletie 
uitkering. Voor Deventer neemt het negatieve herverdeeleffect toe van - € 398.887 naar - € 554.062. Hiervoor 
ontvangt Deventer in 2015 een aanvulling op de eerder verstrekte suppletie uitkering van € 78.000. 
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Bedragen x € 1.000 2015 2016 2017 2018 2019 

Suppletie groot onderhoud Gemeentefonds 78 - - - - 

 
Ad 5) Bijstandontvangers 
In de uitwerking van de decembercirculaire is op basis van het laatste bevoorschottingsformulier van het 
ministerie van BZK het aantal bijstandsontvangers over 2014 geactualiseerd. Dit heeft een meerjarig positief 
effect tot gevolg. Zie voor de uitkomsten onderstaande tabel.  
 

Bedragen x € 1.000 2015 2016 2017 2018 2019 

Bijstandontvangers 540 569 586 598 619 

 
3. Integratie uitkering sociaal domein 
 
Zoals in de najaarsrapportage aangegeven zullen de middelen sociaal domein vanaf 2015 voor drie jaar 
worden verstrekt via één integratie uitkering in de zin van artikel 5, tweede lid van de Financiële 
verhoudingswet. Deze uitkering blijft apart zichtbaar op de gemeentefonds begroting. 
In onderstaande tabel worden de bedragen voor gemeente Deventer gepresenteerd die op basis van de 
septembercirculaire 2014 zijn toegekend. 
 

Bedragen x € 1.000 2015 2016 2017 2018 2019 

Sociaal domein (3D’s) o.b.v. septembercirculaire      

Decentralisatie AWBZ naar Wmo (lu) - 23.934 25.182 24.482 24.414 

Decentralisatie jeugdzorg (lu) - 25.533 25.030 24.291 24.289 

Decentralisatie participatiewet (lu) - 24.039 22.600 21.232 20.131 

Totaal - 73.506 72.812 70.005 68.834 

 
Tabel 3. Integratie uitkering sociaal domein gemeente Deventer 
 
Aanvullende informatie integratie uitkering sociaal domein – decembercirculaire 2014 
De bedragen voor 2015 ondergaan in de decembercirculaire ten opzichte van de septembercirculaire 2014 
geen wijziging. Zij zijn echter niet definitief. Hieronder wordt beknopt aangegeven wat de stand van zaken is. 
Voor uitgebreidere informatie wordt de lezer verwezen naar de decembercirculaire 2014 via onderstaande link. 
 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/circulaires/2014/12/11/decembercirculaire-
gemeentefonds-2014.html 
 
Wmo 
 
Wlz-indiceerbaren 
Besluitvorming in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft tot gevolg dat sommige cliënten niet onder 
de Wmo 2015 en onder de Jeugdwet maar onder de Wlz zullen vallen. In verband hiermee zal de integratie-
uitkering Sociaal domein vanaf het jaar 2015 worden verlaagd. 
Het gaat om een bedrag van maximaal € 134 miljoen (€ 25 miljoen Wmo 2015 en € 109 miljoen Jeugdwet). De 
omvang van de correctie per gemeente kan in januari 2015 worden bepaald op basis van de realisatiegegevens 
over de overgang van Wlz-indiceerbaren naar de Wlz. Deze gegevens komen op afzonderlijk gemeentelijk 
niveau beschikbaar. Het Ministerie van VWS zal deze bedragen per gemeente zo snel mogelijk bekend maken. 
 
Beschermd wonen 
Door een aantal centrumgemeenten is aangegeven dat het budget GGZ-C niet toereikend is. 
Onderzoek samen met de VNG moet uitwijzen of het budget 2015 GGZ-C moet worden bijgesteld. 
 
Uitvoeringskosten pgb-trekkingsrecht 
Met de VNG is de bestuurlijke afspraak gemaakt dat het Ministerie van VWS voor 2015 zowel de 
ontwikkelingskosten als de uitvoeringskosten SVB pgb-trekkingsrecht voor zijn rekening neemt. Met ingang van 
2016 komt dit voor rekening van gemeenten. 
 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/circulaires/2014/12/11/decembercirculaire-gemeentefonds-2014.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/circulaires/2014/12/11/decembercirculaire-gemeentefonds-2014.html


 

Gemeente Deventer - Voorjaarsnota 2015  94 
 

Objectief verdeelmodel Wmo 
Het objectief verdeelmodel voor de WMO gaf geen bevredigende oplossing voor het beschermd wonen in 34 
centrum gemeenten. De VNG zal samen met die gemeenten oplossingsvoorstellen ontwikkelen. 
 
