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Inleiding
College van Deventer creëert financiële ruimte
Om over enkele jaren weer ruimte te hebben voor nieuw beleid, moet de gemeente
vanaf 2017 structureel € 1,3 miljoen vrij maken. Bij de presentatie van de Voorjaarnota
wordt dit voorgelegd aan de gemeenteraad.
Solide financiën
Deze coalitie heeft afgesproken een solide financieel beleid te voeren. Daarom maken we
af wat eerder besloten is en kijken we scherp naar de werkelijk kansrijke en noodzakelijke
investeringen op dit moment. Op termijn ontstaan er mogelijkheden voor nieuw beleid.
Dit neemt niet weg dat we nu enkele pijnlijke voorstellen moeten doen.
Ombuigingsvoorstellen
Enkele belangrijke heroverwegingspunten zijn:
 Minder uit te geven aan cultuureducatie door meer over te laten aan partners in de
stad, of meer zelfstandig door te Leeuwenkuil te laten ontwikkelen.
 Andere organisatie van bewind voering in de schuldhulpverlening.
 Vereenvoudiging bewaakte fietsenstalling Hema.
 Omzetting vergunningparkeren naar betaald parkeren
 Vermindering ambtelijke inzet op gemeente brede programma’s
Investeren
Het college is van plan te investeren in de Poort van Deventer. Met dit voorstel worden
middelen vrij gemaakt om het Deventer Innovatie Centrum te ontwikkelen. Een publiekprivate samenwerking met Akzo Nobel en de provincie Overijssel. Daarnaast wordt geld
vrij gemaakt om de risico’s van de aanleg van glasvezel in het buitengebied te kunnen
dekken. Investeringsmiddelen worden ook gebruikt om de risico’s van de
Grondexploitatie in Bergweide te kunnen dragen, waarin ontwikkelingskansen liggen voor
de kop van het Havenkwartier en de Milieustraat.
Structurele ruimte
De voorjaarsnota biedt het kader voor de begroting 2017. Als de heroverwegingen
worden gerealiseerd en de financiële bijdrage van de rijksoverheid op eenzelfde niveau
blijft, dan ontstaat er vanaf 2019 structureel financiële ruimte Dat betekent dat er dan
weer middelen zijn om nieuwe wensen in te vullen.
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Beleidsagenda's

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:





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

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.







De vraag centraal
Versterken eigen kracht en
betrokkenheid
Investeren in preventie
Integraal vormgeven nieuwe taken
(decentralisaties)

Armoede



Participatie
Toename
zelfredzaamheid
Sociaal vangnet

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 energie neutrale 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.









Ondersteunen initiatieven
Houdbare financiële inzet
Focus op (economische) gebieden
Evenwichtige ontwikkeling

OV, wijkontwikkeling



Particulier initiatief
Toekomstbestendige
ruimte
Aantrekkelijke
gemeente
Bereikbaarheid

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

Sociaal

Veiligheid

















Agenda

Hierin zien we de volgende strategische lijnen:

Open overheid

Ambitie
In Deventer is de samenleving aan zet. Inwoners, bedrijven, organisatie en overheid
hebben een goed gevoel voor de nieuwe verhoudingen in de samenleving. Met elkaar
stimuleren we netwerkvorming en leren we van elkaars ervaringen. De gemeente is nabij ,
open en vernieuwend.
Voorgaande jaren spraken we al over het zoeken naar een nieuw evenwicht in de
verhoudingen in de samenleving. Die verhoudingen zijn inmiddels essentieel veranderd.
Niet de gemeente bepaalt hoe burgers, bedrijven en instellingen meedoen. De
samenleving bepaalt voor steeds meer opgaven welke rol de gemeente hierin (nog) heeft.
We zijn op heel veel terreinen niet meer leidend. We gaan van gemeente naar
gemeenschap, van ‘kennis is macht’ naar ‘netwerk is kracht’. De reikwijdte van die
gemeenschap en krachtige netwerken wordt bovendien groter, want mensen, bedrijven
en organisaties leggen wereldwijd contacten. Daarnaast zoeken burgers en bedrijven juist
ook houvast in het lokale, in de wijken en buurten.

Strategische koers
Op weg naar een samenleving waarin iedereen naar vermogen meedoet, gaat het om het
beter gebruikmaken van wat er leeft in Deventer en het beter benutten van kennis en
kunde van inwoners, organisaties en bedrijven. De uitdaging voor de komende periode is
het vinden van de juiste niveaus van handelen (lokaal, regionaal, landelijk of
internationaal), passend bij onze opgaven voor de samenleving en het digitale tijdperk.

Maatschappelijke effecten
Burgers, bedrijven en instellingen zijn tevreden met en in hun
gemeente. College en gemeenteraad laten in toenemende mate los:
er is meer directe, democratische betrokkenheid en invloed van
inwoners. Gemeentelijke data zijn in principe beschikbaar en
bereikbaar voor de samenleving. De gemeente ondersteunt
inwoners en organisaties die relevante samenwerkingsverbanden
willen aangaan of initiatieven willen trekken.

Interactiviteit en overheidsparticipatie: De vernieuwing van de rollen en
verantwoordelijkheden van de gemeente als gevolg van de veranderende verhoudingen
in de samenleving. Sturen op het beoogde effect op de samenleving en loslaten van de
‘hoe’-vraag. Ruimte bieden aan nieuwe netwerken van samenleving, politiek, ambtelijke
organisatie en partners. Sturen op een open overheid, die informatie deelt en uitnodigt
tot vernieuwing en samenwerking. Een solide financiële basis is het uitgangspunt. Met
elkaar voeren we continu het gesprek over waar we de beschikbare financiële middelen
aan willen besteden en we ontwikkelen gezamenlijk activiteiten om meer geld te
verwerven.
Partnerschappen: Grip hebben op, meerwaarde creëren en nieuwe verbintenissen
smeden in slimme partnerschappen, telkens zoekend naar het juiste niveau van handelen:
samenwerkingsverbanden van samenleving en overheid, van lokaal, regionaal en landelijk
tot internationaal. Afwegingen op toegevoegde waarde, vernieuwing, bijdragen aan het
nieuwe evenwicht tussen samenleving en overheid en de goede verhoudingen tussen
kosten en baten zijn belangrijk.
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 begrijpelijke procedures,
korte doorlooptijden en heldere antwoorden door kundige en vriendelijke medewerkers.
Bij de gemeentelijke uitvoering van producten en diensten en bij uitvoering door anderen
helpen we de klant op weg. Er is oog voor de verscheidenheid aan vragen en klanten, ook
voor inwoners die minder goed overweg kunnen met computer, tablet of smart phone.

Gemeentelijke agendapunten
Interactiviteit en overheidsdeelname
• Open data: ondersteunen van de samenleving door (gemeentelijke) informatie en data beschikbaar en
bereikbaar te maken.
• Buurtrechten: buurtrechten verder ontwikkelen en bepalen of we de rechten formeel willen vastleggen
• Ontwikkeling interactiemogelijkheden van burgers, gemeente, bedrijven, (kennis-)organisaties en het
ondersteunen van werk- en broedplaatsen, proeftuinen en Stadslab om gezamenlijk te experimenteren en
leren.
• Doorgaand gesprek over bestuurlijke vernieuwing en ontwikkeling en bij Deventer passende hulpmiddelen.
• Invoering correctief referendum.
• Invoering Organisatie van de Toekomst vanuit inhoudelijke opgaven gemeentelijke organisatie.
• Ontwikkelen pilots (proefproject) burgerbegroting samen met de werkgroep Democratische vernieuwing.
• Verkennen van nieuwe mogelijkheden om meer geld te verwerven en financiële arrangementen om
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Maatschappelijke effecten
Schaalvoordelen door samenwerking en partnerschappen op alle
niveaus.

Burgers ervaren de gemeente als meest nabije overheid. We
ontwikkelen ons als digitale overheid, met oog voor de behoefte aan
menselijk contact.

Gemeentelijke agendapunten
inhoudelijke opgaven te versnellen en te realiseren.
Partnerschappen
• Actieve deelname aan de Agenda Stad voor opgaven die Deventer niet zelf op kan lossen en waarin wij
samenwerking zoeken met andere steden en het Rijk.
• Doorbouwen aan regionale, provinciale, landelijke en Europese partnerschappen.
• Invoering subsidiebeleid dat past bij onze toekomst en het ondersteunen van krachtige
samenwerkingsverbanden en Publiek-Private Samenwerkingen (PPS).
• Samenwerking met verbonden partijen verstevigen door te werken vanuit gezamenlijke ambities .
• Verbinden en versterken internationale samenwerking van regionale en lokale partners.
Dienstverlening
• Minder regels: blijvend aandacht voor onnodige regels en snelle, klantgerichte beoordeling van aanvragen.
• Samenwerken: loslaten en toevoegen van producten en diensten (zoals van landelijke uitvoeringsorganisaties).
• Stroomlijnen: dienstverleningsproces moet sneller, duidelijker en vanuit een ondersteunende houding.
• Kanalen ontwikkelen: stevig inzetten op digitalisering, maar met oog voor inwoners en ondernemers die
minder vaardig zijn met de computer, tablet of smartphone.
Voortdurend meten van de effecten op de samenleving
• De Staat van Deventer en andere meetinstrumenten benutten voor het volgen van de beoogde effecten op de
samenleving.
• Een heldere werkwijze ontwikkelen met big data voor het meten van de effecten op de samenleving,
verbeteren van dienstverlening en zo nodig aanpassen van beleid.
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Agenda

Meedoen in de samenleving

Ambitie
In de Deventer samenleving doet iedereen mee. Zoveel mogelijk op eigen kracht, waar
nodig met ondersteuning van het sociaal netwerk. Mensen die het niet op eigen kracht
redden, kunnen blijven rekenen op onze ondersteuning bij het opgroeien, het vinden van
een goede onderwijsplek, het krijgen van zorg en het meedoen in de samenleving, waar
mogelijk met werk.
De wereld om ons heen verandert snel: de werkloosheid, armoede en kosten voor
levensonderhoud nemen toe en de voorzieningen nemen af. Dat vraagt om een ander en
stevig sociaal beleid. We bestrijden maatschappelijke uitsluiting en stimuleren meedoen.
Ook vluchtelingen die zullen instromen, doen zo snel mogelijk mee aan de Deventer
samenleving. Maar meedoen is meer dan een actieve inwoner zijn en gebruikmaken van
het stemrecht. Het betekent dat wij de mogelijkheden en opvattingen van inwoners
benutten, zodat zij zo lang mogelijk kunnen meedoen aan de samenleving. Die
samenleving is open en toegankelijk, zodat iedereen zich geaccepteerd voelt. Door mee te
doen kunnen inwoners hun kennis en vaardigheden oefenen en verbeteren. Meedoen
maakt nieuwsgierig. Werk (betaald, in de buurt of vrijwilligerswerk) is de belangrijkste
vorm van meedoen. Werk verbindt met de samenleving.
Onze inzet is erop gericht dat mensen kunnen meedoen aan de samenleving, door middel
van activiteiten, (vrijwilligers)werk en contacten in straten, buurten en wijken. Dat
meedoen stelt eisen aan de vaardigheden en capaciteiten van burgers: die moeten (soms)
ontwikkeld en gestimuleerd worden. Deventer ontwikkelt hiervoor zo nodig beleid en
voorwaarden. Gemeente en alle denkbare partners spelen hier vervolgens op in met
activiteiten en diensten.

Strategische koers
In een sociale samenleving doet iedereen naar vermogen mee en nemen mensen zoveel
mogelijk eigen verantwoordelijkheid voor de inrichting van hun leven. Mensen spreken
Effecten op de samenleving
Maximale deelname van inwoners aan de samenleving: mensen
werken, versterken zichzelf, doen iets voor een ander of voor de
stad. Iedereen doet ertoe!

elkaar aan op hun mogelijkheden in plaats van op hun beperkingen. Ook wordt er minder
snel een beroep op de overheid gedaan. De gemeente pakt een andere rol: ze neemt
alleen de leiding en biedt alleen ondersteuning waar dat echt nodig is. ‘De gemeente
Transformeert’ (een van de opgaven van de Organisatie van de Toekomst) maakt en
versterkt verbindingen tussen het sociale en het ruimtelijke werkterrein van de
gemeente. Dat drukt de kosten en we bereiken er meer mee. Ook zorgt het ervoor dat
verschillende vakgebieden hechter samen werken en beleid en activiteiten beter
afstemmen.
De Transformatie op het sociale werkterrein van de gemeente geven wij vorm met
inwoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Het Rijk heeft deze taken
bewust bij de gemeenten neergelegd. Door de taken dicht bij de inwoners te
organiseren, zouden ze beter en met minder geld uitgevoerd worden. Inwoners zijn in
eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun welzijn en welbevinden, de gemeente kan
ondersteunen. De gemeente stuurt op het bereiken van het doel en niet op de manier
waarop dit gebeurt.
De Transformatieagenda waar college en raad (Strategische Raadsagenda) samen sturing
aan geven, omvat de komende jaren de volgende opgaven:
 We onderzoeken of de toegang (zorg, jeugd, werk en inkomen) nog beter en slimmer
ingericht kan worden, waarbij het uitgangspunt van 1 gezin-1 plan-1 regisseur nog
beter vorm krijgt.
 We stimuleren preventie door vroegtijdige signalering en ingrijpen. We zoeken naar
creatieve oplossingen en betrekken bewonersinitiatieven bij het vergroten van de
zelfredzaamheid en samenredzaamheid van inwoners (informele zorg, vrijwilligers,
wijk en buurt, familie, mantelzorg etc.). Samen met bewoners zorgen we voor
kwalitatief goede zorg en ondersteuning aan inwoners.
 We verbeteren met onze partners de ondersteuning, zodat zoveel mogelijk mensen
aan het werk gaan.
 We meten regelmatig de Transformatie en de tevredenheid van inwoners.
 We voeren de taken binnen het budget uit.

Gemeentelijke agendapunten
Verbinden van toegangen
 Versterken samenwerking sociale teams, gezinscoaches en Deventer Werktalent.
 Afstemming met samenwerkingspartners zoals huisartsen, justitie, WIJDeventer, BZT, CJG.
 Doorontwikkeling regionale toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
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Effecten op de samenleving

Er is een vangnet voor burgers die (tijdelijk) niet kunnen meedoen in
de Deventer samenleving.

Gemeentelijke agendapunten
 Verbinden van de ketens zorg, werk, jeugd, veiligheid en wonen.
 Afstemming met gemeentelijke publieke dienstverlening.
Preventie, vernieuwing en efficiency
 Vergroten zelfredzaamheid o.a. via bewonersinitiatieven en algemene voorzieningen.
 Versterken informele ondersteuningsvormen.
 Doorontwikkeling vroegtijdige signalering en ingrijpen (preventieve aanpak).
 Sturen op ruimte geven aan vernieuwing.
Doorontwikkeling participatie
 Vernieuwen sociale werkbedrijf tot krachtige netwerkspeler op het gebied van meedoen.
 Verbinden dagbesteding en beschut werk.
 Ontwikkelen breed arbeidsmarktbeleid.
 Verkennen mogelijkheden toepassing Bijstandswet met slechts een beperkt aantal regels.
 Vernieuwen van de interne werkwijze bij het bieden van een inkomensvoorziening (handhaving, eigen kracht).
Doorontwikkeling meetinstrument sociaal werkterrein
 Doorontwikkelen sturingsinstrument.
 Doorontwikkelen informatievoorzieningssysteem.
 Beschrijven processen (administratieve organisatie).
Budgetbewaking
 Meerjarige afspraken met aanbieders maken om transformatiedoelen te realiseren.
 Sturen via risicomanagement en beheersmaatregelen.
 Programmabegroting breed opstellen, over alle vakgebieden heen.
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Agenda

Duurzaam en Dynamisch

Ambitie
Behouden en uitbreiden van het aantal banen in Deventer door het maximaal faciliteren
en stimuleren van ondernemerschap. Tegelijkertijd werken we samen met het
bedrijfsleven aan een energieneutrale gemeente. Dat is een gemeente waarin we
evenveel energie opwekken als we verbruiken.
De komende jaren zijn het behouden en uitbreiden van bedrijvigheid en duurzame
werkgelegenheid belangrijke opgaven voor Deventer. Alleen zo behouden we onze
welvaart en ons welzijn op lange termijn. De economische visie Deventer 2020 geeft de
richting aan. Daarin staan 3 speerpunten centraal: Boeiende be-leefstad, Duurzame
maakstad en Open informatiestad. Hieruit vloeien extra opgaven voort, zoals (het behoud
van) een aantrekkelijk cultureel en creatief klimaat, grondstof- en energieneutraliteit, een
sterke vernieuwende kracht bij bedrijven en organisaties en werkzoekenden met de juiste
kennis en vaardigheden voor de banen die er zijn. Tegelijkertijd ondersteunen deze
kwaliteiten onze opdracht. Ondernemen is één van de dingen waar Deventer goed in is,
het zit in ons DNA, en die eigenschap benutten we maximaal om onze doelstellingen te
bereiken.

Strategische koers
Gemeente Deventer (en andere overheden) kan nauwelijks meer grote bedragen
investeren. Het is dus zaak om investeringen van bedrijven of organisaties uit te lokken
waarvan ook de samenleving kan profiteren. Het aantrekken of genereren van
bedrijvigheid is de beste bestrijding van leegstand, werkloosheid en armoede. De nog
beschikbare middelen van de gemeente (geld, menskracht, advies aan bedrijven) richten
we daarop. De bestaande samenwerkingsverbanden met partners in de samenleving
verbreden en verdiepen we hiervoor, zoals lokaal via de Deventer Economische Alliantie
en regionaal via de Strategische Board (Cleantech Regio). We richten ons op de volgende
zes strategische opgaven:
 Deventer 2.18 (uitvoeringsstrategie en bedrijfsplan van visie Deventer 2020):
marketing van het gehele ‘product’ Deventer, programmering en serviceverlening.
 Arbeidsmarkt: verbinden van de drie O’s (overheid, onderwijs, ondernemers).
 Open Big Data, Innovatie & E-commerce: beschikbaar, bereikbaar maken/delen van
kennis en informatie en big data (kennisclusters).
 Poort van Deventer ‘Duurzaam werklandschap’: ontwikkelen van dit deel van
Deventer.




Agenda Stad – city deals: Woningabonnement voor energiebesparende en –
opwekkende maatregelen, proeftuin wet- en regelgeving.
Smart city, smart factories: ondernemerschap als Deventer DNA (Nieuwe Hanze,
initiatief voor duurzame economie en nieuwe werkgelegenheid in Oost-Nederland).

Binnen de kaders van de zes strategische opgaven werken we aan:
Ondernemen in Deventer
 Behouden en uitbreiden van bedrijvigheid en duurzame werkgelegenheid. Investeren
in en uitbouwen van de relatie met ondernemers, netwerken, bondgenootschappen
en samenwerkingsverbanden. Versterken relatiebeheer en accountmanagement
(accountmanagers als verbinders en contactcentrum). Versterken zelforganisatie
(bedrijven nemen taken van de gemeente over) via Bedrijvenpark-management en
Ondernemershuis XL. Samenwerken met ondernemers, zodat zij als externe
ambassadeurs optreden van onze Boeiende be-leefstad, Duurzame maakstad en
Open informatiestad.
 Ondernemers ondersteunen in hun streven naar sociaal ondernemerschap , zodat zij
meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen.
 Ontwikkelen van een werkwijze voor ‘launching customership’ van de gemeente voor
innovatieve producten en diensten. De gemeente als klant koopt dan een innovatief
product of dienst om zo de productie te stimuleren.
 Excellente dienstverlening aan en maximale ondersteuning van ondernemers,
waarmee we hen aanmoedigen in het ondernemerschap.
 Vernieuwing in het bedrijfsleven en bij organisaties, waarbij we het bedrijfsleven
ondersteunen via het innovatieloket van Stedendriehoek Innoveert. Via
Stedenlink/Digitale Stedenagenda stimuleren we vernieuwing in het onderwijs
(Lerende stad) en bij andere organisaties.
Deventer als economisch ‘merk’
 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 ‘merk’ Cleantech Regio en de
Nieuwe Hanze zoeken we van Zwolle tot Deventer nationaal en internationaal
verbinding, ook ten behoeve van EU-subsidieprogramma’s. We benutten de
verbanden die hieruit ontstaan bij de werving voor Bedrijvenpark A1, Stadsentree en
Open informatiestad. Bekende bedrijven op het gebied van bijvoorbeeld cleantech,
geoinformatie, cloudcomputing en digitalisering archieven en processen worden
benut om nieuwe bedrijven aan te trekken.
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Duurzame energie
Duurzaam ondernemerschap zorgt voor banen en brengt ons dichter bij
energieneutraliteit. Door de Uitvoeringsagenda duurzame energie (2011-2018) voort te
zetten, kunnen we deze kansen benutten. Deze agenda, waarbij lokale initiatieven de
voorkeur krijgen, is Door de raad uitgebreid met het onderdeel verduurzamen (regionale)
mobiliteit. Duurzame mobiliteit is de uitdaging om op een meer verantwoorde wijze met
de verplaatsing van mensen en goederen om te gaan. Speerpunten zijn:
 Verduurzaming woningbouw (huur en koop) met Woningabonnement als trekker.

Effecten op de samenleving
Meer banen dankzij meer bedrijvigheid vanwege starters,
uitbreiding/ontwikkeling bedrijven en bedrijfsvestiging.

Forse stap naar energieneutraliteit door verduurzaming van
bestaande woningen en de bouw van energieneutrale woningen,
verduurzaming van productieprocessen en door duurzamere
vervoersmiddelen en –patronen te kiezen.
Beter kunnen aantrekken van jongere, hoogopgeleide professionals
in diverse sectoren zoals techniek, ICT en zorg, ook van buiten de
regio.
Meer bezoekers en toeristen in onze stad en regio, die meer
uitgeven en langer blijven.




Verduurzaming bedrijven (energieopwekking, restwarmte, bedrijfsprocessen)
Duurzame mobiliteit

Bij de uitvoering bevorderen wij (inter)nationale samenwerking om zo de
energiedoelstelling van Deventer sneller te halen. Voorts wordt het onderwijs hier
maximaal bij betrokken.
Tenslotte wordt kortheidshalve verwezen naar de recent Door de raad vastgestelde
bestuursopdracht duurzame energie.

