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1- Notagegevens   
Notanummer 153194
Datum  17-3-2009
Programma:   

 01. Bestuur en Publieke dienstverlening
Portefeuillehouder  Weth. Van den Berg
  

  

2- Bestuursorgaan   

 B & W gfedcb  24-3-2009

 Raad gfedc  

 OR gfedc  
College van B & W   
- Burgemeester - Weth. Fleskes 
- Weth. Hiemstra - Weth. Berkelder 
- Weth. Adema - Weth. Van den Berg 

Besluitenlijst     d.d.   d.d.
 Agenda gfedcb  24-3-2009  Akkoordstukken gfedc  Vertrouwelijk gfedc  

  

Routing d.d. 
Dir SO - Flora van Houwelin...  19-3-2009
Wethouder Van den Berg  19-3-2009

 

  par. 

 adj.secr. gfedcb   

 gem.secr. gfedcb   

BIS  openbaar   besloten  Vertrouwelijk nmlkji nmlkj nmlkj
    

(paraaf adjunct-secretaris) 

Bijlagen 
Memo aanpak economische crisis Deventer

24-3-2009

1 De nota "Aanpak economische crisis Deventer" vast te stellen;

2 voor de aanpak 0,5 miljoen in 2009 beschikbaar te stellen en deze te dekken uit Reserve 
Eenmalige Problematiek;

3 de stukken ter vaststelling aan te bieden aan de raad;



  

  

 

Financiële aspecten: 
In te vullen door de initiërende dienst 
Financiële gevolgen voor de gemeente?  Ja  Nee nmlkji nmlkj

Financiële gevolgen opvangen 

Vermindering regeldruk: 
In te vullen door de initiërende eenheid 
Is de checklist vermindering regeldruk ingevuld?  Ja  Nee  N.v.t. nmlkj nmlkj nmlkji

Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) 
 De nota en het besluit openbaar te maken gfedcb
 De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht gfedc
 De nota en het besluit openbaar te maken nadat    gfedc

   De nota en het besluit openbaar te maken, behalve…   
 

  

gfedc

   Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:gfedc

   De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:gfedc

  

Kennisgeving (publicatie) conform AWB Bekendmaking conform AWB 

 Huis-aan-huisbladen (Deventer Post) gfedc  Huis-aan-huisbladen (Deventer Post) gfedc

 Staatscourant gfedc  Staatscourant gfedc

 Website gemeente Deventer gfedc  Website gemeente Deventer gfedc

 Overig, namelijk  gfedc  Overig, namelijk gfedc

 Er is overleg geweest met het team Communicatie en de communicatie verloopt als volgt. 
     

 Zie bijgaand(e) communicatieplan/ -paragraaf 
 Communicatie is niet van toepassing, omdat 

      

Communicatie over vervolg 

nmlkji

nmlkj

nmlkj

ADVIESRADEN: 
In te vullen door de initiërende dienst 
Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte 
gesteld? 

 Ja  Nee nmlkj nmlkji



Toelichting en overwegingen 

Inleiding 
In oktober '08 is een scenario-analyse kredietcrises opgesteld. Nu de gevolgen van de internationale 
economische crisis iedere dag, ook in Deventer, meer zichtbaar en voelbaar worden, is de noodzaak 
groot geworden om als gemeentebestuur naar bedrijfsleven en bevolking actief te laten zien dat we – 
vanuit een regierol en binnen de mogelijkheden die we hebben – op lokaal niveau een aantal zaken 
oppakken en er aan werken om die rol concreter en meer zichtbaar te maken. In bijgaande memo is 
de regierol van de gemeente en een aantal mogelijke quick wins uitgewerkt. U wordt gevraagd om hier 
mee in te stemmen en financiële middelen ter beschikking te stellen voor de uitvoering. 
  
  
Beoogd resultaat 
Voor de korte termijn een pakket van quick wins om de negatieve effecten van de economische crisis te 
verzachten, kansen te benutten en voor de middellange termijn een strategische aanpak van de 
economische crisis in lokaal perspectief.  
  
Kader 
Politiek-bestuurlijke urgentie
  
Argumenten voor en tegen 
Voor: 
- gevolgen crisis vragen om een afgestemd politiek-bestuurlijk antwoord 
- economische crisis raakt meerdere programmaonderdelen. Een externe kopgroep en interne regie is 
nodig om voldoende tempo en daadkracht te kunnen realiseren 
  
Tegen: 
- de oplopende werkloosheid is een van de grote gevolgen van de economische crisis die bovendien 
lastig  lokaal is te keren. Voor de arbeidsmarkttoeleiding en betere werking van de arbeidsmarkt zijn al 
veel instrumenten beschikbaar.  
  
Draagvlak 
In het economisch café (d.d. 10 febr. ) is door Deventer bedrijven, banken en onderwijsinstellingen een 
signaal afgegeven om ook lokaal met maatregelen te komen om de negatieve effecten van de crisis te 
beperken.
  
Financiële consequenties 
Voor de aanpak is geld nodig om snelle interventies te kunnen toe passen indien de maatschappij daar 
om vraagt. Vooralsnog is een bedrag benodigd van circa 0,5 miljoen euro.  Deze middelen kunnen 
worden gedekt uit de Reserve Eenmalige Problematiek. 
  