Jeugdzorg 
 
Jeugdhulp 
De VNG en de branches gespecialiseerde zorg voor jeugd gaan onderzoek doen naar de uitgaven in de jeugd 
ggz en naar toepassing van het woonplaatsbeginsel voor gemeenten met zeer veel residentiële 
jeugdhulpcapaciteit. 
Het Rijk besluit in het voorjaar over het al dan niet toekennen van de rijksbrede compensatie voor loon- en 
prijsontwikkeling (nominale indexatie). 
 
Objectief verdeelmodel Jeugdzorg 
Eerder is aangekondigd dat in deze decembercirculaire 2014 de uitkomsten bekend zouden worden van het 
objectief verdeelmodel voor de jeugdzorg. De cijfers zouden met een invoerregeling gaan gelden met ingang 
van 2016. In de decembercirculaire zijn deze cijfers niet gepubliceerd. 
Over de invoerregeling en het tempo daarvan in de integratie-uitkering sociaal domein (dus alle 3D’s samen) 
wordt nog overleg gevoerd met de VNG. 
 
Centrum voor Jeugd en Gezin.  
Deze decentralisatie-uitkering stopt in 2015 en wordt in dat jaar opgenomen in de maatstaven van de 
algemene uitkering. Dat leidt tot herverdeeleffecten op individueel gemeenteniveau.  
 
Compensatie voor inflatie.   
De compensatie is nu nog niet opgenomen in de ontwikkeling van de macrobudgetten. In de 
decembercirculaire is aangegeven, dat dit wordt besproken bij de voorstellen over de rijksbegroting 2016. Bij 
de normeringsmethodiek – samen de trap op en samen de trap af- is daarmee eveneens geen rekening 
gehouden. 
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4. Groot onderhoud gemeentefonds 
 
Op 23 maart heeft het ministerie van BZK de notitie ‘Uitkomsten 2

e
 fase groot onderhoud gemeentefonds’ 

gepubliceerd.  
In de publicatie zijn de voorlopige uitkomsten van de 2

e
 fase van de nieuwe verdeling van de algemene 

uitkering in het gemeentefonds opgenomen. De tweede fase wordt ingevoerd in 2016. De herverdeeleffecten 
van de 2

e
 fase hebben hun weerslag op 2016 en volgende jaren. Bij het onderzoek is uitgegaan van de cijfers 

en situatie in de decembercirculaire 2014. 
 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de achtergrond van het groot onderhoud en de effecten van de 1

e
 en 2

e
 

fase voor de gemeente Deventer. 
 
4.1 Aanleiding, doel en uitgangspunten groot onderhoud 
In het Periodiek Onderhoudsrapport (POR) van 2010 constateerden de fondsbeheerders BZK en Financiën dat 
de verdeling van middelen niet meer aansloot op de kosten van gemeenten. Deze scheefgroei gaf aanleiding 
tot vervolgonderzoek. 
 
Na enige afstemmingsrondes over de uitgangspunten hebben de fondsbeheerders in goed overleg met de 
VNG, betrokken ministeries en de Raad voor financiële verhoudingen (Rfv) besloten dat per 2015 groot 
onderhoud wordt uitgevoerd op het gemeentefonds. Het gaat daarbij om integraal onderhoud van het 
gemeentefonds: de vastlegging van de huidige praktijk in de verdeling van het gemeentefonds.  
 
Het groot onderhoud aan de verschillende clusters van het gemeentefonds is in twee fasen (2015 en 2016) 
aangepakt. 
 

Cluster (vanaf 2015) Herijking per: 

 2015 (fase 1) 2016 (fase 2) 

1 Werk en Inkomen  X 

2 Jeugd X  

3 Maatschappelijke ondersteuning X  

4 Educatie X  

5 Cultuur en ontspanning X  

6 Infrastructuur en gebiedsontwikkeling  X 

7 Riolering en reiniging X  

8 Openbare orde en veiligheid  X 

9 Bestuur en algemene ondersteuning X  

10 Eigen inkomsten (OEM) X  

11 Overige X  

 
Tabel 4. Groot onderhoud per cluster vanaf 2015 
 
Doel 
Het doel van het groot onderhoud is een toekomstbestendige verdeling (basis) voor het gemeentefonds. Dit 
betekent dat de gemeenten de uitkering krijgen die bij hun taken past volgens de systematiek van de 
financiële verhoudingswet. 
 