Gemeentelijke agendapunten
Ondernemen in Deventer
• Accountmanagement versterken, professionaliseren en verbinden aan andere interne en externe
tussenpersonen.
• Verbreden mogelijkheden om te ondernemen, pilotgebieden, experimenten, ‘randen’ van wat binnen de regels
past opzoeken. Doorpakken op uitnodigingsplanologie (grondbeleid waarbij de gemeente de samenleving
uitnodigt om samen een gebied te ontwikkelen). Verbeteren functioneren bedrijventerreinen en ondersteunen
van goederenvervoer over water.
• Uitwerken nieuwe toezichtsformats die meer ruimte geven en risico beperken.
• Publieke dienstverlening richting ondernemers verbeteren (bieden van rechtszekerheid, snelle procedures, ook
in kader van de Omgevingswet)
• Voortzetting en versterken regionale samenwerking sociaal/economisch.
Duurzame energie
• Uitvoeringsagenda duurzame energie voortzetten op basis van lokale initiatieven en uitbreiden met
verduurzaming mobiliteit.
• Financiële en fiscale proeftuinen duurzame energie .
Deventer als economisch ‘merk’
• Transformatieopgaves ondersteunen, ook zonder grondposities.
• Ondersteunen doorontwikkeling Technicampus
• Hoger onderwijs versterken met stageprogramma’s, startersfuncties en post-docs.
• Stimuleren veranderingen in de culturele sector: van instellingen naar functies, door cultureel
ondernemerschap uitbreiding en doorontwikkeling cultureel aanbod (Deventer verhaal).
• Meer aandacht voor Deventer bedrijven en de regio als gevolg van het ’merk’ Cleantech.
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Agenda

Ruimte om te leven

Ambitie
Deventer heeft ook in de toekomst aantrekkelijke ruimte om in te wonen, te werken en te
leven. Dit geldt voor het stedelijk gebied en voor de wijken en dorpen. Deventer
ontwikkelt zich evenwichtig en benut haar kwaliteiten. Daarbij neemt de samenleving
initiatief en verantwoordelijkheid voor de leefomgeving en ruimtelijke ontwikkelingen.
Deventer, stad aan de IJssel, met een prachtige omgeving. Centraal gelegen in OostNederland, aan internationale routes en dicht bij andere krachtige regio’s. Deventer sluit
goed aan op weg, spoor en water. Deze strategische ligging is belangrijk voor het
vestigingsklimaat van bedrijven en vestiging van nieuwe inwoners. Deventer benut deze
ligging.
Deventer is een werkstad, met een duurzame maakindustrie, waar innovatie steeds
belangrijker wordt. Industrie die verbonden is met onderwijs en onderzoek.
Deventer is een culturele stad met goede voorzieningen. Een sociale gemeente, klein
genoeg om je thuis te voelen en groot genoeg om vrij te zijn. Met hechte wijken en
dorpen waar mensen naar elkaar omkijken. Deventer heeft gemengde wijken met
draagkracht om veranderingen op te vangen (leeftijd, samenstelling wijk, nieuwe
bewoners).
Deventer heeft een wilskrachtige en creatieve bevolking die op diverse terreinen initiatief
neemt. Het succes van Deventer hangt af van de manier waarop initiatieven worden
ondersteund, van de bereikbaarheid van Deventer en hoe Deventer omgaat met de
veranderende vraag naar ruimte.

Strategische koers
In het gebruik van de ruimte komen de verschillende vragen uit de samenleving samen.
Bijvoorbeeld het economisch belang, verduurzaming, maar ook het sociaal
functioneren van wijken en dorpen.
Deze verschillende belangen komen terug in ruimtelijke afwegingen en in de
samenwerking met partners.

De gemeente heeft een bijzondere rol. De gemeente geeft meer taken aan de
samenleving, en sluit meer aan op de behoeften van burgers en bedrijven. Tegelijk
houdt de gemeente de verantwoordelijkheid voor het publieke belang.
Ook in de samenwerking met partners komt dit terug. Samen moet invulling gegeven
worden aan ruimtelijke opgaven en veranderingen op verschillende terreinen, zoals
verduurzaming, zorg in thuissituaties en huisvesting van doelgroepen. Partners zijn
divers: corporaties, bouwers, bewoners maar ook zorgpartijen.
Dit betekent een andere manier van werken: handelen gericht op effect in samenleving ,
een sterke samenwerking met inwoners en organisaties en duidelijkheid over rollen en
verantwoordelijkheden. De koers bestaat uit verschillende onderdelen.
Werkwijze gemeente bij kanteling ruimtelijk werkterrein
De samenleving neemt steeds meer verantwoordelijkheid voor taken en initiatief voor
ruimtelijke ontwikkeling. De gemeente probeert in de werkwijze zo goed mogelijk hierop
aan te sluiten
Ondersteunen vernieuwing wijken en dorpen
Het is van belang dat wijken en dorpen vitaal blijven en draagkracht hebben voor
ontwikkelingen. Dit vraagt om een brede aanpak: leefomgeving, woningbouw die aansluit
bij de behoeften, verduurzaming en energie, wijkgericht werken, inwoners stimuleren om
op eigen kracht taken op zich te nemen. Dit overstijgt de huidige programma’s en
samenwerkingen.
De gemeente stimuleert deze vernieuwing door bewoners en organisaties.
Ruimte maken in beleid en regelgeving
Voor het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid is handelingsruimte nodig voor
inwoners en organisaties. Onderdeel van de kanteling is daarom het ruimte maken in
beleid en regelgeving.
Het gaat hierbij om het verbinden van beleidsvelden (ruimtelijke ordening, milieu,
leefomgeving, cultuur, economie etc.), ruimte voor maatwerk, minder regels, en het
eenvoudiger en beter maken van procedures.
Bijzondere aandacht heeft de invoering van de Omgevingswet. Vanaf 2018 treden delen
van deze wet in werking. Het doel van deze wet is om procedures en afwegingen
eenvoudiger en beter te maken.
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Maatschappelijke effecten

Gemeentelijke agendapunten

Particulieren en organisaties nemen initiatief en
verantwoordelijkheid voor de inrichting van de ruimte, het benutten
van kansen voor het vitaal houden van wijken en dorpen en het
beheer van de gebouwde en ongebouwde omgeving

Werkwijze gemeente bij kanteling ruimtelijk domein:
 Ruimte geven aan initiatiefnemers zodat deze verantwoordelijkheid kunnen nemen en de gemeente bewust
een rol kiest: loslaten, ondersteunen, regie nemen, etc.
 Verscheidenheid in de gemeentelijke inzet en betrokkenheid bij ontwikkelingen, afhankelijk van de opgave
en professionaliteit van de initiatiefnemer
 Heldere keuzen in de wijze van sturing (‘wat’/ ‘hoe’) en communicatie met de omgeving
 Duidelijke afspraken over de rol en inzet van initiatiefnemers en gemeente
 Passende kostenverdeling tussen initiatiefnemer en gemeente
 Het betrekken van ervaringen van inwoners en organisaties in Deventer en van ervaringen elders in
Nederland
Ondersteunen vernieuwing in wijken en dorpen:
 Samen met partners ontwikkelen we nieuwe werkwijzen en instrumenten (hulpmiddelen)
 Het doorontwikkelen van de wijkagenda
 Het ondersteunen van de uitvoering van de dorpsvisies (‘participerende overheid’)
 Het leggen van de relatie met de Strategische Raadsagenda ‘Staat van wijk en dorp’
 Het vergroten van de rol van de gebruiker bij de directe leefomgeving
 Een verantwoordelijkheidsverdeling (wie neemt initiatief, wie beslist, wie brengt bij elkaar?)
 Meer verschil in de inzet van de gemeente per wijk
 Het gebruiken van de resultaten van de opgave rondom buurtrechten
 Het beoordelen van bewonersinitiatieven op waarde voor de samenleving
 De inzet door de gemeente past bij de rol en is ook op langere termijn te leveren
Ruimte maken in beleid en regelgeving:
 De samenhang in beleid en regelgeving (brede invalshoek)
 De manieren waarop ruimte geboden wordt
 Het betrekken van ervaringen van inwoners en organisaties in Deventer en van ervaringen elders in
Nederland
 Keuzes in de implementatie van de Omgevingswet (Omgevingsvisie, Omgevingsplan)
 Het zo goed mogelijk invoeren van landelijke regelingen
 De mogelijkheden van proeftuinen
 De denkwijze bij toepassing van beleid en regelgeving: wat vraagt het van onze eigen medewerkers
 Het leggen van de relatie met de Strategische Raadsagenda ‘Omgevingsvisie en omgevingsplan’
Blijven werken aan bereikbaarheid
 Inzet in de voorbereiding van de verbreding van de A1, benutten van kansen bij de verbreding en zorgen voor
bereikbaarheid van de gemeente tijdens werkzaamheden
 Vernieuwing en onderhoud infrastructuur
 Nieuwe aanpak bereikbaarheid: meer focus op gedrag en belanghebbenden/betrokkenen en inzet van
Intelligente Transportsystemen (data, internettoepassingen)

Deventer heeft nu en in de toekomst passende woningen voor alle
inwoners (woonvraag, woningtypen).
Bij nieuwe ontwikkelingen wordt rekening gehouden met de
zogenaamde ladder voor een duurzame verstedelijking.

Deventer is goed bereikbaar vanaf regionale en doorgaande
vervoersverbindingen. Deventer heeft hiermee een aantrekkelijk
vestigingklimaat (voor bedrijven, bewoners en voorzieningen) en
vanuit Deventer is werk elders goed bereikbaar. Wijken en dorpen
zijn goed en veilig bereikbaar. Deventer loopt voorop in toepassing
informatietechnologie om bereikbaarheid te verbeteren.

Deventer is een aantrekkelijke gemeente door het benutten van
haar ruimtelijke kwaliteiten bij (ruimtelijke) ontwikkelingen
(monumenten, soortenrijkdom, groengebieden)

Voorjaarsnota 2016 Gemeente Deventer | 15

Maatschappelijke effecten

Gemeentelijke agendapunten
Monitoren maatschappelijke effecten
 De Staat van Deventer met de wijkprofielen en andere monitors benutten voor het volgen van de beoogde
maatschappelijke effecten.
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Agenda

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.
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
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. Bijzondere aandacht gaat uit naar vormen van
radicalisering.
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 vergroot.
Toezicht en handhaving
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. Specifiek
met betrekking tot evenementen zien wij een toename in omvang en aantal. Recentelijke
incidenten en rapporten van diverse ministeries leiden er toe dat de eisen die worden
gesteld aan de gemeente zowel met betrekking tot de coördinatie als ook op het vlak
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van toezicht en handhaving verder toenemen. Deze ontwikkelingen leiden tot een

Maatschappelijke effecten
Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig

Deventer heeft een veilige woon-, werk- en verblijfsomgeving

Deventer heeft een bonafide ondernemersklimaat.

Toename zelfredzaamheid

toenemende druk en behoefte aan heroriëntatie.

Gemeentelijke agendapunten
Veilige stad
 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
Veilig wonen en werken
 Realiseren maatschappelijk breed gedragen handhavingsbeleid
 Dadergerichte aanpak: overlastgevende personen en veelplegers
 Samen met partners werken aan veilig ondernemen en velig uitgaan
 Bestrijden van vormen van radicalisering
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
De keten
 Beleidsmatige en uitvoerende ketenaanpak van preventie en repressie
 Prostitutiebeleid: uitstap bevorderen
 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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Financiële uitkomsten
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Bedragen x €1.000
(+=voordeel en en -=nadeel)
7. startersleningen

Financiële uitkomsten
Algemeen beeld uitkomst
In het bestuursakkoord is afgesproken dat de gemeente een solide financiële huishouding
voert met structureel sluitende jaar- en meerjarenbegroting 2017-2020.
In deze begroting voldoen we nog niet volledig aan dit uitgangspunt. Het jaar 2017 is nog
niet structureel maar eenmalig sluitend. Bij de begroting 2017(raadsvergadering
november 2016) wordt opnieuw bekeken of de begroting 2017 dan wel structureel
sluitend is. Door autonome ontwikkelingen zijn er eenmalige nadelen in 2016 en 2017, die
worden gedekt uit het algemeen weerstandvermogen. Vanaf 2018 is er een structureel
sluitende begroting met vanaf 2019 zelfs structurele ruimte. Voor de invulling van deze
ruimte worden geen voorstellen gedaan. In deze Voorjaarsnota wordt voor € 2,6 miljoen
aan voorstellen gedaan om uit de beschikbare ruimte in de reserve Gemeentebrede
investeringsmiddelen vrij te geven. Daarnaast maken we af, waar we aan begonnen zijn.
De weerstandratio bedraagt 1,03. Ook zijn er structurele en eenmalige middelen
beschikbaar om toekomstige nadelen op te vangen.

Progr.

2016

2017

2018

2019

2020

5

100

-

-

-

-

8. participatietraject omgevingsvisie

5

-60

-

-

-

-

9. afrekening contract DWT 2015

7

70

-

-

-

-

10. btw DWT

7

-112

-112

-112

-112

-112

11. overheadproblematiek DWT

7

200

200

200

200

200

12. formatie team IO

7

-144

-

-

-

-

13. rijksbijdrage bijstand (wet BUIG)
14. minimabeleid /
schuldhulpverlening
15. Wtcg

7

-2.864

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

8

-275

-275

-275

-275

-275

8

275

275

343

343

343

-

50

50

550

1.050

16. 3-D

8/9

17. combinatiefunctionarissen

9

-

-200

-200

-200

-200

18. leegstand De Kei

9

-80

-

-

-

-

19. dividend NV Bergkwartier

10

-78

-78

-78

-78

-78

20. markten
21. Individueel Keuze Budget (IKB)
Gemeente ambtenaren(aanname)
22. Privacybeleid

10

-65

-65

-65

-65

-65

11

-2.000

-

-

-

-

11

-85

-20

-20

-20

-20

23. prijscompensatie ICT
24. september en decembercirculaire
2015 Algemene uitkering
25. groot onderhoud gemeentefonds
(aanname)
26. reserve overlopende uitgaven

12

-

-70

-140

-210

-280

12

366

216

1.107

1.191

1.192

12

-550

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

12

450

-

-

-

-

Autonome ontwikkelingen

27. ozb

12

116

116

116

116

116

Na het vaststellen van de begroting 2016-2019 zijn er de volgende autonome
ontwikkelingen geweest.

28. Cao gemeenteambtenaren 2016

12

-

-320

-320

-320

-320

29. voorlopig rekeningresultaat 2015

div.

660

-

-

-

-

30. nieuwe jaarschijf 2020
31. stelpost autonome
ontwikkelingen
Saldo

div.

-

-

-

-

294

12

36

36

36

36

36

-3.742

-2.147

-1.311

-797

-72

Uitkomst begroting 2016-2019
In de raadsvergadering van 11 november 2015 is de begroting 2016-2019 vastgesteld. De
uitkomst was:
Bedragen x € 1.000
Uitkomst begroting(rb. Nov. 2015)

Bedragen x €1.000
(+=voordeel en en -=nadeel)
1. kosten accountant

Progr.

2016

2017

2018

2019

280

-

39

362

2016

2017

2018

2019

2020

1

-16

-16

-16

-16

-16

2. kosten raadsvergaderingen
3. kosten referendum
associatieovereenkomst
4. veiligheidsregio

1

-20

-20

-20

-20

-20

1

48

-

-

-

-

2

266

266

266

266

266

5. areaalaccres openbare ruimte

3

20

20

20

20

20

6. omgevingsdienst

4

-

-50

-103

-103

-103

Voor een toelichting op de autonome ontwikkelingen wordt verwezen naar de diverse
programma’s.
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Heroverwegingen

2016

2017

2018

2019

2020

Bedragen x €1.000
b. dekking binnen programma’s 8 en
10
3. reserve afvalstoffen heffing
a. storting in reserve
b. putting uit Egalisatiereserve rente

1

-

21

21

21

21

Saldo

1

-

150

150

150

3

-

90

90

90

90

3

-

144

288

288

288

5

-

75

75

75

5

-

25

25

25

25

8

-

23

23

23

23

8

-

100

100

100

100

8

-

150

150

150

10

-

100

300

300

300

10

-

50

50

50

50

-

553

1.272

1.272

1.272

Door deze autonome ontwikkelingen ontstaat er een tekort in de begroting. Voor het
dekken van deze tekorten worden de onderstaande heroverwegingen voorgesteld.
Bedragen x €1.000
1. Publiekzaken
locaties verminderen
2. Regie gemeentebrede
programma’s/strategische
pers.capaciteit
3. Vereenvoudigen fietsparkeren
achter de Hema
4. Vergunning parkeren omzetten
naar betaald parkeren
5. meer aan markt overlaten
bouwtoetsing/personele inzet
6. Volkshuisvesting/Subsidie
Rondeel/VAC
8. Subsidie Molukse raad
9. Subsidie preventie verslaving
alcohol en drugs
10. Minimabeleid (inverdieneffecten)
11. subsidie
Leeuwekuil(buitenschoolse
cultuureducatie)
12. Subsidie Drtv

Progr.

Progr.

4

2018

2019

2020

75

75

-

-

-

-

-1.400

-

-

1.400

-

-

-

-25

-76

-51

-

-

Stand van zaken geactualiseerde begroting 2016-2020
Na verwerking van de autonome ontwikkelingen, de heroverwegingen en de andere
budgetvraag bedraagt de stand van de geactualiseerde begroting 2016-2020 het
volgende.
Bedragen x €1.000
1. Uitkomst begroting 2016-2020
2. autonome ontwikkelingen

4. frictiekosten heroverwegingen

Voor een toelichting op de heroverwegingen wordt verwezen naar de diverse
programma’s.

2017

Voor een toelichting op deze onderwerpen wordt verwezen naar de diverse programma’s.

3. heroverwegingen

Saldo

2016

5. andere budgetvraag
Saldo
Eenmalige dekking uit algemeen
weerstandvermogen
Saldo

2016

2017

2018

2019

2020

280

0

39

362

362

-3.742

-2.147

-1.311

-797

-72

-

553

1.272

1.272

1.272

-20

-50

-

-

-

-25

-76

-51

-

-

-3.507

-1.720

-51

837

1.562

3.507

1.720

51

-

-

0

0

0

837

1.562

Andere budgetvragen

Algemene weerstandreserves

Er wordt voor een aantal onderwerpen een verhoging van het exploitatiebudget
gevraagd. Dit betreffen geen autonome ontwikkelingen. Daarnaast worden budgetten
vrijgegeven voor diverse investeringen(zie hiervoor hoofdstuk investeringsplanning).
Voorgesteld wordt voor een aantal exploitatiebudgetten beschikbaar te stellen:

In de paragraaf weerstandvermogen wordt informatie gegeven over de diverse risico’s en
de daarvoor beschikbare reserves. De weerstandratio in deze Voorjaarsnota 2016
bedraagt 1,03 (zie paragraaf weerstandsvermogen). Naast deze specifieke
weerstandreserves zijn er ook algemene weerstandreserves. Deze reserves dienen als
dekkingsmiddel voor het opvangen van nadelen die op verschillende terreinen kunnen
ontstaan, zoals: verliesvoorzieningen/afwaarderingen grondexploitaties, risico’s
gemeentegarantie, mutaties Algemene uitkering, faseringsverschillen taakstellingen,
frictiekosten taakstellingen, rentemutaties, knelpunten 3-D, tekorten begroting.

Bedragen x €1.000
1. uitbreiding griffie
2. EK vrouwenvoetbal 2017
a. benodigd budget

Progr.
1
10

2016

2017

2018

-25

-76

-75

-75

2019

2020

-51

-

-

-

-

-
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Het betreffen de volgende reserves:

b. Reserve Eenmalige problematiek

a. Egalisatiereserverente(gedeelte algemeen weerstandvermogen)

Bedragen x € 1.000

Bedragen x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

Stand 1-1
1. putting uit reserve Gemeentebrede
investeringen(risico Bergweide)
2. putting uit reserveGemeentebrede
investeringen(risico poort van Deventer)
3. onderdeel van specifiek
weerstandvermogen
4.putting voor voeden algemene reserve
grondexploitatie
5. diverse puttingen op basis eerdere
raadsbesluiten
6. structurele putting(zie Rb. begr. 2013 en
2016)
7. restant voordeel verlaging renteomslag 5%
naar 4%
8. renteresultaat bij renteomslag 4% en
grondexploitaties 2,7%
9. terugbrengen 10-jaarlijkse termijn (BBVregel):
a. Eikendal
b. A-1
10. renteverlaging toerekening aan
grondexploitaties van 4% naar 2,7%
en disconteringsvoet 2% verliesvoorzieningen
11. nieuwe regels BBV met betrekking tot
grondexploitaties
a. kostentoerekening
b. rente NIEG’s
c. boekwaarde NIEG’S versus marktwaarde
12. verliesvoorziening
grondexploitatie(toerekening kosten
programmamanagement)
13. aanpassing disconteringsvoet
verliesvoorzieningen
14. dekking eenmalige tekorten begroting
2016 tot en met 2018
15. storting in reserve afvalstoffenheffing

8.144

1.893

1.901

4.898

7.610

1.000

-

-

-

-

1.250

-

-

-

-

-6.387

-

-

-

-

-800

-

-

-

-

-2.453

-674

-100

-100

-100

-1.083

-1.083

-1.083

-1.083

-1.083

377

417

353

303

303

4.301

4.521

3.878

3.592

3.389

-

-

-

-

4.190

-

-

-

-

-PM

-PM

-PM

-PM

-PM

-2.759

-

-

-

-

Saldo

-168
-212

-

PM
-/- of +

PM
-/- of +

PM
-/- of +

Stand 1-1
1. Mutaties op basis van eerdere
raadsbesluiten
2. vrijval reserves SAB/Musea
Saldo

-1.773

-51

-

-

-

-1.400

-

-

-

1.893

1.901

4.898

7.610

10.119

2017

2018

2019

2020

263

1.013

2.251

2.117

1.993

615

1.238

-134

-124

6

135

-

-

-

-

1.013

2.251

2.117

1.993

1.999

Openstaande taakstellingen
In de begroting die in november 2015 is vastgesteld was een aantal taakstellingen
opgenomen. De belangrijkste taakstellingen betreffen: verkoop panden en gronden
Deventer NO en de toename van de budgetten voor onderhoud gebouwen. Op basis van
de huidige inzichten wordt ervan uitgegaan dat de diverse taakstellingen conform worden
ingevuld.