Uitgangspunten 
De verdeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds houdt geen oordeel in over de wijze waarop 
gemeenten hun taken uitvoeren. De verdeling volgt de kosten van de gemeenten en de patronen die zichtbaar 
zijn in de gemeentelijke kosten en inkomsten. 
Daarvoor hanteert de systematiek de volgende uitgangspunten; 
o De verdeling van het gemeentefonds blijft kosten georiënteerd en globaal; 
o Bij de verdeling van het gemeentefonds blijft een deel van de ontvangsten van de gemeenten buiten 

beschouwing zodat gemeenten mogelijkheden hebben hun eigen keuzes te bekostigen; 
o Het onderhoudssysteem van het gemeentefonds is gericht op tijdig signaleren en corrigeren van 

verdeelstoornissen. 
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Het resultaat van het groot onderhoud van zowel de eerste als de tweede fase, heeft geleid tot een andere 
verdeling tussen en binnen clusters en tot herverdeeleffecten tussen gemeenten. 
 
4.2 Uitvoering en effecten 2

e
 fase groot onderhoud 

De 2
e
 fase groot onderhoud omvat de taakgebieden Werk & Inkomen (W&I), Infrastructuur en 

gebiedsontwikkeling, Brandweer & Rampenbestrijding (B&R, onderdeel van cluster Openbare orde en 
veiligheid) en is op verzoek van de VNG onderzocht of de aanpassingen in het subcluster Onderwijshuisvesting 
(Educatie) nog actueel zijn (op basis van recente cijfers). 
 
Uit het onderzoek naar de drie clusters (2

e
 fase) blijkt dat de gemeenten aan betreffende clusters in totaal € 

238 miljoen meer uitgeven dan het bedrag dat in het fonds wordt verdeeld. De technische verwerking daarvan 
is in twee stappen doorgevoerd.  
In de eerste stap zijn de nieuwe clusterformules doorgevoerd zoals deze uit de onderzoeken naar voren zijn 
gekomen. Hierbij zijn de 2

e
 fase clusters in totaal met € 238 miljoen verhoogd.  

 

Cluster (vanaf 2015) Mutatie 
2

e
 fase 

Werk en Inkomen -41 

Infrastructuur en gebiedsontwikkeling 206 

Openbare orde en veiligheid 73 

Totaal 238 

 
Tabel 5. Mutatie 2

e
 fase per cluster (in mln. €) 

 
Omdat de totale omvang van het gemeentefonds gelijk blijft zijn vervolgens in de tweede stap alle clusters 
(naar rato) volgens de gebruikelijke systematiek (via de uitkeringsfactor) verlaagd. 
 
Volume clusters 
gebaseerd op feitelijk 
uitgavenniveau 
gemeenten 

    Effect uitkeringsfactor     Volume passend 
gemaakt lllllop omvang 
gemeentefonds 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1. Technische verwerking herverdeling 2

e
 fase effecten  

 
De rode blokjes in bovenstaand figuur geven de correcties weer op de verschillende clusters om uit te komen 
op de totale omvang van het gemeentefonds. 
 
Wat zijn in het kort de onderzoeksbevindingen per cluster? 
 
Werk & Inkomen 
o Op basis van actuele cijfers van het aantal bijstandsontvangers is de omvang van het cluster te hoog en 

wordt dit per saldo verlaagd met € 41 miljoen; 
o Er is een bepaalde scheefheid tussen grote en kleine gemeenten geconstateerd. De nieuwe verdeling heft 

dit op; 
o Het aantal bijstandsontvangers zorgde voor een grote dynamiek in de omvang van de uitkering. Om dit 

effect te stabiliseren is het aandeel van deze maatstaf verlaagd en wordt er vanaf 2016 uitgegaan van een 
driejarig gemiddelde. 
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Infrastructuur en gebiedsontwikkeling (VHROSV) 
o Uit het onderzoek is gebleken dat kleine gemeenten meer uitgeven dan de grote gemeenten. De nieuwe 

verdeling moet deze scheve situatie opheffen; 
o Het is onduidelijk wat de afschaffing van de ISV middelen per 2015 betekent voor de grotere gemeenten. 

Vanwege deze onzekerheid wordt een lagere uitkomst van de nieuwe verdeelformule voor de 
rechtstreekse ISV gemeenten (tijdelijk) geneutraliseerd door middel van een decentralisatie uitkering 
(VHROSV); 

o De omvang van het cluster is verhoogd met € 206 miljoen. 
 