PM
-/- of +

-3.507

2016
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Ontwikkeling sociaal domein
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Ontwikkeling sociaal domein



Ontwikkelingen voorlopige cijfers
Via de raadstafel van 6 april 2016 en via de voorlopige jaarrekening 2015 is de raad
geïnformeerd over de voorlopige jaarcijfers 2015 en de meerjarige financiële prognose.
Deze cijfers zijn gebaseerd op de verwachting begin dit jaar, waarbij het onderstaande
beeld is gegeven.
Verwachte resultaten sociaal Domein

WMO nieuwe taken

2015
werkelijke
realisatie
mutatie
reserve

2016

2017

2018

2019

2020



1.129

550

1.050

850

800

800

-28

-250

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

Jeugd (bij regionale verevening)

-495

-600

-750

-400

-300

-300

Participatie

250

0

-250

0

0

0

Toegang en uitvoering

-400

0

0

0

0

0

Beschermd Wonen

WMO oude taken

1.162

0

0

0

0

0

Totaal inkomsten rijk vs verwachte uitgaven

1.618

-300

-1.050

-650

-600

-600

204

-1.050

-650

-600

-600

650

1.100

1.600

0

-1.000

0

500

1.000

Inzet reserve (raadsbesluit 23 maart 2016)
Totale resultaten na inzet reserve
te transformeren
Totale resultaten na transformatie





504
1.618



Inmiddels zijn voorlopige cijfers van de SVB over de uitnutting van de persoonsgebonden
budgetten (PGB)beschikbaar en hebben veel aanbieders hun afrekening over 2015
ingediend. Op basis hiervan zien we de volgende wijzigingen in de jaarcijfers 2015 en de
meerjarige prognose ten opzichte van het bovenstaande beeld:
 Volgens de laatste afrekening van zorgaanbieders voor de WMO nieuwe taken blijkt
dat er meer zorg is geleverd dan reeds gefactureerd. Deze nog niet ingediende
facturen leiden tot hogere kosten voor Zorg in Natura. Daartegenover staat dat de
uitnutting van de PGB lager ligt volgens het SVB. Per saldo is voorlopig uitgegaan van
een nadeel van € 500.000 voor de WMO nieuwe taken in 2015 ten opzichte van de
eerder aan de raad gepresenteerde jaarcijfers;

Voor de taken vanuit de Jeugdwet verwachten we net als bij de WMO nieuwe taken
hogere kosten voor de Zorg in Natura en lagere kosten voor de PGB. Per saldo
verwachten we dat deze voor- en nadelen tegen elkaar wegvallen;
In de voorlopige jaarrekening is voor Beschermd Wonen nog geen resultaat
opgenomen, omdat begin dit jaar nog onvoldoende informatie van de aanbieders
beschikbaar was. Inmiddels zijn de verantwoordingen van zorgaanbieders Beschermd
Wonen over 2015 ontvangen, waaruit blijkt dat aanbieders minder zorg hebben
geleverd dan waarvoor vooraf subsidie is verleend. Ook hier is de uitputting van de
PGB lager dan beschikt. Voorlopig is uitgegaan van een voordeel van 1 miljoen;
Voorgesteld wordt om het voordeel van Beschermd Wonen over 2015 (na aftrek van
de uitvoeringskosten) te reserveren voor de regionale transformatie Beschermd
Wonen in 2017. Het resterende voordeel is in 2017 beschikbaar voor de lokale
transformatie;
Ook bij de WMO oude taken is uitnutting van de PGB volgens de SVB lager, waardoor
een voordeel ontstaat van € 150.000;
Omdat het risico van een nadelig effect van het nieuwe verdeelmodel Beschermd
Wonen vanaf 2018 is opgenomen in het RIS en daarmee in het weerstandsvermogen,
is het saldo voor Beschermd Wonen vanaf 2018 neutraal gepresenteerd in de
prognose;
In het raadsvoorstel van 23 maart 2016 is de raad geïnformeerd over verwachte
tekorten en het risico van € 800.000 (aandeel Deventer) voor de regionaal ingekochte
Jeugdzorg 2016. Voor het al zekere tekort is € 504.000 beschikbaar gesteld. Inmiddels
zijn er sterke signalen vanuit de bvo dat de opgelegde inkoopkortingen voor de
aanbieders niet geheel haalbaar zullen zijn, waardoor we een extra tekort
verwachten van € 300.000 (aandeel Deventer). Het extra tekort van € 300.000 is voor
2016 binnen het product Jeugdzorg op te vangen, doordat de bijdrage van Jeugd in
het uitvoeringsbudget is verlaagd (zie het voorstel herverdeling uitvoeringsbudget in
de Zomerrapportage 2016).
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Vertaling van deze ontwikkelingen in de jaarcijfers 2015 en de meerjarige prognose 20162020 geeft het volgende beeld:
Verwachte resultaten sociaal Domein

WMO nieuwe taken

2015
werkelijke
realisatie
mutatie
reserve

2016

2017

2018

2019

overheid neergelegd. Vanuit de veronderstelling dat door deze taken dicht bij de mensen
waar het om gaat te organiseren dit beter en met minder geld uitgevoerd kan worden.
Inwoners van de gemeente zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun eigen
welzijn en welbevinden, de gemeente in haar nieuwe rol kan faciliteren en ondersteunen.
De gemeente zal sturen op de realisatie van de maatschappelijke opgave (en niet op de
manier waarop deze gerealiseerd gaat worden).

2020

629

50

550

350

300

300

1.000

200

200

0

0

0

Jeugd (bij regionale verevening)

-495

-600

-750

-400

-300

-300

Participatie

250

0

-250

0

0

0

Toegang en uitvoering

-124

0

0

0

0

0

WMO oude taken

1.312

0

0

0

0

0

Totaal inkomsten rijk vs verwachte uitgaven

2.572

-350

-250

-50

0

0

Beschermd Wonen

Inzet reserve (raadsbesluit 23 maart 2016)

504

Inzet reserve
Totale resultaten na inzet reserve
te transformeren
Totale resultaten na transformatie

250
2.572

154

0

-50

0

0

0

0

50

100

550

1.050

0

50

50

550

1.050

Overigens merken we op dat we tot begin juni nog afrekeningen en bijstellingen zullen
ontvangen van aanbieders en de SVB. In juni 2016 verwachten we de definitieve cijfers
2015 van het sociaal domein .

Transformatie
De transformatie in het sociaal domein geven wij vorm met inwoners, maatschappelijke
organisaties en het bedrijfsleven. Het Rijk heeft deze taken bewust bij de gemeentelijke

We verwachten dat over enkele jaren de positieve financiële effecten van de
transformatie zichtbaar zijn, met een voordeel oplopend van € 50.000 in 2017 tot een
structureel voordeel van € 1.050.000 vanaf 2020.
De Transformatieagenda waar college en raad samen sturing aangeven richt zich de
komende jaren op de volgende opgaven:
 We onderzoeken of de toegang (zorg, jeugd, werk en inkomen) nog beter en slimmer
ingericht kan worden, waarbij het uitgangspunt van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur
optimaal vorm krijgt.
 We stimuleren preventie, zoeken naar creatieve oplossingen en betrekken
bewonersinitiatieven bij het vergroten van de zelfredzaamheid en
samenredzaamheid van bewoners (informele zorg, vrijwilligers, buurt, familie,
mantelzorg etc) en bij het zorgdragen voor kwalitatief goede zorg en ondersteuning
aan inwoners.
 We ontwikkelen de participatie verder met partners, zodat zoveel mogelijk mensen
naar werk worden begeleid.
 We zorgen ervoor dat de taken binnen het sociale domein binnen de budgettaire
kaders worden uitgevoerd.
 We monitoren de transformatie en de tevredenheid van bewoners.
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Investeringsplanning
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Voorstellen nieuwe beleidsvoornemens investeringen

Investeringsplanning

Voorgesteld wordt de beschikbare middelen aan te wenden voor:

Inleiding

Omschrijving

In de begroting 2016 is een investeringsplanning tot en met 2019 gepresenteerd. De
uitgaven van de projecten zijn gedekt met bijdragen van het rijk, provinciale bijdragen en
door te beschikken over reserves. Er was nog een vrij besteedbaar bedrag van eenmalig €
0,8 miljoen. Hierover was afgesproken deze aan te wenden bij de Voorjaarsnota 2016.
Voorgesteld wordt dit bedrag aan te vullen met een bedrag van € 1.8 miljoen.

Beschikbaar
1. glasvezel buitengebied

3

-50

2. risico’s grondexploitatie Bergweide

6

-1.000

3. risico’s Poort van Deventer (AKZO-terrein)

6

-1.250

10

-300

4. procesmiddelen Poort van Deventer

De middelen, die nu beschikbaar zijn voor het dekken van nieuwe investeringen, komen
uit de volgende bronnen.

Saldo

Nog beschikbaar in begroting 2016
1. Eenmalige vrijval na afsluiting projecten en
van niet aangewende structurele middelen
2. Afdracht bovenwijkse voorzieningen
Saldo

Bedragen
x €1.000
2.620

AF:

Beschikbare eenmalige middelen

Bedragen x €1.000

Progr.

20

Zie voor een toelichting desbetreffende programma’s.

Geprioriteerde projecten

800

Binnen de reserve Gemeentebrede investeringen en de structurele investeringsmiddelen
zijn ook in eerdere P en C-documenten door de raad geld beschikbaar gesteld voor
diverse projecten. Voor een tweetal projecten zijn deze middelen zijn hiervoor nog
besteed. De middelen zullen pas worden vrijgegeven nadat de raad akkoord is gegaan
met de inhoudelijke voorstellen. Het betreft:
a. binnenstadprojecten (€ 200.000 eenmalig)
b. fietsenstalling Hema (€ 38.000 structureel)

960
860
2.620

Toelichting:
Eenmalige vrijval
Structurele middelen die nog niet worden aangewend in een bepaald jaar kunnen als
eenmalig dekkingsmiddel worden toegevoegd aan de reserve Gemeentebrede
investeringen.
Afdracht bovenwijkse voorzieningen
Een voeding van de reserve Gemeentebrede investeringen waren de afdrachten uit
grondexploitaties voor bovenwijkse voorzieningen. Op basis van de nieuwe BBV-regels is
het niet meer toegestaan dit in de grondexploitaties op te nemen. Het schrappen van
deze afdrachten uit de grondexploitaties leidt tot een lagere verliesvoorziening voor deze
grondexploitaties. Deze voordelen worden gestort in de reserve.

Voorportaalprojecten
Naast de voorstellen nieuw beleid bestaat er ook nog een voorportaallijst investeringen.
De investeringen waarvoor nu geen dekking beschikbaar is, worden op de voorportaallijst
geplaatst.
Bij de voorportaalprojecten gaat het om investeringen waar we bestuurlijk prioriteit aan
geven, maar waarvoor op dit moment geen geld beschikbaar is. Voorstellen tot uitvoering
kunnen alleen aan de orde komen als dekking uit andere bronnen (vooral derden) dan de
Reserve Gemeentebrede investeringen beschikbaar komt.
Uitgangspunt is om met meer pragmatisme een maximaal multiplier effect na te streven
van de huidige begroting. Het gaat om kansen benutten vanuit lopende projecten en
activiteiten in de huidige meerjarenbegroting (subsidies zoeken bij geprioriteerde
projecten en niet andersom). Potentiele insteek is dat elke euro in de gemeentebegroting
gematched kan worden met subsidies of financieringsarrangementen door
investeringsfondsen.
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Waar we kansen zien, benutten we de samenwerking met bedrijven, instellingen, sociaal
economische partners en medeoverheden intensiever om onze investeringsambities een
stap dichter bij te brengen. De uitdaging is om met reeds geplande en gedekte
werkzaamheden in de meerjarenbegroting investeringen door anderen uit te lokken. De
maatschappelijke opgaven waarvoor we ons gesteld zien vragen een gezamenlijke
inspanning.
Door publiek privaat samen te werken beogen we 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.
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 mogelijk aansluiten op ambities van andere overheden en andere partijen.
In de aanloop naar de begroting 2017 zullen we voorstellen doen ten aanzien van een
nadere prioritering van de voorportaalprojecten.

Gewijzigde voorportaalprojecten
Vergeleken met de voorportaallijst die in de begroting 2016 werd gepresenteerd zijn de
wijzigingen:
 Sport: In het kader van het meedoen sportbeleid wordt een onderzoek uitgevoerd naar
mogelijkheden van privatisering van sportaccommodaties. Aan de hand van dit
onderzoek wordt ook een inschatting gemaakt of en op welke wijze dit vorm kan
krijgen en wat door voor de benodigde investeringen in sportaccommodaties zijn in de
komende jaren. Indien blijkt dat hiervoor aanvullend budget gewenst is, dan wordt dit
aan de raad voorgelegd en wordt het project geplaatst op de voorportaallijst.
Vooralsnog is een PM post opgenomen;
 Vervallen investering Milieustraat en nieuwe gezamenlijke huisvesting Groenbedrijf en
Circulus aan de Westfalenstraat:
Uit een eerste verkenning lijkt een nieuwe milieu straat aan de Westfalenstraat en
nieuwe gezamenlijke huisvesting van het Groenbedrijf en Circulus Berkel Milieu BV aan
de Westfalenstraat mogelijk. De totale investering wordt geraamd op circa € 18
miljoen. Dekking van deze investeringen lijken opgevangen te kunnen worden binnen
de huidige begrotingsprogramma’s. De raad wordt hier binnenkort nader over
geïnformeerd.







Vervallen investering Schipbeekzone; 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. Inmiddels zijn verschillende
deelprojecten uitgevoerd met deels provinciaal geld (€ 193.000) en deels gemeentelijk
geld (€ 47.000). Het resterende onderdeel kunst wordt uit de lopende begroting
gedekt. Het resterende bedrag van € 86.000 kan daardoor komen te vervallen.
Herstructurering Voorstad-Oost is komen te vervallen
Voor de uitvoering van de activiteiten ná 2016 is in de reserve herstructurering en
door bijdragen van derden een budget beschikbaar van € 4,2 mln. In het
meerjarenkader is een bedrag begroot van € 4,5 miljoen €4,2 miljoen wordt thans
voldoende verondersteld voor Rivierenwijk, Keizerslanden en Voorstad-Oost.
Nieuwe investeringen Poort van Deventer;
− Ontsluiting stadsentree: Om het gebied rondom McDonalds en Postillion
(Bergweide 5.2) te ontwikkelen zijn infrastructurele maatregelen nodig. . Indien op
termijn de publiek private ontwikkeling van de Poort van Deventer (waaronder het
Open Innovation Centre op het Akzoterrein) succesvol gaat verlopen is deze
oplossing niet meer afdoende. Kosten voor een nieuwe lusstructuur met nieuwe
aansluitingen worden globaal geraamd op € 2 mln (exclusief de benodigde aankoop
van gronden, reeds in achterliggende grondexploitaties opgenomen investeringen
en overige flankerende maatregelen). De totale kosten zijn op dit moment nog niet
exact te ramen.Daarmee is onze inzet een co-financiering in de totale publiekprivate investering die binnen de ontwikkeling van de Poort van Deventer de
komende jaren nader zal worden uitgewerkt.
− Logistieke hotspot. Deventer is aangemerkt als kernhaven in de North Sea- Baltic
corridor (Trans European Netwerk –Transport) en Logistieke hotspot en maakt om
die reden onderdeel uit van de Logistieke Strategische Alliantie in Overijssel. Als
onderdeel van de provinciale netwerkvisie gaat de provincie Overijssel de komende
periode aan de slag met het koersdocument goederenvervoer. Doelen zijn het
ontlasten van het wegennet en verbeteren leefbaarheid in Overijssel door een
‘modal shift’ van weg naar water en het stimuleren ontwikkeling logistieke sector.
Dit koersdocument is een belangrijk afwegingskader voor eventuele
investeringsbeslissingen met betrekking tot goederenoverslag, havenactiviteiten en
watergebonden bedrijvigheid met betrekking tot de Poort van Deventer.
− Nieuwe investering: actualisatie I-visie. Zie voor een toelichting het overzicht
voorportaalprojecten.
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Overzicht voorportaalprojecten

Investeringsambitie
(bedragen x 1.000)

De voorportaalprojecten zijn:
Investeringsambitie
(bedragen x 1.000)

Prog.

Totaal
bedrag

Gemeent.
(co)financi
ering b)

11

PM

Verbetering huisvesting VMBO
Etty Hillesum

9

7.500

Sport

8

PM

10

4.800

3/
10

450

PM

2.000
5.000
4

700

3
10

2.000
PM

Gedekte
bijdrage
derden

Nog te
dekkena)

E=eenm.
S=struct.

Open overheid
Actualisatie I-visie

PM

S

1.500

E

Sociale agenda
6.000
(reserve
huisvesting
onderwijs)

Wilhelminabrug
 Aanlanding Wilhelminabrug
 3e brug
Bereikbaarheidsconclaaf:
Parkeren binnenstad
 Worp parkeren
Beter Benutten Vervolg
(Onderzoek) maatregelen
rivierveilige & klimaatbestendige
(binnen)stad

Vaart in de haven
 Ligplekken en
aanlegvoorzieningen
 Extra loswal
 Containeroverslag
Grondwal Bathmen
Poort van Deventer

Ontsluiting stadsentree

Kansen logistieke visie
Overijssel
Ruimtelijke agenda
Havenkwartier
(herstructurering Haveneiland en
ondernemerskavels)
Bereikbaarheidsconclaaf
Hanzetracé:
 Capaciteitsvergroting
kruisingen Oldenielstraat.
 Rijbaanverdubbeling
Oldenielstraat.
 Fietstunnel van Oldenielstraat
Bereikbaarheidsconclaaf
binnenstad:
 Pleinen
 Keizerstraat
 Stadsbalkons
Bereikbaarheidsconclaaf

6

4.800

E

Investeringsambitie voorportaal
(bedragen x € 1.000)

PM

450

E

2017

PM
PM

PM
PM

2.000
5.000

E
E

PM

PM

700

E
E
E

2.400

2.400

E

3

4.400

4.400

E

3

3.600

3.600

E

3

2.000

2.000

E

3
3
3

4.400
PM
2.400

600 (MJOP)

Totaal
bedrag

3
3

10.000
PM

3
3/5

500
PM

5

PM

Gemeent.
(co)financi
ering b)

Gedekte
bijdrage
derden

PM

PM

Nog te
dekkena)

E=eenm.
S=struct.

10.000

E

500
PM

E
E

PM

E

Onderstaand worden deze voorportaalambities in de tijd uitgezet.

Duurzaam & Dynamisch
Huisvesting Burgerweeshuis

Prog.

4.400
PM
2.400

E
E
E

Gemeente
/nog te
dekken

I-visie

PM

Beter Benutten Vervolg

PM

Provinci
e

Regio*

Rijk

EU

Anders

•

2018 - 2019
I-visie
Kwaliteitsimpuls Etty Hillesum
Bereikbaarheidsconclaaf
 Afronden Hanzetracée
 Pleinen, Keizerstraat,
stadsbalkons
 Parkeren Worp
Huisvesting Burgerweeshuis
Poort van Deventer
 Logistieke hotspot
Subtotaal
2020 - 2024
Vaart in de haven
 Aanlegvoorzieningen
 Extra loswal
 Containeroverslag
Havenkwartier
 Herstructurering Haveneiland
en ondernemerskavels
Grondwal Bathmen
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PM
1.500

•

•

10.000
6.800
500

•
•
•

•
•

4.800

•

PM

•

450
2.000
5.000

•

2.400

•

•

700

•

•

•

•

•

•

Investeringsambitie voorportaal
(bedragen x € 1.000)

Gemeente
/nog te
dekken

Poort van Deventer
 Ontsluiting stadsentree

2.000

Provinci
e

Regio*

Rijk

EU

Anders

•

Subtotaal
>2024
Bereikbaarheidsconclaaf
 Aanlanding Wilhelminabrug
3e brug
Maatregelen rivierveilige
&klimaatbestendige (binnen)stad

10.000

•

•

•

•

•

•

•

•

financiële afweging moeten worden gemaakt van alle verzoeken die door de
schoolbesturen worden ingediend.
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 € 4,8
miljoen.

Toelichting per voorportaalproject:
Actualisatie I-visie
Er vindt momenteel een herijking plaats van de i-visie voor de periode 2016 tot 2020. Er
zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetgeving (bv. Omgevingswet, Wet
generieke digitale infrastructuur, Wet datalekken), digitalisering, ketensamenwerking en
technologie (bv. big data, cloud, smart cities) die eisen stellen aan de
informatievoorziening van Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. De I‐visie geeft het kader
waarbinnen beslissingen omtrent de informatievoorziening genomen worden; niet alleen
voor de korte, maar ook voor de middellange en lange termijnExtra investeringen in
beheercapaciteit, programmatuur, databases, servers, netwerkcomponenten, firewalls en
Internet bandbreedte is nodig voor een wendbare, open en veilige ICT infrastructuur die
ook geschikt is voor Cloudtoepassingen (SaaS).
Verbetering huisvesting VMBO Etty Hillesum
De kosten van deze plannen zijn becijferd op € 15 miljoen. De directie van Etty Hillesum
heeft aangegeven de middelen die zij ontvangt van het rijk vanwege de motie-Buma, die
betrekking hebben op de vmbo-leerlingen, aan te willen wenden voor realisering van deze
plannen. Dat zal echter niet genoeg zijn – ook een bijdrage van de gemeente van € 7,5
miljoen is noodzakelijk.
Binnen de reserve onderwijshuisvesting zou met ingang 2018 een maximale investering in
stenen van € 6 miljoen mogelijk zijn. Daarbij met de uitdrukkelijke kanttekening dat er
daardoor geen ruimte is voor claims vanuit het basisonderwijs. In de voorportaallijst is het
verschil tussen € 7,5 miljoen en € 6 miljoen opgenomen, waarvoor geen dekking
beschikbaar is. Indien vanuit andere schoolbesturenverzoeken reële verzoeken worden
ingediend zal dit leiden tot een verhoging van dit bedrag. Uiteindelijk zal er een integrale

Vaart in de Haven: aanlegvoorzieningen/containeroverslag
Parkmanagement en VNO-NCW hebben samen met de ondernemers het initiatief
genomen voor een havenplatform. Dit kan helpen bij het genereren van nieuwe
watergebonden bedrijvigheid en samenwerking. Het gaat nu om het vinden van
marktpartijen die de vaart erin willen brengen en bereid zijn investeringen te doen.
Realisatie van een containeroverslag zal naar verwachting een positief effect hebben op
de inkomsten uit havengeld.
Grondwal Bathmen
Vanuit Bathmen wordt al vele jaren aandacht gevraagd voor de geluidproblematiek. De
combinatie van de A1 en het spoor zorgt voor een permanente ‘deken van geluid’ over
het dorp. De geplande verbreding van de A1 heeft vormt een nieuwe impuls om de
geluidproblematiek te agenderen. Dat heeft er onder meer toe geleid dat de
gemeenteraad een motie heeft aangenomen waarmee het College wordt opgedragen om
zich maximaal in te spannen om de geluidoverlast in Bathmen te minimaliseren.
Technisch gezien zijn er meerdere maatregelen denkbaar. Afgelopen jaren is regelmatig
gesproken over een grondwal. Daarbij is aangegeven dat de realisatie van een grondwal
mogelijkheden biedt voor het aanbrengen van zonnepanelen. De aanlegkosten zijn
grofweg geraamd op € 700.000, exclusief aanbrengen van zonnepanelen.
Andere technische mogelijkheden zijn bijvoorbeeld de zgn. difractoren (aanleg € 800.000
), schermen (veel duurder), snelheidsbeperking (niet wenselijk), etc.
Welke maatregel ook het meest geschikt is, er zijn binnen de bestaande financiële kaders
geen middelen voor beschikbaar. Dat geldt zowel voor de gemeentebegroting, de
projectscope voor de verbreding van de A1, als de provinciale middelen voor de A1.
Met alle betrokken partners, met name Rijkswaterstaat en de provincie, worden zowel de
techniek als de financiering van mogelijke maatregelen onderzocht.
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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. Bij de herijking Groot Bergweide is
voorgesteld het haveneiland te ontwikkelen in co creatie met ondernemers. Naast het
faciliteren in juridisch planologische zin, werken wij achterstallig onderhoud in de
openbare ruimte weg en leggen wij een kade aan voor de groeiende beroeps- en
pleziervaart. Door dit ontwikkelscenario kan het bedrag op het voorportaal verlaagd
worden van 6 miljoen naar 2,4 miljoen.
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.
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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Programma’s
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Programma 1

Burger en bestuur

Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Onderwerp
Verslaglegging
Tijdelijke formatieversterking Griffie
Accountantskosten
Referendum Oekraïne
Locaties publiekszaken verminderen
Publiekzaken Bathmen
Verminderen personele inzet regie
gemeentebrede programma’s
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Product
350 Gemeenteraad
350 Gemeenteraad
350 Gemeenteraad
305 Burgerzaken
305 Burgerzaken
305 Burgerzaken
104 Regie gemeentebrede
programma’s

Soort afwijking
Autonome budgettaire afwijking
Andere budgetvraag
Autonome budgettaire afwijking
Autonome budgettaire afwijking
Heroverweging
Autonome budgettaire afwijking
Heroverweging

2016
20
25
16
-48
15

2017
20
76
16
-21

2018
20
51
16
-21

2019
20
16
-21

2020
20
16

-

-

-150

-150

-150

28
0
-28

91
0
-91

-84
0
84

-135
0
135

-135
0
135

-21




Toelichting op afwijkingen en voorstellen
Verslaglegging
Van Raadstafels en raadsvergaderingen worden schriftelijke verslagen gemaakt (vanaf
april 2015 audiotranscriptie), audioverslagen (Raadstafels) en videoverslagen
(raadsvergaderingen). Het budget wordt al jaren overschreden. Dit is steeds opgevangen
binnen de beperkte budgettaire ruimte bij raad en griffie, maar al in 2014 werd duidelijk
dat dit niet langer haalbaar is. In dat jaar is besloten het schriftelijke verslag te
handhaven, maar om te zetten naar een audiotranscriptie. Inmiddels is duidelijk dat als
gevolg van het aantal en duur van de vergaderingen, prijsontwikkeling, de start met
videoverslaglegging en livestreaming van raadsvergaderingen, een verruiming van het
budget met € 20.000 onvermijdelijk is.
Tijdelijke formatieversterking griffie
De werkgeverscommissie van de gemeenteraad heeft, na overleg met de
fractievoorzitters besloten tot een tijdelijke uitbreiding van de formatie van de griffie met
0,8 fte. Aanleiding hiervoor is gelegen in:
 de uitbreiding van taken van de gemeente en daarmee van de gemeenteraad ten
aanzien van met name het sociaal domein en Omgevingswet.

de wens tot een actieve agendasturing vanuit de gemeenteraad (SRA).
de ambities van de gemeenteraad waar het gaat om rolopvatting en contacten met
de samenleving (zichtbaarheid).
 te verwachten nieuwe pieken in het werk (Omgevingswet, ontwikkeling P&C-cyclus,
aanloop naar raadsverkiezingen).
Deze tijdelijke versterking brengt voor 2016 € 25.300, voor 2017 € 76.000 en voor 2018
nog eens € 50.700 kosten met zich mee die niet binnen de reguliere budgetten van griffie
opgevangen kunnen worden.
Accountantskosten
Doorwerking contractuitbreiding accountantskosten a.g.v. 3D en Cos 610. De COS 610
behandelt het steunen door de accountant op de door een organisatie zelf uitgevoerde
audit-werkzaamheden. De kosten worden structureel geraamd op €16.250 voor 2016 e.v.
Publiekszaken Bathmen
In verband met de realisatie van het centrumplan Bathmen heeft Publiekszaken per 1
april een tijdelijk onderkomen gevonden bij Cultuurhuus Braakhekke in Bathmen. De
eenmalige kosten in 2016 (o.a. verbouwing, inrichting en verhuizing) van € 15.000 moeten
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ten laste van de reserve huisvesting worden gebracht. De structurele kosten (o.a. huur)
van € 6.000 moeten vooralsnog in de begroting worden opgelost.
Locaties publiekszaken verminderen
Voorgesteld wordt om publiekszaken vanaf 1 januari 2017 te sluiten voor de locatie
Schalkhaar en het geboorteloket in het Deventer Ziekenhuis. Dit levert een structurele
besparing op vanaf 1 januari 2017 van € 21.000.
Referendum Oekraïne
In april 2016 heeft het raadgevend referendum plaatsvinden over de wet tot goedkeuring
van het associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne plaatsgevonden.
Kosten hiervan zijn geraamd voor de gemeente Deventer op € 117.200.
De gemeente Deventer heeft van het rijk een budget van € 165.000 ontvangen, waarmee
€ 48.000 eenmalig resteert. Dit restant valt vrij aan de algemene middelen.
Vermindering personele inzetregie gemeentebrede programma’s
Vanaf 1 januari 2018 zal de inzet worden verminderd op de regie gemeentebrede
programma’s voor een bedrag van €150.000.
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Programma 2

Openbare orde en veiligheid

Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Onderwerp
Veiligheidsregio

Product
502 Regio en
rampenbestrijding

Soort afwijking
Autonome budgettaire afwijking

Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Toelichting op afwijkingen en voorstellen
Veiligheidsregio IJsselland (Product)
De uitgevoerde herijking omtrent de financiële verdeelmethodiek en de besparingen als
gevolg van efficiëntie- en schaalvoordelen leiden samen tot een autonoom structureel
voordeel voor Deventer van € 266.217.
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2016

2017

2018

2019

2020

-266

-266

-266

-266

-266

-266

-266

-266

-266

-266

-

-

-

-

-

266

266

266

266

266

Programma 3

Leefomgeving

Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Onderwerp

Areaalaccres

Frictiekosten heroverweging parkeren
Degeneratie Glasvezel buitengebied

Product
20 Straten, wegen en pleinen
21 Straatreiniging
26 Uitvoering verkeer en
vervoersbeleid
28 Openbaar groen
23 Parkeren
20 Straten, wegen en pleinen

Soort afwijking

Autonome budgettaire afwijking

Heroverweging
Nieuw beleid

Totaal Lasten
Betaald parkeren

23 Parkeren

Heroverweging

Totaal Baten
Saldo

2016

2017

2018

2019

2020

-20

-20

-20

-20

-20

20

50

-

-

-

50

-

-

-

-

50

30

-20

-20

-20

-

144

288

288

288

144

288

288

288

-50

114

308

308

308

Toelichting op afwijkingen en voorstellen
Areaalaccres
Als gevolg van de toename van de openbare ruimte nemen de beheer en
onderhoudskosten autonoom toe. Bij algemene middelen staat een stelpost van €
180.000 structureel. Per 1 januari 2016 bedraagt het areaalaccres structureel € 160.000
waarvan wordt voorgesteld deze toe te voegen aan programma Leefomgeving. Het
verschil van € 20.000 valt structureel vrij.
Parkeren
In Deventer worden (behoudens de Polstraatgarage) alle parkeerplaatsen voor
vergunninghouders omgezet naar betaald parkeren. Parkeerplekken kunnen hiermee
beter worden benut, er is minder kans op foutparkeren en eventuele boetes komen ten
gunste van de gemeente in plaats van het Rijk. Na aftrek van kosten voor onder andere
parkeerautomaten en toezicht kan hier vanaf 2018 € 288.000 aan inkomsten mee worden
gegenereerd. De frictiekosten in 2016 en 2017 bestaan uit ambtelijke inzet om de
uitvoering voor te bereiden.

Fietsenstalling Op de Keizer Heroverweging
De uitbreiding van de fietsenstalling kan vereenvoudigd worden door het plaatsen van
dubbellaags rekken in plaats van een gebouwde voorziening. Hierdoor wordt de capaciteit
uitgebreid van 516 naar 750 plekken in plaats van 1.250 bij een gebouwde stalling.
Oorspronkelijk is rekening gehouden met een structurele last van € 128.000, waar met
deze heroverweging € 90.000 op bespaard wordt. Voor het beschikbaar stellen van het
krediet wordt nog een apart raadsvoorstel voorgelegd.
Glasvezel buitengebied
Samen met acht andere gemeenten in de regio heeft de gemeente Deventer met CIF
principe afspraken gemaakt om glasvezel in het buitengebied aan te leggen. Dit werken
wij nog uit in een convenant. CIF vergoedt het grootste deel van de gemeentelijke kosten
voor onder andere vergunningverlening, degeneratie, toezicht en coördinatie. Wij
verwachten dat € 50.000 voor degeneratie niet vergoed wordt.
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Overige informatie
Zwerfvuil bedrijventerreinen
Vanuit de ondernemers zijn bezwaren geuit over het onderhoud op de bedrijventerreinen
die zijn verwoord in meerdere brieven van het parkmanagement aan het bestuur. Het
gaat concreet om het opruimen van zwerfvuil waarvoor geen budget beschikbaar is.
Verder zijn ondernemers ontevreden over de mate van onkruidbestrijding.
Kwaliteit openbare ruimte
Doordat de prijsdecompensatie van structureel € 120.000 binnen het programma
opgevangen wordt, zal het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte worden verlaagd op
de onderdelen graskanten, halfverhardingen en gazons.
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Programma 4

Milieu en duurzaamheid

Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Onderwerp
Applicatie in RUD/OD verband

Product
45 Milieu

Soort afwijking
Autonome budgettaire afwijking

Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Toelichting op afwijkingen en voorstellen
RUD / Omgevingsdienst
De omvorming van de RUD-IJsselland van netwerksamenwerking tot openbaar lichaam
vereist een nieuwe centrale, regionale VTH-applicatie. De kosten daarvan voor Deventer
bedragen:
€ 50.288 incidenteel voor 2017
€ 102.974 structureel vanaf 2018.
Deze kosten kunnen niet worden gedekt door besparingen op bestaande systemen. Ook
kunnen ze niet worden gedekt door verschuivingen binnen het programma.

Overige informatie
Egalisatiereserve Huishoudelijk Afval
Ter versterking van het algemeen weerstandsvermogen van de gemeente is in de
voorjaarsnota 2012 € 1.4 miljoen onttrokken uit de egalisatiereserve huishoudelijk afval.
Per motie is aangenomen dat op het moment dat het weerstandsvermogen weer op
niveau is, de € 1.4 miljoen weer terug zal vloeien naar de egalisatiereserve. Dit is ook
nodig omdat de reserve anders, rekening houdend met een toekomstige putting van 1.6
miljoen t.b.v. de Milieustraat, negatief dreigt te worden.
In 2017 zal een storting plaatsvinden van € 1.4 miljoen in de reserve huishoudelijk afval
ten laste van Egalisatiereserve Rente.
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Programma 5

Ruimtelijke ontwikkeling

Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Onderwerp
Omgevingsvisie
Doorstroming woningmarkt
Bouwtoezicht
Volkshuisvesting/Subsidie
Rondeel/VAC
Totaal Lasten
Stoppen startersleningen
Totaal Baten
Saldo

Product
1 Ruimtelijke ordening
3 Volkshuisvesting
2 Bouw- en woningtoezicht

Soort afwijking
Autonome budgettaire afwijking
Niet autonome budgettaire afwijking
Heroverweging

3 Volkshuisvesting

Heroverweging

3 Volkshuisvesting

Niet autonome budgettaire afwijking

Toelichting op afwijkingen en voorstellen
Omgevingsvisie
Gaandeweg de voortgang van het traject rond het opstellen van de Omgevingsvisie is
gebleken dat vooral het participatietraject meer ambtelijke inzet vraagt. De raad heeft in
de vastgestelde SRA gevraagd om een breed participatie proces. Dat sluit aan bij de
bedoelingen van de Omgevingswet.
Stoppen startersleningen
Vanwege het wegvallen van het leningdeel van de provincie (2016) en het Rijk (2015) en
omdat de vraag naar startersleningen sterk is afgenomen, is het voorstel voor om de
starterslening in Deventer stop te zetten. Er valt daardoor totaal € 175.000 aan middelen
vrij.
Doorstroming woningmarkt
De Provincie Overijssel werkt aan een nadere regeling waarmee het effect van
doorstroming beter bereikt kan worden. Voorstel is € 75.000 hiervoor te reserveren.
Bouwtoezicht
Het toezicht op vergunde activiteiten en de naleving ervan wordt meer in
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-
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overeenstemming gebracht met het aan het wettelijke en aan de leges toerekenbare deel
van het toezicht. Het terugbrengen van een aantal niet wettelijk verplichte controles kan
leiden tot een besparing van € 75.000 vanaf 2018 binnen team Toezicht.
Volkshuisvesting/Subsidie Rondeel/VAC
Jaarlijks ontvangt wordt voor Volkshuisvesting/Subsidie Rondeel/VAC een gemeentelijke
subsidie verstrekt van € 67.500 voor haar activiteiten benoemd in het jaarplan. Wij
brengen de subsidie per 2017 met € 25.000 terug.

Overige informatie
Omgevingswet
Inmiddels is de Omgevingswet vastgesteld. Steeds meer wordt de opgave duidelijk. Naast
de integratie van verschillende soorten van wetgeving wordt het vooral van belang om dit
integraal en toekomstgericht te gaan toepassen. Dit zal heel veel van een gemeentelijke
overheid gaan vragen. Op rijksniveau worden afspraken gemaakt over o.a. de bekostiging
van het integratietraject. De resultaten daarvan zijn nog niet geheel duidelijk op het
niveau van de gemeente. Mogelijk komen wij hierin een later stadium op terug, op basis
van een draaiboek voor de implementatie voor de gemeente Deventer.
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Programma 6

Herstructurering en vastgoed

Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Onderwerp
Programmamanagement

Totaal Lasten
Verliesvoorziening Grondexploitaties
(nieuwe BBV)
Totaal Baten
Saldo

Product
4 Herstructurering
11 Grondexploitaties

Soort afwijking
Autonome budgettaire afwijking
Autonome budgettaire afwijking

2016
-

2017
15
15

2018
15
15

2019
15

2020
-

1.913

-

-

-

-

1.913
1.913

-15

-

-15

-

15

-15

Toelichting op afwijkingen en voorstellen

Overige informatie

Programmamanagement
De post programmamanagement en uitvoeringskaders mag met ingang van 2017 niet
langer ten laste van de Algemene Reserve Grondexploitaties (ARG) worden gebracht. Een
deel van deze post is voor programmamanagement herstructurering. Dat wordt gedekt
door een vrijval van ISV / BLS gelden uit de reserve overloop van € 45.000. Een deel dient
rechtstreeks te worden doorberekend naar de grondexploitaties, wat betekent dat de
resultaten daarvan zullen afnemen. Daardoor wordt de benodigde verliesvoorziening €
2.760.000 hoger.

Poort van Deventer/DOIC
Met de Poort van Deventer wordt de ruimtelijk economische ontwikkeling geduid in het
gebied van de snelweg tot en met het Havenkwartier, tot aan de sluis voor zover gelegen
ten westen van de Zutphenseweg. Binnen dit gebied werkt de gemeente Deventer samen
met de provincie Overijssel en AkzoNobel aan de opzet van het Deventer Open Innovation
Centre (DOIC) op het huidige Akzo terrein. De ontwikkeling van dit initiatief vraagt in de
periode tot 2023 een investering in gebouwen en grond en de opzet van een
uitvoeringsorganisatie. Daarvoor geldt een investeringsbandbreedte van € 15 tot € 26
miljoen, verdeeld over de drie partijen. Voor Deventer gaat het om een investering van €
5 tot € 9 miljoen. Omdat onze bijdrage zich richt op de gebiedsontwikkeling en is
gebaseerd op een verwerving van grond die in ontwikkeling komt, zal hiervoor een
grondexploitatie worden geopend. De verwervingskosten zijn in eerste aanleg geraamd
op € 4,5 miljoen, met een netto risicoprofiel van € 1,25 miljoen. In de paragraaf
grondbeleid staat een uitgebreidere toelichting.

Nieuwe BBV-regels
De commissie BBV heeft in maart 2016 een nieuwe notitie grondexploitaties uitgebracht
op basis waarvan een aantal wijzigingen wordt doorgevoerd. De belangrijkste zijn: 1)
Afschaffen van de categorie Nog Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG), met een
overgangsperiode voor de bestaande NIEGG 2) Andere eisen aan de
berekeningssystematiek van de rente en disconteringsvoet 3) geen tussentijdse afdracht
mogelijk aan een fonds bovenwijkse voorzieningen 4) richttermijn voor in exploitatie
genomen gronden is 10 jaar. Deze aanpassingen leiden tot een verlaging van de
verliesvoorziening op de grondexploitaties van € 4.673.000. De toerekening van
programmamanagement heeft een verhogend effect op de verliesvoorziening. Per saldo
neemt de verliesvoorziening af met € 1.913.000. Voor een uitgebreidere toelichting op de
wijzigingen verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid.

Herijking Groot Bergweide
Complex Groot Bergweide bestaat uit verschillende deelexploitaties, voornamelijk ten
behoeve van de herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen voor een variëteit aan
nieuwe functies. De resultaten van deze grondexploitaties worden onderling verevend. Er
spelen diverse ontwikkelingen binnen het complex die aanleiding geven voor een
herijking van een aantal deelexploitaties. Op basis van een eerste verkenning neemt het
resultaat af tot € 100.000 en de risico’s nemen toe tot € 1.720.000. Indien de
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uitgangspunten van de verkenning ook daadwerkelijk worden vastgesteld neemt het
beroep dat wordt gedaan door Groot Bergweide op het specifieke weerstandsvermogen
met € 1.000.000. De verkenning wordt de komende periode nader uitgewerkt en apart
aan de Raad ter besluitvorming voorgelegd. Zie ook paragraaf grondbeleid.
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Programma 7

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Onderwerp
Ontwikkeling I-deel
BTW personeel Deventer naar DWT
Afrekening 2015 DWT
Aanpassing budget participatie nav
decembercirculaire
Formatie inkomenstondersteuning
Totaal Lasten
Ontwikkeling I-deel
Totaal Baten
Saldo

Product
401 Inkomen
405 Re-integratie
405 Re-integratie

Soort afwijking
Autonome budgettaire afwijking
Autonome budgettaire afwijking
Autonome budgettaire afwijking

2016
-133
112
-70

2017
997
112

2018
997
112

2019
997
112

2020
997
112

405 Re-integratie

Autonome budgettaire afwijking

13

20

25

26

33

401 Inkomen

Autonome budgettaire afwijking

144
66
-2.997
-2.997
-3.063

1.129
-3
-3
-1.132

1.134
-3
-3
-1.137

1.135
-3
-3
-1.138

1.142
-3
-3
-1.145

401 Inkomen

Autonome budgettaire afwijking



Toelichting op afwijkingen en voorstellen
Ontwikkeling I-deel
Bij de najaarsrapportage is reeds aangegeven dat voor het inkomensdeel eenmalig € 2,8
miljoen nodig is. Dit verschil wordt veroorzaak doordat het verdeelmodel tot nog toe
ongunstig uitvalt voor de gemeente Deventer.
Meerjarig zou er een tekort van € 2,5 miljoen per jaar zijn. Om dit tekort op te lossen is er
een toevoeging van € 1,0 miljoen vanuit de algemene middelen nodig en € 1,5 miljoen
door het treffen van een aantal maatregelen/ extra afspraken om meer uitstroom te
realiseren. Deze afspraken zijn onder meer:
 Doorontwikkeling van Sallcon (inclusief DWT) tot krachtige speler op de
arbeidsmarkt.
 Intensievere samenwerking tussen UWV en DWT. Mensen die net hun baan kwijt zijn,
worden door een gezamenlijke aanpak van UWV en DWT zo goed mogelijk begeleid
naar werk.
 Voorkómen dat mensen lang in de bijstand blijven. Mensen die nog maar kort in de
bijstand zitten of mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt bemiddelen we
zo snel mogelijk weer naar werk.

Uitgangspunt is dat geen jongere onder de 27 jaar met een concreet
arbeidsmarktperspectief een uitkering ontvangt. Jongeren die dat nodig hebben,
begeleiden we naar een passende school of opleiding.