Openbare orde en veiligheid 
o Nagenoeg alle gemeenten geven meer uit aan activiteiten binnen dit cluster. De omvang van het 

subcluster Brandweer is verhoogd met € 73 miljoen. De nieuwe verdeling is vooral ten gunste van de 
kleinere (minder verstedelijkte) gemeenten. 

o De hybride financiering (via gemeenten en Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)) blijft voorlopig 
gehandhaafd. 

 
In totaal is het gecombineerde effect van alle clusters uit de 2

e
 fase van het groot onderhoud een herverdeling 

van grote naar kleine gemeenten. 
 
4.3 Wat is het effect voor de gemeente Deventer? 
Effect 1

e
 fase groot onderhoud 

Het herverdeeleffect van de 1
e
 fase groot onderhoud voor Deventer is een structurele verlaging van de 

algemene uitkering met circa € 4 ton. Dit effect is gebaseerd op de meicirculaire 2014 en geldt voor de jaren 
2015 en verder. Om de overgang geleidelijk door te voeren ontvangt Deventer in 2015 een eenmalige 
suppletie uitkering van ca. € 2 ton. 
 
In de septembercirculaire 2014 zijn voor de eerste fase van het groot onderhoud aanpassingen aangekondigd 
voor bepaalde maatstaven (o.a. achterstandsleerlingen, BAG gemeenten (kazernes en gevangenissen), etc.). 
Deze aanpassingen zijn verwerkt en hebben geleid tot een herberekening van de suppletie uitkering 
(decembercirculaire 2014). Voor Deventer neemt het negatieve herverdeeleffect toe van - € 398.887 naar - € 
554.062. Hiervoor ontvangt Deventer in 2015 een aanvulling op de eerder verstrekte suppletie uitkering van € 
78.000. 
 
Effect 2

e
 fase groot onderhoud 

Het voorlopige herverdeeleffect van de 2
e
 fase groot onderhoud voor Deventer is een structurele verlaging 

van de algemene uitkering met circa € 1,1 miljoen. Dit is gebaseerd op de voorlopige uitkomsten van de 
herverdeling gepubliceerd in de notitie ‘Uitkomsten 2

e
 fase groot onderhoud gemeentefonds’ (maart 2015). In 

de meicirculaire 2015 zullen de herverdeeleffecten zijn geactualiseerd naar het uitkeringsjaar 2016. 
Per inwoner ontvangt Deventer vanaf 2016 circa € 11 per inwoner minder in de algemene uitkering 
(gemeentefonds). 
 
De verdeling van het effect over de verschillende clusters ziet er als volgt uit; 
 
Cluster (vanaf 2015) Herverdeeleffect 

 totaal per inwoner 

Werk en Inkomen € (395.000) € (4) 

Infrastructuur en gebiedsontwikkeling € 295.000 € 3 

Openbare orde en veiligheid € 395.000 € 4 

Uitkeringsfactor € (1.370.000) € (14) 

Totaal € (1.075.000) € (11) 

 
Tabel 6. Herverdeeleffect 2

e
 fase gemeente Deventer 
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Overgangsregeling 
Het is gebruikelijk dat een overgangs- of suppletieregeling wordt getroffen. Op basis van de voorlopige 
informatie en effecten voor Deventer zou dit betekenen dat Deventer een eenmalige suppletie uitkering van 
circa € 6 ton in 2016 tegemoet kan zien. 
 
Dit bedrag is als volgt bepaald; (presentatie BZK  groot onderhoud Gemeentefonds – 26 maart Utrecht) 
 
(Bron: Presentatie BZK groot onderhoud Gemeentefonds – 26 maart in Utrecht) 
 

Gemeente 
Deventer 

Herverdeeleffect Suppletie 
uitkering 2016 1

e
 fase 2

e
 fase Totaal 2016 

€  per inwoner € (4,00) € (11,00) € (15,00) € (13,00) € 6,50 

Totaalbedrag €  (400.000) € (1.100.000) € (1.500.000) €(1.300.000) € 650.000 

 
Tabel 7. Overgangsregeling/suppletie-uitkering 2

e
 fase gemeente Deventer 

 
In de uitwerking van de meicirculaire 2015 (begroting 2016-2019) zal het effect van de 2

e
 fase groot 

onderhoud voor Deventer worden geactualiseerd en toegelicht. 