BTW personeel Deventer naar DWT
Bij de overdracht van het personeel naar DWT is er sprake van een BTW nadeel; dit in
verband met het feit dat de rekening die DWT stuurt inclusief BTW is en er maar een deel
compensabel (verrekenbaar) is. Het totale nadeel voor de gemeente komt neer op €
112.000.
Afrekening 2015
Afrekening contract 2015 DWT is € 70.000. Dit wordt toegevoegd aan de algemene
middelen.
Herberekening Participatiebudget
Aanpassing budget participatie naar aanleiding van decembercirculaire.
Voor 2016 heeft een herberekening plaats gevonden van de verdeling van de middelen
voor Participatie, het onderdeel ‘klassieke’ Wwb. Dit levert in 2016 een voordeel op van €
13.000 wat oploopt naar € 26.000 in 2020. Dit budget zetten we in om werk en inkomen
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(waaronder ook: minimabeleid, schuldhulpverlening) sterker te positioneren op
wijkniveau.
Hierbij gaat het onder meer om de verdere samenwerking met de sociale teams. Voor
2016 gebruiken we dit budget ook om extra aandacht te schenken aan het onderwerp
‘bejegening’ in de keten van werk en inkomen.
Formatie inkomenstondersteuning
Er heeft een herijking plaatsgevonden van het formatie-calculatiemodel waaruit blijkt dat
door het stijgende cliëntenbestand er een extra formatievraag is van 2,53 fte. Totale
loonkosten bedragen € 144.000.
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Programma 8

Meedoen

Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Onderwerp
Sociaal Domein
Subsidie Molukse Raad
Subsidie preventie verslaving Alcohol
en Drugs
Minimabeleid insourcing
bewindvoering
Schuldhulpverlening, Minimabeleid
en Transformatie

Product
205 Wmo decentralisatie 2015
224 Minderhedenbeleid
201 Maatschappelijke opvang
en verslavingszorg
242 Armoedebeleid participatie
406 Schuldhulpverlening

Soort afwijking
Autonome budgettaire afwijking
Heroverweging

242 Armoedebeleid participatie
406 Schuldhulpverlening
205 WMO nieuwe taken

2016
-

2017
-50
-23

2018
-50
-23

2019

2020

-550

-1.050

-23

-23

Heroverweging

-

-100

-100

-100

-100

Heroverweging

-

-

-150

-150

-150

Autonome budgettaire afwijking

100

100

100

100

100

Autonome budgettaire afwijking
Herschikking budget en dekking
Autonome budgettaire afwijking

175

175

175

175

175

-275

-275

-343

-343

-343

-

-173
173

-391
391

-891
891

-1.391
1.391

Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

rechter onder bewind zijn geplaatst nog steeds vrije keuze mbt de bewindvoerder, maar is
het niet langer mogelijk voor bewindvoerders om kosten bij de gemeente Deventer te
declareren in het kader van bijzondere bijstand/minimabeleid. Verwachte besparing is €
150.000 vanaf 2018. Door het insourcen dalen de kosten per dossier.

Toelichting op afwijkingen en voorstellen
Sociaal Domein
Zie afzonderlijk beeld in hoofdstuk ’Ontwikkeling sociaal domein’.
Subsidie Molukse Raad en subsidie preventie verslaving Alcohol en Drugs
Als heroverweging wordt voorgesteld het per 2017 beëindigen dan wel verlagen van
subsidies aan doelgroepen. Concreet betreft dit het stopzetten van de subsidie Molukse
Raad (€ 23.000) en het verlagen van de subsidie preventie verslaving Alcohol en Drugs
met € 100.000.
Minimabeleid insourcing bewindvoering
Zoals in veel gemeenten ziet Deventer de uitgaven bijzondere bijstand fors toenemen
voor het vergoeden van kosten beschermingsbewind. Om de kosten voor bewindvoering
te verlagen wordt voorsteld om bewindvoering door het Budgetadvies bureau Deventer
(BAD) als gratis voorziening aan te bieden. Daarmee hebben bewoners die door de

Schuldhulpverlening, Minimabeleid en Transformatie
Door het rijk zijn met de decentralisaties middelen overgeheveld van de voormalige Wtcg
CER. Uit de jaarrekening 2015 blijkt een lagere besteding van € 800.000 doordat minder
mensen dan verwacht voldoen aan de criteria chronisch ziek zijn en een maximaal
inkomen van 110% minimumloon.
Voorgesteld wordt om € 275.000 van deze gelden in te zetten ter dekking van het tekort
op minima en schuldhulpverlening. De stijging van het aantal mensen dat een beroep
doet op bijzondere bijstand of een traject / ondersteuning bij schuldhulpverlening blijft
aanhouden. Het ombuigingsvoorstel met betrekking tot insourcing bewindvoering kan
een halt toeroepen aan de verdere stijging van de kosten bewindvoering. Maar, dit neemt
niet weg dat er in de volle breedte nog steeds een stijging plaatsvindt. De Wtcg middelen
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worden ingezet voor een jaarlijkse eenmalige bijdrage aan chronisch zieken en
gehandicapten met een laag inkomen. Inzet van een deel van de resterende middelen
Wtcg die in de WMO ondergebracht is voor de structurele lasten bij minima en
schuldhulpverlening is gerechtvaardigd. Dit omdat vanuit de sociale teams m.n. de
schuldenproblematiek als grootste knelpunt wordt gezien bij veel problemen die
bewoners ervaren. Inzet vanuit het BAD en minimabeleid is noodzakelijk om stijging van
zorgkosten te voorkomen. Voorgesteld wordt om dit in te zetten ter dekking van het
tekort op minima (€ 100.000) en schuldhulpverlening (€ 175.000) en dit voor de jaren
daarna structureel vanuit Wtcg over te hevelen naar product minimabeleid en
schuldhulpverlening. Voorgesteld wordt om vanaf 2018 een bedrag van € 68.000
beschikbaar te stellen voor de algemene middelen en het resterende deel aan te wenden
voor de transformatie.

Overige informatie
Actieplan nieuwkomers
Een verdere stijging van het aantal nieuwkomers in Deventer blijft vooralsnog wel de
verwachting. Er is een actieplan opgesteld om integraal vanuit werk, wonen, meedoen /
onderwijs te kijken naar een zo optimaal mogelijke inburgering van nieuwkomers. Vanuit
het Rijk zijn extra middelen voor begeleiding beschikbaar gesteld. Een eerste inschatting
vanuit de interne projectgroep is dat dit voor een integrale aanpak niet voldoende is.
Medio 2016 komt er een voorstel richting het college voor de te nemen acties en
financiering vanaf 2017.
Hulp bij het Huishouden
Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraak gedaan over de wijze
waarop gemeenten de huishoudelijke hulp dienen uit te voeren binnen de WMO. Op
basis van deze uitspraak wordt het huidige beleid en de overgangsregeling (geldig tot 1-12017) tegen het licht gehouden. Het nieuwe beleid in 2017 zal moeten voldoen aan de
recente uitspraken.
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Programma 9

Jeugd en onderwijs

Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Onderwerp
Leegstand de Kei
Combinatiefunctionaris
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Product
211 Onderwijshuisvesting

Soort afwijking
Autonome budgettaire afwijking
Autonome budgettaire afwijking
Autonome budgettaire afwijking

Toelichting op afwijkingen en voorstellen
Leegstand de Kei
Bij de ingebruikneming van het schoolgebouw Kei13 in december 2010 ontstond er
onmiddellijk een grote leegstand voor de scholen De Flint en Steenuil. Dit als gevolg van
het uitstel van de nieuwbouwwijk Steenbrugge. Inmiddels is de leegstand in Kei13
aanzienlijk teruggebracht door de huisvesting van de Montessorischool, Tintaan,
medegebruik Zonnebloem etc. Over de jaren 2011 tot en met 2013 was de leegstand
dermate hoog dat het redelijk is dat de gemeente een deel van de exploitatiekosten
vergoed. Het verzoek is hiervoor een bedrag van € 80.127 beschikbaar te stellen.
Combinatiefunctionarissen
In de begrotingsvergadering van 11 november 2015 heeft de raad door middel van
amendement besloten tot behoud van de combinatiefunctionarissen, waarbij voor het
jaar 2016 incidenteel geld beschikbaar is gesteld uit het weerstandsvermogen. Aangezien
geen alternatieve structurele dekking voorhanden is wordt voorgesteld om het bedrag
van € 200.000 structureel te dekken uit de algemene middelen.
Reserve Onderwijshuisvesting
In de Voorjaarsnota 2012 is besloten om de om de middelen voor het Integraal
Huisvestingsplan Onderwijs tot met 2021 met € 125.000 per jaar te verhogen. Met
ingang van 2015 zijn de scholen verantwoordelijk voor het buitenonderhoud en zijn
voorgenomen investeringen on hold gezet. Om deze reden wordt voorgesteld om na 2019
de reserve onderwijshuisvesting niet meer te verhogen.
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Programma 10

Economie, kunst en cultuur

Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Onderwerp
EK Vrouwenvoetbal
Stelpost dekking EK Vrouwenvoetbal
Markten
DRTV
Buitenschools aanbod
cultuureducatie Leeuwenkuil
Totaal Lasten

Product
9 Evenementen
9 Evenementen
27 Markten
230 Kunst en cultuur

Soort afwijking
Nieuw Beleid
Nieuw Beleid
Autonome budgettaire afwijking
Heroverweging

230 Kunst en cultuur

Heroverweging

Dividend NV Bergkwartier

5 Monumentenzorg
27 Markten

Autonome budgettaire afwijking
Autonome budgettaire afwijking

Markten

Totaal Baten
Saldo

Toelichting op afwijkingen en voorstellen
Dividend NV Bergkwartier
Uit de jaarrekening 2014 bleek dat de NV Bergkwartier niet in staat was dividend uit te
keren. De NV heeft nog niet laten weten of dit ook structureel zo wordt doorgezet.
Voorzichtigheidshalve gaan we uit van de veronderstelling dat er de komende vier jaar
geen dividend wordt uitgekeerd.
EK Vrouwenvoetbal
Het college heeft de partners meegedeeld dat de gemeente een bedrag van maximaal €
150.000 wil bijdragen ten behoeve van de marketing, promotie en de nevenactiviteiten
rondom het EK vrouwen voetbal in 2017. Voorgesteld wordt om conform dit
collegebesluit vanuit het de reserve buitensportaccommodaties in 2016 een bedrag van €
75.000 in te zetten als dekking voor het EK vrouwenvoetbal. In 2017 geldt een
taakstellende opdracht voor programma 10 bij de begroting 2017 voor € 75.000 eenmalig
dekking aan te geven.
Markten
De markt kampt met een structureel tekort in de exploitatie van rond de € 65.000. Dit

2016
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-
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75
-75
50
-50
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50
-50

2019
50
-50
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50
-50

-

-100

-300

-300

-300

125

-100

-300

-300

-300

-78

-78

-78

-78

-78

-15

-15

-15

-15

-15

-93

-93

-93

-93

-93

-218

7

207

207

207

wordt veroorzaakt door een combinatie van achterblijvende precario-inkomsten en
verder toegenomen kosten voor onder andere onderhoud en kleine aanschaf
marktvoorzieningen (elektra, openbaar toilet).
DRTV
2015 is voor DRTV een jaar geweest waarin gebroken is met vrijwel alle afspraken/cijfers
uit het verleden. De organisatie is op alle fronten gereorganiseerd en de begroting
drastisch naar beneden bijgesteld. De organisatie heeft nu een minimale omvang. In
combinatie met de recent verkregen zendmachtiging en verkenning tot
samenwerkingsmogelijkheden in de regio bouwt ze nu weer aan een levensvatbare
toekomst. Een bezuiniging van € 50.000 betekent een reductie van de inkomsten met
30%. Voor de gemeentelijke bijdrage is uitgegaan van de wettelijke norm.
Bezuiniging op Buitenschools aanbod cultuureducatie Leeuwenkuil
De Leeuwenkuil verzorgt:
 Cultuureducatie binnen het primair en voortgezet onderwijs
 Erfgoed educatie samen met de erfgoed instellingen
 Cursusactiviteiten aanbod in de vrije tijd voor kinderen, jongeren en volwassenen
 Ondersteuning amateurkunstbeoefening
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 Cultuurprojecten in (herstructurerings-) wijken
De Leeuwenkuil is partner bij de twee initiatieven voor permanente presentatie van de
historische Speelgoedcollectie. De raad zal bij de voorjaarsnota een besluit nemen over de
twee businesscases die nu, in opdracht van de raad, worden uitgewerkt.
In het licht van de besluitvorming hierover bij de Voorjaarsnota, is het van belang om
richtinggevende uitspraken te doen over de toekomst van de Leeuwenkuil.
Een besparingsoptie is het verlagen, c.q. stopzetten, van de subsidie voor alle
buitenschoolse (cursus-)aanbod voor volwassenen en evt. ook voor kinderen en
jongeren. De gemeente verstrekt dan alleen nog subsidie voor cultuureducatie samen
met en binnen het primair en voortgezet onderwijs (Cultuureducatie met Kwaliteit;
combinatiefuncties, CKV), en voor programma’s talentontwikkeling jongeren (Topstroom,
analogie Theaterschip).
Het is niet waarschijnlijk dat het vrijetijdsaanbod volledig kosten dekkend kan worden
voortgezet, omdat het dan moeilijk kan concurreren met particulier aanbod. Een optie die
elders wordt toegepast is dat de instelling subsidie ontvangt om als facilitair bedrijf
zelfstandige aanbieders van cultuureducatie te faciliteren.
Het college is met verschillende aanbieders van buitenschoolse cultuureducatie in gesprek
om de mogelijkheden te verkennen.
Op termijn is een taakstellende besparing van € 300.000 mogelijk. Vanwege langlopende
verplichtingen aan docenten/medewerkers en de planningscyclus van het cursusseizoen,
zal deze bezuiniging gefaseerd doorgevoerd kunnen worden.
Over de aard en de omvang van de frictiekosten vindt nog nader gesprek plaats. Bij de
begroting 2017 zullen we over de uitkomsten rapporteren.

Overige informatie
Filmtheater
In verband met nader onderzoek naar de funderingsconstructie voor de nieuwbouw van
filmtheater de Viking houden we rekening met ongedekte meerkosten oplopend tot €
1,15 miljoen. Het college zal zodra de gegevens definitief zijn, hiertoe een
dekkingsvoorstel aan de raad voorleggen. Ook zullen wij hierover in overleg gaan met de
provincie Overijssel.

dekking in 2017 is € 85.000. Als we het Ondernemershuis in 2017 wil continueren dan
heeft de Stichting ongeveer € 200.000 ,- per jaar nodig om in de benen te kunnen blijven.
Er is in de meerjarenbegroting van de gemeente niet voorzien in een aanvullende dekking
Het Ondernemershuis stelt een businessplan voor de komende jaren op, waarin wordt
uitgegaan van verdere uitstroom werklozen.
Speelgoedmuseum
Bij de vaststelling van de begroting 2016 op 11 november 2015 heeft de gemeenteraad
besloten twee initiatieven voor de permanente presentatie van de historische
speelgoedcollectie nader uit te laten werken:
 Initiatief van de Bax Projectontwikkeling en Stichting de Leeuwenkuil in het Hegius;
 Initiatief Deventer Speeldoos van de Deventer Schouwburg, met daarin gewenste
samenwerking met onder andere Stichting de Leeuwenkuil, aan de Leeuwenbrug.
De raad heeft het college van burgemeester en wethouders vervolgens opgedragen:
1. De uitwerking van de 2 initiatieven ter hand te nemen en uit te werken in 2 concrete
businessplannen;
2. Deze businessplannen in mei 2016 aan de raad te presenteren, zodat de raad ze kan
betrekken bij de Voorjaarsnota 2016;
3. Bij de uitwerking van de businessplannen het Deventer Verhaal te betrekken;
4. Een bedrag van € 30.000 ontwikkelbudget vrij te maken en dit te verantwoorden bij
de jaarrekening 2015;
5. Op het moment dat de businessplannen worden aangeboden aan de raad en er tot
besluitvorming over gegaan kan worden, rekening te houden met een “go, no go”
moment bij de behandeling van de VJN, waarin het voorgestelde plan met de
bijbehorende financiering integraal wordt afgewogen t.o.v. alle andere financiële
uitdagingen waar de gemeente voor staat.
De raad heeft voorts de bereidheid uitgesproken om wanneer één der initiatieven leidt
tot realisatie, na het go – no go moment een structurele bijdrage van maximaal € 300.000
en een éénmalige investeringsbijdrage van maximaal € 1,5 miljoen beschikbaar te stellen
(zie motie 10.9 uit de raadsvergadering 11-11-2015)
Gelijktijdig met de Voorjaarsnota zal het college de twee uitgewerkte businessplannen,
voorzien van een onafhankelijke toetsing, voorleggen aan de gemeenteraad.
In de voorliggende Voorjaarsnota is geen rekening gehouden met incidentele en
structurele lasten die hieruit voortvloeien.

Ondernemershuis
De dekking voor de subsidie aan het Ondernemershuis/Startershuis houdt in 2016 op. De
EFRO subsidie periode loopt af. De totale gemeentelijke subsidie in 2016 is € 260.000, de
Voorjaarsnota 2016 Gemeente Deventer | 49

Proceskosten Poort van Deventer
Bij deze voorjaarsnota zijn procesmiddelen gereserveerd om de (door het College als
prioritaire ontwikkelopgave benoemde) publiek- private gebiedsontwikkeling “Poort van
Deventer; duurzaam Werklandschap” op gang te brengen. De middelen zijn nodig voor
een slimme samenhang alsmede slagvaardige proces- programma- en projectaanpak van
de diverse deelopgaven en initiatieven vallend onder Poort van Deventer. Hiertoe is voor
de opstart van de ontwikkelingsopgave (tot en met 2017)een bedrag aan proces-,
programma- en project kosten nodig van € 300.000 dat vanaf 2016 op een nader te
bepalen fasering wordt ingezet.
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Programma 11

Bedrijfsvoering

Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Onderwerp
Latere oplevering SHK
Niet activeren openingskosten SHK
Privacy JZI
Individueel Keuzebudget
Prijscompensatie ICT
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Product
93 Facilitaire Zaken
93 Facilitaire Zaken
310 Juridische Zaken
93 Personeel en Organisatie
91 Informatie en Automatisering

Soort afwijking
Autonome budgettaire afwijking
Autonome budgettaire afwijking
Autonome budgettaire afwijking
Autonome budgettaire afwijking
Autonome budgettaire afwijking

2016
-1.264
150
85
2.000
971
-971

2017
20
70
90
-90

2018
20
70
90
-90

2019
20
70
90
-90

2020
20
70
90
-90

Product

Soort afwijking
Autonome budgettaire afwijking

2016
-150
-150
-150

2017
-

2018
-

2019

2020
-

Investeringen (bedragen x € 1.000)
Onderwerp
Niet activeren openingskosten SHK
Totaal uitgaven
Totaal inkomsten
Saldo

Toelichting op afwijkingen en voorstellen
Privacy
Sinds 1 januari jl. is de Wet meldplicht datalekken van kracht. Binnenkort zal de Europese
Verordening Gegevensbescherming worden vastgesteld. Vanuit deze regelgeving wordt
de gemeente verplicht om transparant en accountable te zijn op het vlak van de
bescherming van persoonsgegevens van de burger. Bij incidenten, audits en in andere
situaties moet een gemeente tegenover burgers, toezichthouders, rechters en
accountants, kunnen aantonen dat voldoende beheersmaatregelen zijn getroffen en
sprake is van een passende informatiebeveiliging. Kan de gemeente dat niet of
onvoldoende aantonen, dan dreigt aansprakelijkheid, hoge boetes en imagoschade naar
de burger toe. In dat verband adviseert de VNG in de ledenbrief van oktober 2015

-

gemeenten om tijdig te beginnen met de voorbereidingen en om voldoende budget en
capaciteit vrij te maken.
Met de aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming (FG), tevens belast met de
informatiebeveiliging, is een belangrijke stap gezet maar aanvullende inzet van expertise
en capaciteit is nodig om in control te komen. Via het uitvoeren van assessments rond
verwerkingen van persoonsgegevens, het maken van analyses, het treffen en
implementeren van beheersmaatregelen, als ook het faciliteren van de rechten van
geregistreerde burgers, moet de privacybescherming zodanig worden geborgd dat
voldaan wordt aan de regelgeving.
Daarvoor zijn aanvullende middelen nodig in de vorm van eenmalig € 85.000 en € 20.000
structureel ten behoeve van het toezicht op de naleving van het privacybeheer.

Voorjaarsnota 2016 Gemeente Deventer | 51

Individueel Keuzebudget
Met ingang van 1 januari 2017 wordt bij alle gemeenten (conform cao) het Individueel
Keuzebudget ingevoerd. Daarmee wordt de systematiek van de uitbetaling van de
vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en de levensloopbijdrage gewijzigd.
Deze componenten komen nu maandelijks beschikbaar voor medewerkers in de vorm van
een Individueel Keuzebudget, waar de medewerker maandelijks over kan beschikken.
Voor de vakantietoeslag betekent dit in het jaar 2017 in plaats van 12 maanden
vakantietoeslag, 19 maanden vakantietoeslag wordt uitbetaald, dus 7 maanden meer.
Deze 7 maanden bestaat uit de gereserveerde vakantietoeslag over de maanden juni tot
en met december 2016, die in mei 2017 wordt uitbetaald.
Voor zover dit bedrag eind 2016 nog niet is uitbetaald (bijv. door uitdiensttreding), is er
sprake van een verplichting, die als kortlopende schuld moet worden verantwoord.
Hiermee is eenmalig een bedrag van €2 miljoen (extra kosten) gemoeid. Hiervoor zal een
nieuwe bestemmingsreserve Individueel Keuzebudget moeten worden ingesteld.

Een klein bijkomend voordeel is dat door her minder activeren ook een lagere kapitaallast
van toepassing is.
Prijscompensatie
Betreft niet gedekte prijscompensatie €70.000 structureel vanaf 2017. Zie voor verdere
toelichting programma 12.

Gevolgen latere oplevering SHK voor kapitaallasten
Rente voordeel 2016 en afschrijven per 1-1-2017 SHK
De boekwaarde van het project Stadhuiskwartier per januari 2016 is lager dan
oorspronkelijk ingeschat omdat het project nog niet is afgerond en daarmee nog niet alle
kosten zijn gemaakt. De afschrijving start daarmee pas in 2017.
Een positief neveneffect van deze vertraging is een voordelig resultaat van €1.559.000 op
de voorziene rente en afschrijving in 2016.
In de begroting is voorzien van een batenstelpost van € 295.000. Die gedekt wordt ( vanaf
het moment van afschrijving) een bijdrage van de producten. In 2016 is dit nog niet aan
de orde en wordt voorgesteld een deel van de niet te dragen kapitaalslasten in te zetten
voor de dekking van de batenstelpost.
Voorgesteld wordt het restant (€ 1.264.000) te storten in de reserve huisvesting.
Niet Activeren openingskosten gebouw
In het krediet van het SHK is voor de opening van het gebouw een bedrag opgenomen van
€ 150.000.
Het activeren van deze kosten is onder de regelgeving niet toegestaan en moet in de
exploitatie worden geboekt.
Voorgesteld wordt deze lasten ten laste van de reserve huisvesting te brengen. Het
investeringskrediet van het SHK waar dit bedrag nu onderdeel van uit maakt zal met een
gelijk bedrag worden verlaagd.
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Programma 12

Algemene dekkingsmiddelen

Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Onderwerp
Decembercirculaire (neutrale
stelposten)
Stelpost autonome ontwikkelingen
Prijscompensatie ICT
Stelpost looncompensatie
Stelpost voordelen renteverlaging
Stelpost investering
Stelpost Deventer Werk Talent
Sept circulaire (via NJR 2015)
Resultaat begroting 2016
Totaal Lasten
Decembercirculaire
Groot onderhoud Gemeentefonds
Nieuwe jaarschijf
OZB
Toerekening aan grondexploitaties
Totaal Baten
Saldo

Product

Soort afwijking

2016

2017

2018

2019

2020

908 Algemene lasten en baten

Autonome budgettaire afwijking

1.415

-6

-6

-6

-13

908 Algemene lasten en baten
908 Algemene lasten en baten
908 Algemene lasten en baten
908 Algemene lasten en baten
908 Algemene lasten en baten
908 Algemene lasten en baten
999 Saldo baten en lasten
999 Saldo baten en lasten

Autonome budgettaire afwijking
Autonome budgettaire afwijking
Autonome budgettaire afwijking
Autonome budgettaire afwijking
Heroverweging
Autonome budgettaire afwijking
Autonome budgettaire afwijking
Autonome budgettaire afwijking

-36
-210

905 Algemene uitkering
908 Algemene lasten en baten
908 Algemene lasten en baten
903 Onroerende zaakbelasting
908 Algemene lasten en baten

Autonome budgettaire afwijking
Autonome budgettaire afwijking
Autonome budgettaire afwijking
Autonome budgettaire afwijking
Autonome budgettaire afwijking

-36
320
-210
-90
-200
-158
0
-380
73
-1.100
116
-210
-1.121
-741

-36
70
320
-210
-90
-200
-1046
-39
-1.237
79
-1.100
116
-210
-1.115
122

-36
140
320
-210
-90
-200
-1129
-362
-1.573
81
-1.100
116
-210
-1.113
460

-36
210
320
-210
-90
-200
-1129
-362
-1.510
82
-1.100
294
116
-210
-818
692

Toelichting op afwijkingen en voorstellen
Decembercirculaire
De inkomsten uit de Algemene uitkering worden aangepast op basis van de
decembercirculaire 2015
Stelpost autonome ontwikkelingen
In 2016 wordt het nog beschikbare budget ad € 36.000 van de stelpost autonome
ontwikkelingen aangewend ter dekking van de diverse autonome ontwikkelingen

-200
-294
-280
395
1.500
-550
116
-210
856
461

Prijscompensatie ICT
In de Voorjaarsnota 2015 is het probleem van te lage prijscompensatie 2015 en 2016 voor
indexering applicaties doorgerekend aan de diverse programma’s. In de begroting 2016 is
daarnaast het dekkingsprobleem over de jaren 2013 en 2014 met betrekking tot de lagere
prijscompensatie dan de indexering van de kosten voor applicaties DOWR breed gedekt
uit de algemene middelen € 200.000. Het Deventer aandeel (65%) is € 130.000. Voor de
komende jaren gaan we uit van een gemeentelijke prijscompensatie van 0,5%. Dit is dan
niet voldoende voor de dekking van de prijsstijgingen(3,5%)met betrekking tot de diverse
automatiseringsbudgetten. Jaarlijks nadeel vanaf 2017 elk jaar oplopend met € 70.000(zie
bedrag in jaarschijf 2017 programma 11).
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Stelpost looncompensatie
De werkgeverslasten met betrekking tot het gemeentelijk personeel zijn gestegen door de
maatregelen:
 daling van de premies sociale lasten per 1-1-2016;
 stijging van de pensioenpremies per 1-4-2016;
 nieuwe Cao gemeenteambtenaren per 1-1-2016
Per saldo betekent dit met ingang van 2017 een extra structurele last van € 320.000.
Nieuwe jaarschijf 2020
De jaarschijf 2020 is vergeleken met de programmabegroting 2016-2019 toegevoegd. Dit
betekent, dat voor dat jaar met betrekking tot een aantal inkomsten en uitgaven de
verwachte autonome ontwikkelingen worden toegevoegd. Dit betreft: raming Algemene
uitkering, structurele stelpost autonome ontwikkelingen, toename ozb op basis
uitbreiding aantal woningen en 3% tariefstijging, areaal infrastructuur en stelpost prijs- en
loonstijging. Per saldo betreft dit een structureel voordeel van € 294.000.
OZB
Op basis van het raadsbesluit in december 2015 kan de opbrengst ozb structureel worden
verhoogd met € 116.000.
Toerekening kosten aan grondexploitaties
De cie BBV heeft diverse regels met betrekking tot de grondexploitaties gewijzigd. Op
basis van de nieuwe regels moet de kostentoerekening aan grondexploitaties aansluiten
op de kostensoortenlijst zoals opgenomen artikel 6.2.4 van het Besluit ruimtelijke
ordening. Dit betekent dat maximaal deze kostensoorten kunnen worden toegerekend
aan de grondexploitaties. De toerekening aan de grondexploitaties, die was gebaseerd op
eerdere bezuinigingstaakstellingen komt hier door te vervallen. Dit nadeel ad € 210.000
structureel wordt conform het gestelde in de begroting 2016 gedekt uit de structurele
stelpost “voordelen renteverlaging 5% naar 4%”.
Groot onderhoud Gemeentefonds onderdeel verdeelmaatstaf volkshuisvesting
Door het Rijk zijn de verdeelmaatstaven van het Gemeentefonds herijkt. Allen het
onderdeel volkshuisvesting is nog niet definitief. Begin dit jaar gingen we ervan uit dat

een structureel nadeel voor Deventer zou zijn van € 1.1 miljoen. In de meicirculaire 2015
werd dit echter teruggedraaid in verband met de vele kanttekeningen van de diverse
gemeenten bij deze herverdeling. In 2016 zal het Rijk hierover bij de meicirculaire 2016 de
nieuwe bedragen bekend maken. Uitgegaan wordt van een nadeel in 2016 van € 0,5
miljoen en vanaf 2017 een structureel nadeel van € 1,1 miljoen. Op 25 april 2016 is door
de Raad voor de Gemeentefinanciën een advies gegeven over dit discussiepunt. De RFV
adviseert de resultaten van het verdiepend onderzoek onverkort door te voeren. Het
VNG-bestuur buigt zich er 19 mei 2016 over, waarna het definitieve advies aan de
fondsbeheerders wordt gegeven. Uiteindelijk zullen de beheerders van het
gemeentefonds een besluit nemen. We gaan ervan uit dat dit bekend wordt gemaakt in
de komende meicirculaire 2016.
Stelpost overheadproblematiek DWT
In de Voorjaarsnota 2013 is in verband met de oprichting van DWT voor
overheadproblematiek DWT een structureel bedrag opgenomen van structureel €
200.000. Dit bedrag is niet aangewend en valt vrij.
BBV-regels rente
In april 2016 zijn door de cie BBV (besluit begroting en verantwoording) nieuwe richtlijnen
gemaakt over de verwerking van de rente in de begroting en jaarstukken. Met ingang van
de begroting 2017 moeten de gemeenten voldoen aan deze regels. Er zijn door ons over
deze nieuwe regels nog vragen gesteld aan de commissie BBV. Bij het opstellen van de
begroting 2017 zullen we inzichtelijk maken welke effecten deze nieuwe regels hebben.
Begrotingsuitkomst Saldo lasten en baten
Op basis van de door de raad vastgestelde begroting 2016 en de najaarsrapportage 2015
bedroeg het voordelige saldo van de uitkomst begroting:
2016 € 0,57 miljoen
2017 € 0,16 miljoen
2018 € 1,08 miljoen
2019 € 1,49 miljoen
2020 € 1,49 miljoen
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Resultaatbestemming
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Resultaatbestemming
De resultaatbestemming betreft de mutaties in de reserves. Voor een toelichting op de mutaties in de reserves wordt verwezen naar de programmabladen.
Programma

6

Onderwerp en naam reserve
Bedragen x € 1.000
Reserve huishoudelijke afval - tlv egalisatiereserve rente
Egalisatie reserve rente - Lagere verliesvoorziening grondexploitaties als gevolg van
nieuwe BBV
Reserve gemeentebrede investeringen - Lagere verliesvoorziening schrappen afdracht
bovenwijkse voorzieningen
Algemene reserve grondexploitatie – tlv egalisatiereserve rente

6
6
11

4
6
6

2016

2017

2018

2019

2020

-

1.400

-

-

-

1.051

-

-

-

-

862

-

-

-

-

800

-

-

-

-

Egalisatiereserve rente - Bergweide

1.000

-

-

-

-

Egalisatiereserve rente - Poort van Deventer

1.250

-

-

-

-

Reserve huisvesting - Voordeel latere oplevering SHK

1.264

-

-

-

-

Totaal stortingen in reserves

6.227

1.400

0

0

0

1

Reserve huisvesting – Publiekszaken Bathmen

15

-

-

-

-

3

Reserve gemeentebrede investeringen - Degeneratie glasvezel buitengebied

50

-

-

-

-

6

Egalisatie reserve rente - Voeden algemene reserve grondexploitaties

6

Reserves herstructurering - Programmamanagement

6
6
10

Reserve buitensportaccommodatie - EK vrouwenvoetbal

11

Reserve huisvesting - SHK niet activeren openingskosten gebouw

12

Egalisatiereserve rente - tgv reserve huishoudelijk afval

12

Egalisatiereserve rente - Uitkomst voorjaarsnota

12

Reserve overlopende uitgaven - Diverse vrijval

12

Saldi reserve - Voorlopig rekeningresultaat 2015

800

-

-

-

-

-

15

15

15

-

Reserve gemeentebrede investeringen - Bergweide

1.000

-

-

-

-

Reserve gemeentebrede investeringen - Poort van Deventer)

1.250

-

-

-

-

76

-

-

-

-

150

-

-

-

-

-

1.400

-

-

-

3.507

1.720

51

-

-

450

-

-

-

-

660

-

-

-

Totaal putting uit reserves

7.958

3.135

66

15

0

Saldo

1.731

1.735

66

15

0

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 € 450.000 vrijvallen.

Voorlopige uitkomst rekening 2015
Het voordelig rekeningresultaat 2015 na resultaatbestemming en overheveling van de
budgetten bedraagt € 660.000.
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Paragrafen
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Paragraaf

Bedrijfsvoering

Personeel
Organisatie van de Toekomst
De kern van ons werk is helder: werken aan de gemeenschap Deventer. Hoe we zaken
oppakken wordt niet meer bepaald door hoe wij ons als organisatie georganiseerd
hebben. We keren het om. Hoe wij ons organiseren wordt bepaald door de opgaven in de
gemeenschap. Hoe we aan die opgaven werken, verschilt. Welke rol we vervullen, wat
onze bijdrage is, is afhankelijk van wat de opgave is, van wie het initiatief neemt, van de
partners die er zich voor inspannen of juist niet. Dus organiseren we ons opnieuw,
rondom de vraagstukken van vandaag en morgen. We hebben in 2015 onze opgaven
geformuleerd in de volgende 6 werkwoorden: herpositioneren, transformeren, open gaan,
regelen, dichtbij zijn en mogelijk maken. In 2016 werken we vanuit deze opgaven, met
passende organisatie- en werkvormen. Er zijn opgaven die we in teamverband blijven
organiseren, omdat dat handig en verstandig is. Andere opgaven vragen andere manieren
van werken; we richten daarvoor in 2016 een flexpool van professionals in en geven
opdrachtgeverschap opnieuw vorm.

Centrum voor Loopbaan en Ontwikkeling (Cleo)
Centrum voor Loopbaan en Ontwikkeling is opgericht eind april 2015. De 15
herplaatsingskandidaten kwamen te vallen onder de teammanager van Cleo en de 2
loopbaanadviseurs hebben de begeleiding op zich genomen. In de loop van 2015 zijn er 2
nieuwe herplaatsingskandidaten bij gekomen. De situatie per april 2016 is dat er van de
10 uitgestroomde kandidaten er 4 een betaalde baan hebben gevonden. Drie van hen
buiten de gemeentelijke organisatie. Sinds 1 april 2016 zijn er 5 nieuwe
herplaatsingskandidaten ingestroomd door de uitbesteding van Vastgoed.
Naast de herplaatsingskandidaten richt Cleo zich ook op vrijwillige mobiliteit. Steeds meer
medewerkers weten de weg te vinden naar Cleo voor vragen op het gebied van loopbaan,
ontwikkeling en inzetbaarheid. Met hen worden o.a. gesprekken gevoerd en tests
afgenomen. Daarnaast geeft Cleo ook vaker voorlichting in teams, en geven zij workshops
op het gebied van loopbaan en ontwikkeling. Op het gebied van vrijwillige mobiliteit
werkt Cleo nauw samen met PO.
Formatie en bezetting
In 2016 is de formatie van de gemeente gedaald. Dit is het gevolg van taakstellingen. De
vacatureruimte wordt benut als flexibele schil om pieken op te vangen door middel van
inhuur.

In de komende jaren volgen we de bewegingen in de maatschappij; waar nodig
benoemen we nieuwe opgaven of passen we de bestaande aan. We leren (opnieuw)
werken in het netwerk; met inwoners, partners, bedrijven, kennisinstellingen. Ook zij
veranderen; dat betekent de komende jaren continu afstemmen, leren, vernieuwen. Voor
de eigen organisatie betekent dit dat de verandering nooit af is; we zijn flexibel en
schakelbaar, zodat we steeds kunnen aansluiten bij wat de gemeenschap van ons vraagt.

Jaar

Generatiepact
Per 1 oktober 2015 kunnen medewerkers vanaf 55 jaar of ouder deelnemen aan het
generatiepact. Tot nu toe hebben 21 medewerkers gebruik gemaakt van deze
mogelijkheid, dat is een kleine 9% van de doelgroep. Samen zijn zij 4,6 fte minder gaan
werken. De loonsom die daarmee is vrijgekomen is ruim € 200.000,- op jaarbasis. Deze
loonsom zal worden gebruikt voor de instroom van jongeren. Ongeveer € 60.000,- van het
budget heeft al een concrete invulling. De deelname aan het generatiepact groeit gestaag;
Tot nu toe komen er gemiddeld per maand 2-3 medewerkers bij die gebruik maken van
het generatiepact.

Inhuur

2014 (op 31 december)
2015 (op 31 december)
2016 (op 31 maart)

Soort inhuur

Formatie

Bezetting

Vacatureruimte

774,85
746,07
721,12

747,45
730,77
701,08

27,40
15,30
20,04

2012
realisatie

2013
realisatie

2014
realisatie

2015
realisatie

2016
prognose

2016
begroting

Vaste formatie

1.878.000

1.170.000

1.115.000

1.362.471

1.016.081

2.500.000

Extra capaciteit
Specifieke
deskundigheid
Totaal

3.549.000

4.537.000

4.683.000

4.713.486

2.829.306

1.888.358

2.945.000

1.981.000

1.656.000

2.150.877

1.416.256

1.318.745

8.372.000

7.688.000

7.454.000

8.226.834

5.261.643

5.707.103
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In 2016 zijn de inhuuruitgaven ten opzichte van 2015 flink gedaald. Reden hiervoor is dat
dat er minder wordt ingehuurd voor o.a. decentralisaties sociaal domein, de nieuwbouw
stadhuiskwartier en ICT.
Externe advieskosten
Voor externe advieskosten is in 2016 de verwachting dat deze op ongeveer € 600.000 uit
gaan komen.

ICT
De bedrijfsvoeringsraad heeft knelpunten in de I-werkorganisatie gesignaleerd als gevolg
waarvan een financieel nadeel wordt verwacht. Op dit moment wordt in overleg met onze
DOWR-partners een analyse uitgevoerd. Hieruit moet blijken welke maatregelen op korte
en mogelijk middellange termijn nodig zijn. Als de analyse is afgerond, wordt de raad hier
direct over geïnformeerd.

Afsluiting krediet nieuwbouw
De verwachting is dat het krediet binnen het budget zal blijven. De eindafrekening zal
medio 2016 worden opgemaakt.

Dekking bedrijfsvoering
Na analyse van de jaarrekening 2015 en een doorkijk naar latere jaren is gebleken dat er
structureel sprake zal zijn van dekkingstekort op onze bedrijfsvoering. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door terugloop van projecten en het beschikbaar komen van
aanvullende middelen van derden gedurende het jaar. De hierdoor veroorzaakte
onderdekking zullen wij ongedaan maken door te snijden in bedrijfsvoeringskosten
gemeentebreed. Dit betreft een combinatie van beperken materiële uitgaven, structureel
behalen van enkele voordelen en personeelsreductie. Ter overbrugging cq. frictie zal een
beroep op algemene middelen worden gedaan.

Wijzigingen regelgeving BBV
Dit jaar worden nieuwe BBV-regels ingevoerd die in de begroting 2017 en uiterlijk in de
begroting 2018 integraal verwerkt moeten zijn. Het betreft de volgende wijzigingen:
 Een uniforme indeling in taakvelden. Het betreft 51 taakvelden die de huidige
producten vervangen. De taakvelden zijn verplicht voorgeschreven. De programma
indeling blijft vrij.
 Een uniforme basisset van 50 beleidsindicatoren. Deze indicatoren kennen geen
normering en worden via www.waarstaatuwgemeente.nl ook zichtbaar gemaakt.
 Een uniforme basisset van financiële kengetallen die inmiddels al in de begroting van
de gemeente is verwerkt.



Verbeterde informatie over verbonden partijen, waarbij de informatie van de
verbonden partijen bij de betreffende programma’s wordt opgenomen. Hierdoor is
per programma direct en beter zicht op het soort verbintenis (financieel en
bestuurlijk) en de risico’s die aan de verbintenis zijn verbonden.
 Vernieuwing van de accountantscontrole. Dit is nog in ontwikkeling.
 Inzicht in overhead, waarbij een uniforme definitie geldt. Deze indeling lijkt voor het
overgrote deel op het programma bedrijfsvoering dat bij de begroting 2016 is
geïntroduceerd.
 Activeren investeringen maatschappelijk nut wordt verplicht. Dit was nu nog niet zo.
 Grondexploitaties waarbij wordt voorzien in een jaarlijks herziening van de
grondexploitatiebegroting en voorschriften komen voor eenduidige en transparante
presentatie. De meest in het oog springende vernieuwingen betreffen het vervallen
van de balanscategorie NIEGG (Niet in Exploitatie Genomen Gronden), het baseren
van rentetoerekening op daadwerkelijk betaalde rente op vreemd vermogen, een
vaste disconteringsvoet van 2%, een lijst van toe te rekenen kosten en voorzieningen
en het niet meer indexeren van opbrengsten na 10 jaar. Daarnaast diverse aspecten
met betrekking tot de Vennootschapsbelasting.
 Invoering Vennootschapsbelasting op overheidsondernemingen van de gemeente.
De bovenstaande wijzigingen worden dit jaar en de eerste helft van 2018 volledig
doorgevoerd zodat de begroting 2018 hier volledig aan voldoet.

Stand van zaken invoering wet Vennootschapsbelasting(VBP)
De Europese Commissie (EC) heeft Nederland op 2 mei 2013 formeel opgelegd om de
vrijstelling van Vennootschapsbelasting (Vpb) voor Nederlandse overheidsbedrijven af te
schaffen. De EC is van mening dat de Vpb vrijstelling de Nederlandse overheidsbedrijven
een concurrentievoordeel geeft dat leidt tot ongeoorloofde staatssteun. Het wetsvoorstel
Wet modernisering Vpb plicht overheidsbedrijven is op 18 december 2014 aangenomen
door de Tweede Kamer en op 26 mei 2015 ook door de Eerste Kamer. Per 1 januari 2016
is de wet in werking getreden. De eerste aangifte Vpb dient door de gemeente pas medio
juli 2017 te worden ingediend.
In september 2014 is de werkgroep Vpb gevormd binnen de gemeente Deventer. Op 17
december 2014 zijn de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte aangesloten. Het implementatieproces van de wet Vennootschapsbelasting is onderverdeeld in de volgende fases:
Fase 1: Inventarisatie (Ist situatie)
Fase 2: Beoordeling
Fase 3: Impact analyse
Fase 4: Soll situatie
Fase 5: Implementatie
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De fases 1 tot en met 2 zijn volledig afgerond en hieruit is gebleken dat enkel product 11
Grondexploitaties een belastingplichtige activiteit kan vormen voor de wet Vpb. De
overige activiteiten komen naar onze mening niet door de ondernemingspoort omdat zij
geen onderneming in fiscale zin vormen dan wel zijn vrijgesteld op basis van een
specifieke vrijstellingsbepaling in de Wet Vpb.
Over de beoordeling van de grondexploitatie als mogelijke belastingplichtige activiteit is
nog veel onduidelijkheid. Daardoor is nog steeds niet met zekerheid te concluderen of de
grondexploitatie van de gemeente Deventer wel een onderneming in fiscale zin vormt. De
VNG, IPO en UvW zijn op dit moment druk doende om in overleg met het ministerie van
Financiën (Belastingdienst) richtlijnen te ontwikkelen voor de praktijk. Tot op heden zijn
dit slechts globale richtlijnen die in de praktijk te weinig houvast bieden om tot concrete
conclusies te komen. Ook bij de belastingdienst zelf heerst nog veel onduidelijkheid over
deze nieuwe wetgeving. Daar komt bij dat de belastingdienst momenteel te weinig
capaciteit heeft om vooroverleggen op te starten. Wij verwachten daarom dat wij pas in
het najaar van 2016 meer duidelijkheid hebben over de fiscale positie van onze
grondexploitaties waardoor fase 3 volledig kan worden afgerond en eventueel kan
worden gestart met fase 4 en 5.
Onze eerste conclusie is wel dat er per saldo in de komende jaren niet of nauwelijks aan
de heffing van de Vpb wordt toegekomen, ook als uit de impactanalyse blijkt dat de
grondexploitatie daadwerkelijk een belastingplichtige activiteit vormt. Om aan heffing van
Vpb toe te komen is immers winst nodig en mogen eerdere of latere verliezen worden
verrekend. Wij verwachten geen winsten in fiscale zin in de komende jaren.
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Paragraaf

Ook de belangstelling voor kavels voor vrijstaande woningen in Eikendal en De Vijfde
Hoek heeft zich in 2015 vertaald in concrete verkopen.

Grondbeleid

De rol van het gemeentelijke grondbeleid
Visie gemeentelijk grondbeleid
Met het nieuwe grondbeleid herpositioneert de gemeente zich. De gemeente ontwikkelt
zelf minder gronden maar laat dat over aan de markt. Er wordt meebewogen met de
andere verhoudingen in de samenleving. Wij pakken onze publieke verantwoordelijkheid
door visie en kaderstelling op hoofdlijnen, waarbinnen wij de uitvoering overlaten aan de
markt. We transformeren van de grootste grondontwikkelaar naar een breed
faciliterende organisatie. Onze basishouding richting burgers en ondernemers is
vraaggericht, uitnodigend en faciliterend. Dat noemen wij uitnodigingsplanologie. Wij
faciliteren bijvoorbeeld werk- en broedplaatsen, proeftuinen of een Stadslab om
gezamenlijk te experimenteren en te leren.
Een belangrijk thema is een evenwichtige ontwikkeling van Deventer. Ontwikkelingen in
onder andere demografie, economie, technologie en duurzaamheid leiden tot
verandering in ruimtevraag. Vanuit een kaderstellende rol hebben wij oog voor deze
maatschappelijke opgave. Pas indien de markt deze opgaven niet of onvoldoende oppakt
gaat de gemeente zelf naar een meer actief ontwikkelende rol op zoek. De lopende
grondexploitaties maken wij wel af. Bij verkoop van gronden en panden houden we
rekening met onze maatschappelijke taak.
Gronden en panden die wel in gemeentelijk bezit blijven maar nog niet onmiddellijk nodig
zijn voor een ontwikkeling, zijn als pauzelandschappen beschikbaar voor tijdelijke
functies.
De kansen en risico’s die horen bij grond- en vastgoedinvesteringen, hebben invloed op
de algemene financiële positie van de gemeente. Dit beschrijven wij in het
Meerjarenperspectief grondbeleid (Mpg).
Uitvoering van het grondbeleid
De woningmarkt heeft zich inmiddels redelijk gestabiliseerd. In vrijwel alle segmenten
worden er weer woningen gebouwd en verkocht. Dit geldt zowel voor de gemeentelijke
woningbouwplannen als voor de particuliere ontwikkelingen. Opgemerkt wordt dat ook
meer beweging in de markt is ten aanzien van beleggers huurwoningen. De ontwikkeling
van de gronden waar voorheen T&D en de vv IJsselstreek waren gevestigd zijn daarvan
tastbare voorbeelden.

Voor de komende jaren wordt weer meer ruimte gezien om nieuwe plannen op te
pakken. Dat betekent dat ook dat besluitvorming over de voorraad strategische
gemeentelijke gronden zoals Park Zandweerd of de zogenaamde compensatielocaties in
Keizerslanden actueler wordt.
Opnieuw noteren wij een goede belangstelling voor het Bedrijvenpark langs de A1. Of dit
daadwerkelijk tot verkopen gaat leiden is moeilijk te voorspellen. Er bestaat een goede
hoop dat de uitgangspunten van de bijgestelde grondexploitatie haalbaar zijn.
Ook binnen de bestaande bedrijventerreinen zien we een sterkere dynamiek. Daar liggen
verspreid ook enkele gemeentelijke kavels waarop meestal kleinere bedrijven zich kunnen
vestigen.
De markt voor overige economische activiteiten (diverse voorzieningen) is nadrukkelijk in
beweging. Diverse innovatieve en kleinschalige ontwikkelingen zien we in de strook
tussen de snelweg en het havengebied. Ook de gemeentelijke gronden zoals Bergweide
5.2 (nabij Postillion), het voormalig gasfabriekterrein en het Havenkwartier maken deel uit
van deze kansrijke ontwikkelingen.
Eveneens zien we weer een groeiende belangstelling voor de ontwikkeling van de sporten leisurestrook langs de Holterweg.
De kansen en risico’s die horen bij vastgoedinvesteringen, hebben invloed op de
algemene financiële positie van de gemeente. Voor de actuele ontwikkelingen wordt
verwezen naar het Meerjarenperspectief grondbeleid (Mpg).

Ontwikkelingen in complexen
Herijking Groot Bergweide
Complex Groot Bergweide bestaat uit verschillende deelexploitaties, voornamelijk ten
behoeve van de herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen voor een variëteit aan
nieuwe functies. De resultaten van deze grondexploitaties worden onderling verevend. Bij
de jaarrekening 2015 is geconcludeerd dat het planresultaat van Groot Bergweide (€
1.070.000) onvoldoende is om alle risico’s (€ 1.790.000) zelf op te vangen. Om die reden
wordt op dit moment voor een risico van € 720.000 een beroep gedaan op het
gemeentelijke weerstandvermogen. Er spelen diverse ontwikkelingen binnen het complex
die aanleiding geven voor een herijking van een aantal deelexploitaties. Op basis van een

Voorjaarsnota 2016 Gemeente Deventer | 61

eerste verkenning neemt het resultaat af tot € 100.000 en de risico’s nemen toe tot €
1.720.000.
Deze verkenning neemt een voorschot op nog vast te stellen, gewijzigde, uitgangspunten.
Ook wordt er van uitgegaan dat nu nog niet in exploitatie genomen gronden wel in
exploitatie worden genomen.
Indien deze uitgangspunten ook daadwerkelijk worden vastgesteld neemt het beroep dat
wordt gedaan door Groot Bergweide op het specifieke weerstandsvermogen met €
1.000.000 tot € 1.720.000. De verkenning wordt de komende periode nader uitgewerkt en
apart aan de Raad ter besluitvorming voorgelegd.
Poort van Deventer/ DOIC
Met de Poort van Deventer wordt de ruimtelijk economische ontwikkeling geduid in het
gebied van de snelweg tot en met het Havenkwartier, tot aan de sluis voor zover gelegen
ten westen van de Zutphenseweg. De huidige gemeentelijke grond- en
gebiedsexploitaties Bergweide 5.2, Essentterrein, Havenkwartier en Hanzeweg vallen
binnen dit gebied.
Binnen dit gebied werkt de gemeente Deventer samen met de provincie Overijssel en
AkzoNobel aan de opzet van het Deventer Open Innovation Centre (DOIC) op het huidige
Akzoterrein. De ontwikkeling van dit initiatief vraagt in de periode tot 2023 een
investering in gebouwen en grond in een bandbreedte van € 15 tot € 26 miljoen, verdeeld
over de drie partijen. Voor Deventer gaat het om een investering van € 5 tot € 9 miljoen.
Omdat onze bijdrage zich richt op de gebiedsontwikkeling en is gebaseerd op een
verwerving van grond die in ontwikkeling komt, zal hiervoor een grondexploitatie worden
geopend. Aanname van de grondexploitatie is dat de verwervingskosten in eerste aanleg
(geraamd op € 4,5), vermeerderd met de jaarlijkse rente, kunnen worden terugverdiend
door verkoop aan de DOIC in 2023. Wij zien daarbij een risico van netto € 1,25 miljoen
(50% op een € 2,5 miljoen lagere grondopbrengst) dat na een go/ no go evaluatie in 2019
de benodigde verkoopwaarde (€ 5 miljoen) niet bereikt kan worden. Wij zullen dus voor
dit bedrag een beroep doen op het specifieke weerstandsvermogen.

Kosten programmamanagement en uitvoeringskaders
De post programmamanagement en uitvoeringskaders mag met ingang van 2017 niet
langer ten laste van de Algemene Reserve Grondexploitaties (ARG) worden gebracht. Een
deel van deze kosten kan toegerekend worden aan product 4, herstructurering. Het
resterende deel dient rechtstreeks te worden doorberekend naar de grondexploitaties.
Uitgaande van het beleid waarin de omvang van de vastgoedportefeuille gestaag zal
afnemen kan ook de hoogte van het benodigde budget programmamanagement en
uitvoeringskaders afnemen. Bij de jaarrekening 2015 is aangegeven dat het budget van €

500.000 in een periode van acht jaar kan afnemen tot € 276.000 (2017 – 2024). Het
rechtstreeks ten laste brengen van de grondexploitaties betekent dat de resultaten
daarvan zullen afnemen, hetgeen zich vertaalt in het verhogen van de benodigde
verliesvoorzieningen € 2.760.000 (op basis van nieuwe BBV regelgeving). Daar staat
tegenover dat de ARG niet langer belast wordt.
Taakstellingen
In de Voorjaarsnota 2015 is aangegeven dat de diverse taakstellingen zijn gebundeld in
één afdracht dienst middelen van € 210.000. Met de komst van de nieuwe BBV kan deze
niet langer ten laste van de grondexploitaties worden gebracht. Bij de begroting 2016 is
reeds gemeld dat dit bedrag ten laste wordt gebracht van de buffer voor dekking van
nadelen als gevolg van het niet meer mogen toerekenen van kosten aan de
grondexploitaties.

Nieuwe BBV
De commissie BBV heeft in maart 2016 een nieuwe notitie grondexploitaties uitgebracht
op basis waarvan een aantal wijzigingen wordt doorgevoerd. Dit hebben wij bij de
begroting 2016 reeds aangekondigd, maar is inmiddels definitief.
De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:
 De categorie Nog Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) wordt afgeschaft.
Bestaande NIEGG’s worden tegen boekwaarde onder materiele vaste activa (MVA)
op de balans gezet
 Voorbereidingskosten voor nog niet vastgestelde grondexploitaties kunnen
geactiveerd worden onder immateriële vaste activa (IVA), mits:
− Er bestuurlijke instemming is (Raad of College)
− De kosten passen binnen de kostensoortenlijst (Bro)
− De kosten maximaal 5 jaar geactiveerd blijven en daarna in een actieve
grondexploitatie worden gebracht of afgeboekt worden ten laste van het
jaarresultaat.
 Voor bestaande NIEGG’s geldt een overgangsperiode. Vóór 1-1-2020 moet besloten
worden of de NIEGG in exploitatie wordt genomen of niet. Tot 1-1-2010 mag een
NIEGG tegen boekwaarde in exploitatie worden genomen. Wanneer een NIEGG niet
in exploitatie wordt genomen en de boekwaarde is hoger dan de marktwaarde,
moeten deze gronden uiterlijk per 1-1-2020 afgewaardeerd worden
 Andere eisen aan de berekeningssystematiek verlaagt de rente van 5% naar 2,7%. Dit
leidt voor de In Exploitatie Genomen Gronden (IEGG) tot een lagere
verliesvoorziening.
 Om de verliesvoorziening voor negatieve grondexploitaties te kunnen bepalen,
maken wij gebruik van een netto contante waarde berekening. Met deze berekening
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worden de kasstromen over de gehele exploitatieperiode ‘teruggerekend’ naar een
waarde op balansdatum. Voor dit terug rekenen wordt een disconteringsvoet
gebruikt. De hoogte van de disconteringsvoet is vastgesteld op basis van maximale
meerjarige streefpercentage van de ECB voor inflatie binnen de Eurozone. Dat
percentage is op dit moment 2%.
Kosten voor bovenwijkse voorzieningen mogen niet meer via een tussentijdse
afdracht, maar kunnen alleen via resultaatsbestemming aan een bestemmingsreserve
bovenwijkse voorzieningen worden toegevoegd
Richttermijn voor in exploitatie genomen gronden is 10 jaar, waarbij na 10 jaar geen
indexering voor de opbrengsten mag plaats vinden.

Daarnaast zijn nog verschillende onduidelijkheden naar aanleiding van bovenstaande
wijzigingen, welke zijn voorgelegd aan de commissie. Dit zijn de belangrijkste:
 Mogen ook voor bestaande NIEGG projecten de voorbereidingskosten de komende
vier jaar geactiveerd worden?
 Voor het mogen activeren van voorbereidingskosten wordt verwezen naar de
kostensoortenlijst, waar ook uitvoeringskosten en rentekosten op staan. Het is nog
niet duidelijk welke kosten wel of niet geactiveerd mogen worden
 Welk rentepercentage moet gehanteerd worden voor bestaande NIEGG projecten?
Hetzelfde percentage als over de IEGG (alleen werkelijke rente over het vreemd
vermogen)? Of het rentepercentage over materiele vaste activa (interne
renteomslagpercentage)? Of mag de gemeente dit zelf kiezen?
 De berekening van het gewogen gemiddelde rentepercentage is niet duidelijk
uitgewerkt.
Wanneer de onduidelijkheden helder zijn, kunnen wij de definitieve financiële effecten in
beeld brengen.

Grondexploitaties in relatie tot financiële positie
Verlieslatende grondexploitaties (IEGG)
Bovenstaande wijzigingen in de BBV hebben financiële consequenties voor de gemeente.
In onderstaande tabel zijn de effecten voor de verliesgevende projecten in beeld
gebracht. Aanpassing van de disconteringsvoet, rentepercentage, geen indexering van
opbrengsten na 10 jaar en het vervallen van de afdracht bovenwijkse voorzieningen zijn
hierin meegenomen.

Financiële consequenties verlieslatende grondexploitaties
Resultaat per 1-1-2016
Resultaat jaarrekening
(oude BBV)
Effect aanpassing
rentepercentage en
discontovoet
Resultaat na aanpassing
rente en discontovoet
Effect vervallen indexering
Bedrijvenpark A1

-€ 47.288.954

Effect vervallen indexering
Eikendal
Resultaat na vervallen
indexering
Effect toerekenen
programma management
Resultaat na toerekening
programma management
Effect vervallen afdracht
bovenwijkse voorzieningen

-€ 168.035

Resultaat na vervallen
afdracht bovenwijks

€ 4.190.983

Toelichting

Rente van 4% naar 2,7%
Discontovoet van 4% naar 2%

-€ 43.097.971
-€ 212.231

Na 10 jaar geen indexering
grondopbrengsten Bedrijvenpark A1
en Eikendal

-€ 43.478.237
-€ 2.759.847

In periode 2017 – 2024 jaarlijks €
500.000 aflopend naar € 276.000

-€ 46.238.084
€ 862.253

De afdracht in de grondexploitaties
Westfalenstraat, Bedrijven Bathmen,
Eikendal, Wijtenhorst, Vijfde Hoek
komt te vervallen

-€ 45.375.831

Per saldo leidt de nieuwe regelgeving en toerekening kosten programmamanagement tot
een afname van de verliesvoorziening van € 1.910.000 tot € 45.376.000. Dit eenmalig
voordeel voor de grondexploitaties wordt aangewend om de structureel lagere rente
inkomsten voor de algemene middelen te dekken.
Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG)
De categorie NIEGG komt te vervallen met de nieuwe BBV. Op dit moment hebben wij 7
niet in exploitatie genomen gronden. Voor een aantal is een verliesvoorziening
opgenomen. De netto boekwaarde is in onderstaande tabel opgenomen. Bij de herijking
van het complex Groot Bergweide wordt voorgesteld drie grondexploitaties in 2016 in
exploitatie te nemen en één grondexploitatie in 2016 af te sluiten na grondverkoop.
Daarnaast wordt centrumplan Bathmen naar verwachting in 2016 in exploitatie genomen.
Het in exploitatie nemen van grondexploitaties wordt apart aan de Raad voorgelegd.
Daarmee resteert alleen Park Zandweerd, waar afhankelijk van de uitkomst van de
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consequenties van de geurcontouren besloten moet worden tot het al dan niet in
exploitatie nemen.
Overzicht niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG)
NIEGG
Bergweide demping
Bergweide 5.2
Kop van het Havenkwartier
(Mr. De Boerlaan)
Essentterrein
Park Zandweerd
Bramhaar

Netto boekwaarde (incl.
verliesvoorziening)
€ 594.452 2016

Verwachting in exploitatie nemen

€ 1.643.846 Afsluiten 2016 na grondverkoop
€ 1.279.095 2016
€ 217.031 2016

naar 4% wordt de taakstelling € 646.000. Hiervan moet nog € 365.000 gerealiseerd
worden.
Daarnaast is er vanuit Kwestie van Kiezen een taakstelling van € 658.500
rendementsverbetering op product 13 gelegd. Hiervan moet € 190.000 nog gerealiseerd
worden.
Reserve Onroerende Zaken
De omvang van de ROZ bedroeg bij de jaarrekening € 40.000. De ROZ is een egalisatie
reserve waar jaarlijks het exploitatieresultaat van product 13 mee wordt verrekend. Wij
verwachten dit jaar verschillende panden te kunnen verkopen waardoor de ROZ gevoed
wordt. Hiervoor zijn wij de afstootlijst aan het actualiseren.

€ 798.446 onbekend
€ 1.442.481 Afsluiten 2016

Centrumplan Bathmen

-€ 200.202 2016

Totaal

€5.775.149

Benodigde weerstandscapaciteit
Bij de jaarrekening is het totale risicoprofiel van de grondexploitaties berekend op €
8.400.000. De herijking van Groot Bergweide en het openen van een grondexploitatie
DOIC leiden tot mutaties in het risicoprofiel. Voor Bergweide betekent dit een toename
van € 1.000.000 en door de DOIC neemt het risicoprofiel met € 1.250.000 toe. Het nieuwe
risicoprofiel van de grondexploitaties wordt daarmee € 10.650.000.
In hoeverre de risico’s, verbonden aan de grondexploitaties kunnen worden opgevangen
binnen het totale gemeentelijke weerstandvermogen komt aan de orde in de paragraaf
weerstandsvermogen.

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 2015 ongeveer € 11,4 miljoen.
Taakstellingen
In Product 13 is een aantal gronden ondergebracht die moesten worden afgewaardeerd
naar de huidige marktwaarden. Het betreffen gronden (en panden) in Deventer NO,
Sluiskwartier en Nieuwe Markt. Deze gronden kennen een negatieve exploitatielast van in
totaal € 730.000 (gebaseerd op een rentepercentage van 5%). In de begroting 2014 is een
taakstelling opgenomen deze lasten in een periode van 6 jaar af te bouwen. Door
verlaging van het interne renteomslagpercentage (vaststelling begroting 2016) te verlagen
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Weerstandsvermogen en
risicobeheersing
Paragraaf

Samenvatting
De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is opgesteld volgens het Besluit
Begroting en Verantwoording (BBV) en de beleidsnota Risicomanagement en
Weerstandsvermogen – geactualiseerde beleidsnota 2015.
Weerstandsvermogen
 Ratio weerstandsvermogen = € 18.704.000 / € 18.242.000 = 1,03
 De totale omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit (teller) is € 18,7 miljoen.
Dit is ca. € 2,3 miljoen hoger dan in de jaarrekening 2015. Het gevolg van diverse
mutaties in de algemene reserves (weerstandsvermogen).
 De totale omvang van de benodigde weerstandscapaciteit (noemer) is € 18,2 miljoen.
Dit is € 2,2 miljoen hoger dan in de jaarrekening 2015. Dit komt door een hoger totaal
risico in de grondexploitaties.
Relevante aspecten
 43 risico’s komen in aanmerking voor het reserveren van weerstandsvermogen.
 13 van deze risico’s hebben een risicoscore ≥ 9.
 Er zijn geen risico’s (negatief gevolg) waarop gerelateerde kansen (positief gevolg) in
mindering zijn gebracht.
Belangrijke conclusies
 De uitkomst van de ratio weerstandsvermogen is 1,03. De gemeente beschikt over
voldoende weerstandsvermogen om de belangrijkste financiële risico’s op te vangen.
 De ratio weerstandsvermogen, de onzekerheid over economische ontwikkelingen en
de gevolgen van rijksbeleid maken het noodzakelijk om de financiële risico’s continue
en nauwlettend te volgen.

Weerstandsvermogen
Hoe goed kan de gemeente tegen een stootje?
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.
Deventer maakt 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. Daarnaast loopt Deventer 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.
Om te bepalen of Deventer beschikt over voldoende weerstandsvermogen wordt drie
keer per jaar de ratio weerstandsvermogen bepaald.
Ratio weerstandsvermogen

=

Beschikbare weerstandscapaciteit
Benodigde weerstandscapaciteit

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. Voor Deventer zijn dit de algemene reserves en de onbenutte (flexibele)
begrotingsruimte.
Algemene reserves
Reserves
(bedragen x € 1)
Algemene reserve
Totaal
Samenstelling algemene reserves
(bedragen x € 1)
Saldireserve
Algemene reserve
Egalisatiereserve rente
Reserve grondexploitatie
Reserve uitkeringen
Reserve Sociaal domein (3D’s)

Totaal beschikbaar
18.457.000
18.457.000
Beschikbaar
3.244.000
822.000
6.387.000
121.000
2.993.000
4.890.000

Toelichting
Ten opzichte van de vorige weerstandsparagraaf (jaarrekening 2015) is het saldo van de
reserves met circa € 2,3 miljoen gestegen. Dit is onder andere gerealiseerd door
overheveling van de reserve gemeentebrede investeringen naar de egalisatiereserve
rente (zie hoofdstuk investeringsplanning).
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Onbenutte (flexibele) begrotingsruimte
De onbenutte begrotingsruimte bestaat in Deventer uit de posten onvoorzien, de stelpost
autonome ontwikkelingen, de onbenutte investeringscapaciteit, de onbenutte
belastingcapaciteit en de stille reserves. Enkel de post onvoorzien levert op dit moment
een bijdrage (€ 247.000) aan de beschikbare weerstandscapaciteit.

1

2

3

2

4

8
5

4

12

4

1

1

1

Samenvatting beschikbare weerstandscapaciteit
Element

Onderdeel

Waarde
(bedragen x € 1.000)

Algemene reserve
Onbenutte begrotingsruimte

Onbenutte investeringscapaciteit
Onbenutte belastingcapaciteit
Stille reserves
Saldo

Algemene reserve
Post onvoorzien
Stelpost structurele
autonome ontwikkelingen

18.457
247
p.m.
€ 18.704

Weerstandscapaciteit 2016

Benodigde weerstandscapaciteit
De benodigde weerstandscapaciteit bestaat uit de risico’s die gemeente Deventer loopt
inclusief een extra minimumnorm2 die Deventer berekent. 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 (een
financiële buffer) wordt aangehouden. De belangrijkste financiële risico’s zijn in beeld.
Analyse van het risicoprofiel
Er zijn 43 financiële risico’s die in aanmerking komen voor het reserveren van
weerstandsvermogen. Dertien risico’s hebben een risicoscore ≥ 9.
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.

2

Zie onder samenvatting benodigde weerstandscapaciteit
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Gekwantificeerde risico’s
De risico’s met een score ≥ 9 zijn in de tabel hieronder opgenomen.

van het gemeentefonds of rijksbezuinigingen. Voor deze niet gekwantificeerde risico’s en
tegenvallers houdt Deventer een extra buffer aan (de zogenaamde minimumnorm). Voor
2016 is de minimumnorm als volgt bepaald;
Bedragen begroting 2016

Geraamd bedrag

Minimumnorm 2%

86 miljoen
23 miljoen
109 miljoen

1,7 miljoen
0,5 miljoen
2,2 miljoen

(bedragen x € 1)

Algemene uitkering (gemeentefonds)*
Verwachte OZB capaciteit 2016**
Totaal
*)
**)

exclusief integratie- en decentralisatie uitkeringen
Verordening OZB RZB 2016 (nr. 2015-002250)

Monte Carlo simulatie methode
De kans dat alle geïnventariseerde risico’s zich voordoen is klein en de kans dat ze tegelijk
optreden is miniem. Voor het bepalen van de impact van deze onzekerheid wordt de
uitkomst gecorrigeerd. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de Monte Carlo simulatie
methode. Deze methode geeft het volgende resultaat;

Circa 4,8 miljoen stijging risico-inventarisatie
De bruto omvang (dat wil zeggen het maximale financiële gevolg) van de risicoinventarisatie is met € 4,8 miljoen gestegen ten opzichte van de jaarrekening 2015. Dit is
veroorzaakt door een hoger totaal risico in de grondexploitatie (o.a. Poort van Deventer
en Bergweide/Havenkwartier). Het risico met betrekking tot het Sociaal Domein (3D’s) is
met € 4 ton gedaald.
Samenvatting benodigde weerstandscapaciteit
Op basis van de complete risico-inventarisatie (dus inclusief de risico’s met een risicoscore
< 9) is de bruto benodigde weerstandscapaciteit van circa € 37 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

Bij een zekerheid van 90% is minimaal € 16,04 miljoen weerstandsvermogen nodig om de
potentiële risico’s af te dekken. De uitkomst van de simulatie is € 2,2 miljoen hoger dan in
de jaarrekening 2015. Zoals hierboven aangegeven is dit voornamelijk veroorzaakt door
een hoger totaalrisico grondexploitatie.
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Samenvatting weerstandsvermogen

De gemeente beschikt over voldoende weerstandsvermogen als de uitkomst van deze
ratio minimaal 1 is.

Kosten correctief raadgevend referendum (behandeling van de verordening door de
raad in juni)
Op basis van wat we nu weten, kunnen deze onzekerheden (risico’s) niet worden
gekwantificeerd. Voor het opvangen van deze risico’s zijn algemene eenmalige en
structurele weerstandsbudgetten beschikbaar, zoals een deel van de egalisatiereserve
rente (eenmalig oplopend tot € 10 miljoen in 2020), de reserve eenmalige problematiek
(eenmalig € 1,9 miljoen) en structurele stelpost autonome ontwikkelingen( vanaf 2017 elk
jaar oplopend € 350.000). Het totaal van deze bedragen vormt samen met de beschikbare
specifieke weerstandscapaciteit het totale weerstandsvermogen.

Beschikbare weerstandscapaciteit
€ 18.457.000 + € 247.000 = € 18.704.000

Conclusie

De beschikbare weerstandscapaciteit moet minimaal gelijk zijn aan de benodigde
weerstandscapaciteit om voldoende weerstand te kunnen bieden als de risico’s zich
voordoen. Deze verhouding wordt bepaald door de ratio weerstandsvermogen;
Ratio weerstandsvermogen

=

Beschikbare weerstandscapaciteit
Benodigde weerstandscapaciteit

De ratio weerstandsvermogen is 1,03. 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.

Benodigde weerstandscapaciteit
€ 16.042.000 + € 2.200.000 = € 18.242.000
Deze twee uitkomsten geven het volgende resultaat;
Ratio weerstandsvermogen

=

€ 18.704.000
€ 18.242.000

= 1,03

De beschikbare weerstandscapaciteit is hoger dan de benodigde weerstandscapaciteit. De
ratio komt daarmee op 1,03. Dit betekent dat er voldoende3 weerstandsvermogen is om
de gevolgen van het optreden van risico’s financieel op te vangen. We stellen niet voor de
ratio te verlagen naar 1, omdat er nog diverse risico’s zijn die mogelijk in de toekomst
aanvullende weerstandvermogen vereisen.

Algemene risicogebieden

Naast de ingeschatte risico’s heeft Deventer ook te maken met algemene onzekerheden4.
Dit zijn onder andere;
 Algemene uitkering (onzekerheid verdeelsystematiek en wijzigende accressen)
 BTW/BCF ontwikkelingen (o.a. plafond BCF)
 Leegstand onroerende panden in eigendom
 Restauratie monumentale panden
 Financieringsrisico’s (rente- en kredietrisico’s)
 Garantstellingen (kans op aflossen krediet vanwege insolventie kredietnemer)
 Subsidies (kans op terugvordering door niet voldoen aan de subsidievoorwaarden)
 Vernieuwing BBV en gewijzigde verslaggevingsregels rondom grondexploitaties
3
4

Zie beoordelingstabel beleidsnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen (2015)
Nadere toelichting op deze algemene onzekerheden is opgenomen in de jaarrekening 2015

De omvang van de risico’s (benodigde weerstandscapaciteit) is gestegen met circa € 4,8
miljoen. Dit is veroorzaakt door een hoger totaal risico in de grondexploitatie. De omvang
van het weerstandsvermogen (beschikbare weerstandscapaciteit) is met € 2,3 miljoen
gestegen, veroorzaakt door een toevoeging aan de egalisatiereserve rente vanuit de
reserve gemeentebrede investeringen.
Ten opzichte van de jaarrekening 2015 (ratio 1,03) is de uitkomst van de ratio gelijk
gebleven.
De definitieve cijfers over de hoogte van de afrekening Sociaal Domein 2015 en de
effecten daarvan op de reserve Sociaal domein (3D’s) verwachten wij bij de definitieve
jaarrekening 2015 (juli 2016). In afwachting van die cijfers wordt geen mededeling gedaan
over de effecten op het weerstandsvermogen.
Ondanks signalen dat het economisch herstel doorzet en positieve ontwikkelingen vanuit
het rijksbeleid, is het noodzakelijk de financiële risico’s en het weerstandsvermogen
continu en nauwlettend te blijven volgen.
De gemeente beoordeelt continu de omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit
(reserves) in relatie tot de benodigde weerstandscapaciteit (risico’s). Waar mogelijk
worden extra beheersmaatregelen genomen om eventueel de beschikbare
weerstandscapaciteit verder te versterken of de omvang van financiële risico’s te
reduceren. In de (meerjaren-)begroting 2017-2020 wordt de ratio weerstandsvermogen
opnieuw bepaald.

Kengetallen
Deze zijn gepubliceerd onder het hoofdstuk meerjarenbalans.
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Meerjarenbalans

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.

Meerjarenbalans
De gemeentelijke balans
Net als bedrijven hebben ook gemeenten een balans. Op de balans van de gemeente
Activa

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

(bedragen x € 1.000)

Financiële vaste
activa

31-12-2016

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

Vaste passiva
205

195

185

175

164

241.839

254.099

246.347

238.153

230.393

51.578

53.947

52.586

51.193

48.908

Vlottende activa
Voorraden

31-12-2015

(bedragen x € 1 000)

Vaste activa
Immateriële vaste
activa
Materiele vaste
activa

Passiva

Eigen vermogen
Voorzieningen
Vaste schulden
rente-typische
looptijd > 1 jaar

73.124

57.527

52.022

51.349

52.299

9.773

8.989

9.168

9.348

9.530

297.048

316.482

305.382

286.272

269.150

75.590

54.000

54.000

54.000

54.000

455.535

436.998

420.572

400.969

384.979

Vlottende passiva
58.023

34.666

36.753

35.395

34.420

Overige vlottende
activa

103.890

94.091

84.701

76.053

71.094

Totaal activa

455.535

436.998

420.572

400.969

384.979

Vlottende passiva

Totaal passiva

activastaat. Vervolgens zijn de nieuwe investeringen toegevoegd. Bij de investeringen is
ook rekening gehouden afschrijvingen in de daarop volgende jaren.

Toelichting op diverse onderdelen van de balans
Immateriële vaste activa
De jaren 2016-2020 zijn gebaseerd op de stand per 31-12-2015 minus de verwachte
afschrijvingen voor de komende jaren.
Materiële vaste activa
De waarde per 31 december 2015 is gebaseerd op de balans gepresenteerd bij de
jaarrekening 2015. Vervolgens is een jaarlijkse afschrijving toegepast conform de

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.
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Overige vlottende activa
Stand per 31-12-2015 is als een constante aangehouden voor de komende jaren.

Kengetallen/ratio’s
31-12

Eigen vermogen
Gebaseerd op het (meerjarige) verloop van reserves
Voorziening
Gebaseerd op het (meerjarige) verloop van voorzieningen.

Netto schuld per inwoner

Prognose
2016

Prognose
2017

Prognose
2018

Prognose
2019

Grondexploitatie

27

28

27

25

23

Uitleenquote

11

13

10

10

9

3.163

3.369

3.231

3.047

2.880

In vergelijking met de kengetallen van 2015 is een verloop zichtbaar. Hieruit valt te
concluderen dat:

Vaste schulden > 1 jaar
Gebaseerd op de staat van opgenomen langlopende geldleningen. Het totaal loopt na
2015 af door de jaarlijkse aflossing.

Algemene toelichting op kengetallen

Vlottende passiva
De stand per 31-12-2015 is als een constante aangehouden en wordt gecorrigeerd met de
korte financieringen / financieringsoverschotten in het betreffende jaar.

Toelichting op de balans
De opgestelde meerjarenbalans gaat net als de meerjarenbegroting over de jaren 20162019. 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. Uit onze meerjarenbalans blijkt het
volgende:

Kengetallen
Op basis van de meerjarenbalans kunnen diverse kengetallen / ratio’s met betrekking tot
de vermogenspositie worden bepaald
Kengetallen/ratio’s
31-12

Jaarrekening
2015

Jaarrekening
2015

Prognose
2016

Prognose
2017

Prognose
2018

Prognose
2019

Netto schuldquote
Netto schuld gecorrigeerd
voor alle verstrekte leningen
Debtratio VV/TV

94

99

102

98

92

83

89

92

88

83

84

87

88

87

86

Solvabiliteitsratio EV/TV

16

13

12

13

14

Hierboven is de meerjarige balans en diverse kengetallen opgenomen. Hieronder volgt
een algemene toelichting op diverse onderdelen van de balans en de kengetallen.
Kengetallen schuld
Het blote bedrag aan schulden op de balans zegt 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 gemeente bezit 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 rechter zijde 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 +
overlopende passiva
Balans totaal

Een debt-ratio van hoger dan 80 procent geeft aan dat de gemeente zijn bezit met zeer
veel schulden heeft belast. Naast de debt-rato kan ook de solvabiliteitsratio voor een
dergelijk oordeel gebruikt worden. De solvabiliteitsratio is het spiegelbeeld van de debt-
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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 zeer hoge schuld. Dit plafond is
vergelijkbaar met het Europese schuldplafond van 60% BBP dat geldt voor landen. Bij een
netto schuldquote hoger dan 130% doet 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.
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 =

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.
Bouwgrond + voorraden onderhanden werk + overige gronden
Totale inkomsten (voor bestemming reserves)
Juist op de voorraden grond lopen de gemeente 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.
Grondexploitatie =

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.

Conclusie
De ratio’s die betrekking hebben op de schuldpositie geven geen aanleiding om het
financiële beleid bij te stellen.

Leningen aan verbonden partijen + leningen aan derden
Totale inkomsten (voor bestemming reserves)
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Algemene uitkering
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Specificatie mutaties AU op basis van de decembercirculaire 2015

Algemene uitkering
De voorjaarsnota 2016 is voor de algemene uitkering (AU) het moment om het financieel
meerjaren beeld aan te sluiten op de stand gepresenteerd in de najaarsrapportage 2015.
De mutaties die in deze periode hebben plaatsgevonden komen hoofdzakelijk voort uit de
decembercirculaire 2015 ;
Decembercirculaire 2015
Op 14 december 2015 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 primair 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.

Samenvatting niet neutrale mutaties decembercirculaire 2015

Bedragen x € 1.000
Stand Algemene Uitkering - o.b.v.
SepC15
Neutrale mutaties AU 2016-2019 o.b.v.
DecC2015 - extra middelen
Referendum Associatieverdrag EU en
1
Oekraïne
Impuls Brede scholen
2
combinatiefuncties
Sociaal domein (3D's)

2016

2017

2018

2019

2020

176.420

175.066

175.469

176.150

176.681

-

-

-

-

-6

-6

-6

-6

-6

27

-

-

-

-

1.325

-

-

-

-

-43

-

-

-

-

13

20

25

26

26

1.428

14

19

20

20

112

Decentralisatie AWBZ naar Wmo (iu):
3

- WMO

4

- Beschermd wonen

5

Decentralisatie Jeugdzorg (iu)

6

Decentralisatie Participatiewet (iu)
Subtotaal neutrale mutaties

Samenvatting niet neutrale mutaties Algemene Uitkering t.o.v. SepC15 (NJR)
Bedragen x € 1.000
Niet neutrale mutaties AU n.a.v.
decembercirculaire 2015 en volumina
Uitgavenmaatstaven:
1

Diverse maatstaven

2
OAD
Totaal niet neutrale mutaties Algemene
Uitkering t.b.v. VJN 2016

2016

2017

2018

2019

2020

-7

-11

-11

-11

-11

79

70

71

72

73

72

59

60

61

62

Mutaties in de volumina (aantallen) van de verschillende maatstaven leveren geringe
positieve en negatieve effecten op. Per saldo heeft dit voor de jaren 2016 tot en met 2020
een gering positief effect.

Samenvatting uitkomst decembercirculaire 2015
De berekening van de algemene uitkering op basis van de decembercirculaire 2015 laat
meerjarig voor Deventer de volgende ontwikkeling zien:

Niet neutrale mutaties AU 2015-2019
o.b.v. SepC2015 en volumina
Uitgavenmaatstaven:
7

Diverse maatstaven

-7

-11

-11

-11

-11

8

OAD

79

70

71

72

73

72

59

60

61

62

1.500

73

79

81

82

177.920

175.139

175.548

176.231

176.763

Subtotaal niet neutrale mutaties
Subtotaal mutaties DecC15 t.o.v.
SepC15
Stand Algemene Uitkering - o.b.v.
DecC15

Hieronder volgt een korte toelichting op de mutaties 1 tot en met 6. De mutaties 7 en 8
zijn al toegelicht onder tabel ‘Samenvatting niet neutrale mutaties decembercirculaire
2015
Referendum Associatieverdrag EU en Oekraïne
De algemene uitkering wordt verhoogd door de kosten van gemeenten voor het
organiseren en uitvoeren van het referendum over de Associatieovereenkomst tussen de
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Europese Unie en Oekraïne op 6 april 2016. Hiervoor is totaal € 20 miljoen beschikbaar.
Daarvan is € 0,8 miljoen bestemd voor de gemeente Den Haag het overige deel wordt
verdeeld over alle gemeenten. Deventer ontvangt hiervoor in het jaar 2016 eenmalig €
111.522.
Bedragen x € 1.000
Referendum Associatieverdrag EU en
Oekraïne

Gemeenten worden daardoor in staat gesteld hun taak te vervullen en ook in 2016
zorg te dragen voor zorgcontinuïteit voor cliënten.

2016

2017

2018

2019

2020

112

-

-

-

-

Impuls Brede scholen combinatiefunctie
De Brede impulscombinatiefuncties is een ondredeel van het programma Sport en
bewegen in de buurt. Het aangevraagde aantal fte buurtsportcoaches en/of
combinatiefunctionarissen is hoger dan het beschikbare budget. Dit betekent dat een deel
van het deelnamepercentage van 140% niet kan worden gehonoreerd en voor Deventer
een negatieve bijstelling voor de jaren 2016 tot en met 2020.

Er bestaat aanleiding om aan te nemen dat die nieuwe verdeling ook vanaf 2017 zal
gelden. Zowel de circulaire zelf als het bijbehorende Excel model biedt hierover
echter geen uitsluitsel. We gaan op dit moment daarom uit van enkel een aanpassing
in 2016. Voor Deventer betekent dit eenmalig een voordeel van ca. € 1,3 miljoen in
2016.
Bedragen x € 1.000
Decentralisatie AWBZ naar Wmo (iu):
WMO
Beschermd wonen
Decentralisatie Jeugdzorg (iu)

Bedragen x € 1.000
Impuls Brede scholen combinatiefuncties

2016

2017

2018

2019

2020

-6

-6

-6

-6

-6

Sociaal Domein
De verdeling van het sociaal domein is om drie redenen veranderd.
 Voor 2016 heeft als gevolge van een onjuistheid in de septembercirculaire 2015 een
herberekening plaats gevonden van de verdeling van de middelen voor Participatie,
het onderdeel “klassieke” Wwb.
 Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van de onderdelen Jeugd en Participatie
naar het onderdeel Wmo 2015. Dit is het gevolg van een verbeterde toerekening aan
deze onderdelen van de uitnames uit het gemeentefonds ten behoeve van de VNG.
 Ten slotte is de verdeling van de Wmo 2015, onderdeel beschermd wonen voor 2016
gewijzigd. In de septembercirculaire 2015 was aangekondigd dat tussen Rijk en VNG
was geconstateerd dat een verdere verbetering van de verdeling budgetten
beschermd wonen nodig is en dat daartoe in alle centrumgemeenten een –finaalverdiepend onderzoek zou worden uitgevoerd op basis waarvan de verdeling 2016
zou worden vastgesteld. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en heeft geleid tot een
verbeterd verdeelmodel. In het bestuurlijk overleg van 19 november 2015 tussen het
Rijk en de VNG is het nieuwe verbeterde verdeelmodel vastgesteld ter verdeling van
het budget beschermd wonen voor 2016. Door deze verbeterde verdeling wordt zo
optimaal mogelijk aangesloten op de historische vraag naar beschermd wonen.

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

27

-

-

-

-

1.325

-

-

-

-

-43

-

-

-

-

13

20

25

26

26

1.322

20

25

26

26

Sociaal domein (3D's)

Decentralisatie Participatiewet (iu)

Aanvullende informatie Sociaal domein
Jeugd
Het kabinet heeft een wijziging van de Jeugdwet aangekondigd, om de ouderbijdrage die
in de wet is opgenomen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 te schrappen (zie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/11/13/kamerbrief-overtoekomstouderbijdrage-en-borging-centra-seksueel-geweld). De financiële gevolgen
zullen in de meicirculaire 2016 worden verwerkt.
Pgb trekkingsrechten (uitvoeringskostne SVB)
VNG en het Rijk hebben afgesproken dat in het eerste kwartaal van 2016 wordt gewerkt
aan een nieuwe governance in brede zin, waarbij het eigenaarschap, het
opdrachtgeverschap en de ketenregie nader worden ingericht. Een werkgroep zal in
januari 2016 starten om één en ander uit te werken. In ieder geval zal het streven zijn
lagere uitgaven. Over het resultaat van dit traject wordt in de meicirculaire 2016 meer
bekend gemaakt.
Wmo
Als onderdeel van het afsprakenpakket van 4 december 2015 wordt het beschikbare
macro bedrag voor vernieuwing van maatschappelijke ondersteuning, zoals
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thuisondersteuning, verhoogd met € 40 miljoen in 2017, 2018 en 2019, oplopend tot € 50
miljoen in 2020 en € 100 miljoen vanaf 2021. Gemeenten krijgen hiermee meer
mogelijkheden bij het realiseren van de beoogde vernieuwing. De middelen worden
gefinancierd door het in het Regeerakkoord afgesproken budget voor de verbetering van
de arbeidsmarktpositie van specifieke groepen medewerkers vanaf 2017, structureel toe
te voegen aan de integratie-uitkering Wmo. Door de late afronding van dit onderwerp zal
de verwerking , inclusief de financiële effecten voor Deventer in de meicirculaire
2016bekend worden gemaakt..

Ontwikkelingen
Asielinstroom
Op 27 november 2015 hebben Rijk en VNG een bestuursakkoord gesloten omtrent de
verhoogde asielinstroom (zie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/11/27/bestuursakkoordverhoogdeasielinstroom).
Het akkoord bevat een aantal financiële afspraken, maar deze leiden op dit moment niet
tot veranderingen in de omvang of de verdeling van het gemeentefonds.
Verschuiving belasting
Het kabinet heeft de Tweede Kamer per brief van 8 december 2015 gemeld voor de
zomer van 2016 met een voorontwerp van een wetsvoorstel te komen dat als basis kan
dienen voor een wetsvoorstel om vanaf 2019 een verschuiving te realiseren van de
inkomstenbelasting naar het gemeentelijk belastinggebied van € 4 miljard (zie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/12/08/kamerbriefnovellebelastingplan-2016).

Opschalingskorting
Voorgaande circulaires bevatten informatie over de korting vanwege lagere
apparaatskosten (‘opschalingskorting’), oplopend tot € 975 miljoen in 2025. Bij de
begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer is van de zijde van het kabinet opgemerkt dat
hierover deze kabinetsperiode geen nieuwe besluiten zullen worden genomen. De korting
is voor de komende jaren als volgt.
Jaar
Bedrag
X € 1 mln.
Cumulatief

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

60

60

60

60

60

70

90

110

130

135

140

60

120

180

240

300

370

460

570

700

835

975

Overige Mededelingen
Individuele referentiewaarden EMU-saldo 2016
In het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (Bofv) van 14 september 2015 is
afgesproken de EMU-tekortnorm voor 2016 vast te stellen op –0,4 % van het bruto
binnenlands product (bbp).
Tevens is afgesproken dat de EMU-tekortruimte niet nader wordt verdeeld over
gemeenten, provincies en waterschappen, met het gevolg dat voor 2016 geen
referentiewaarden op het niveau van individuele provincies, gemeenten en
waterschappen beschikbaar komen.
In het Bofv van 14 september 2015 is nog geen besluit genomen over de EMU-tekortnorm
in 2017. Afgesproken is om hier in 2016 afspraken over te maken.
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