Aanpak/uitvoering 
1) Eerst instemming op de contouren van de aanpak voor de komende tijd. 
2) Daarna concrete besluitvorming op activiteiten, financiën en personele aspecten in samenhang met de 
procesgang van de strategische economische visie Deventer die ook dit jaar wordt gerealiseerd.  





BELEIDSBEGROTINGSWIJZIGING  2009  (Programma- en productniveau)


Eenheid:


Nummer begrotingswijziging:


Onderwerp:


Beoogde Datum van vaststelling:


Vaststelling door: 


Programmaniveau:
1a Bestuur en Strategie


Programmanummer en naam


Exploitatie 2009 Nieuwe raming
(Verlaging = minteken) 2010 2011 2012


Lasten 500.000 Lasten 0 0 0
Baten 0 Baten 0 0 0


Saldo -500.000 0 Saldo 0 0 0


Bijbehorende outputwijziging t.o.v. Programmabegroting   (alleen invullen indien van toepassing): 


Onderwerpen


2009
product 100


Regie economische crisis 200.000 apparaatslasten
Regie economische crisis 300.000 kosten goederen en diensten


totaal lasten 500.000


Regie economische crisis 500.000 putting uit reserve eenmalige problematiek


totaal baten 500.000


Strategische Ontwikkeling


84


Aanpak economische crisis Deventer nota nr 153194


Wijziging meerjarenraming 2010 - 2012


Prestaties in 2009


TOELICHTING  EXPLOITATIE MUTATIE 2009 - 2012


Raad


Welke prestaties leveren wij daarvoor?


Aanpak economische crisis Deventer nota 153194


Financiële consequenties







Voorzieningen:
Voorzieningen 2009 Nieuwe raming


(Verlaging = minteken) 2010 2011 2012


Uitgaven Uitgaven
Inkomsten Inkomsten


Saldo 0 0 Saldo 0 0 0


Investeringen:
Investeringen 2009 Nieuwe raming


(Verlaging = minteken) 2010 2011 2012


Uitgaven 0 Uitgaven 0 0 0
Inkomsten 0 Inkomsten 0 0 0


Saldo 0 0 Saldo 0 0 0


Wijziging meerjarenraming 2010 - 2012


TOELICHTING  VOORZIENINGEN MUTATIE 2009 - 2012


TOELICHTING  INVESTERINGEN MUTATIE 2009 - 2012


Wijziging meerjarenraming 2010 - 2012







Productniveau


Productnummer: 100
Productnaam: Programmering en Strategie


Exploitatie:
Exploitatie 2009 Mutatie Exploitatie


(Verlaging = minteken) 2010 2011 2012


Lasten 500.000 Lasten 0 0 0
Baten 500.000 Baten 0 0 0


Saldo  v/n 0 Saldo 0 0 0


Budgetopbouw lasten
2009 2010 2011 2012


Apparaatskosten 200.000
Goederen en diensten van derden 300.000
Subsidies en overdrachten
Kapitaallasten
Overige kosten
Storting voorzieningen
Subtotaal lasten 500.000 0 0 0
Storting reserves
Totaal lasten 500.000 0 0 0


Budgetopbouw baten
2009 2010 2011 2012


Rente en dividend
Vergoeding goederen en diensten aan derden
Belastingen en rechten
Rijks- en provinciale bijdragen
Bijdragen GSB
Overige baten
Putting uit voorzieningen
Subtotaal baten 0 0 0 0
Putting uit reserves 500.000
Totaal baten 500.000 0 0 0


Specificatie verrekening met reserves of voorzieningen (alleen invullen indien van toepassing):


Onderwerp Bedrag Putting uit / Storting in Benaming van voorziening of reserve
Regie economische crisis 500.000 Putting uit putting uit reserve eenmalige problematiek


Wijziging meerjarenraming 2010 - 2012


Wijziging meerjarenraming 2010 - 2012


Wijziging meerjarenraming 2010 - 2012







Bijbehorende outputwijziging t.o.v. Productenraming   (alleen invullen indien van toepassing): 


Onderwerpen


2009
product 100


Regie economische crisis 200.000 apparaatslasten
Regie economische crisis 300.000 goederen en diensten derden


totaal lasten 500.000


Regie economische crisis 500.000 putting uit reserve eenmalige problematiek


totaal baten 500.000


Voorzieningen:
Voorzieningen 2009 Mutatie Voorzieningen


(Verlaging = minteken) 2010 2011 2012


Uitgaven 0 Uitgaven 0 0 0
Inkomsten 0 Inkomsten 0 0 0


Saldo  v/n 0 Saldo 0 0 0


Budgetopbouw uitgaven
2009 2010 2011 2012


Apparaatskosten
Goederen en diensten van derden
Subsidies en overdrachten
Kapitaallasten
Overige kosten
Storting voorzieningen
Totaal uitgaven 0 0 0 0


Budgetopbouw inkomsten
2009 2010 2011 2012


Rente en dividend
Vergoeding goederen en diensten aan derden
Belastingen en rechten
Rijks- en provinciale bijdragen
Bijdragen GSB
Overige baten
Putting uit voorzieningen
Totaal inkomsten 0 0 0 0


Wijziging meerjarenraming 2010 - 2012


TOELICHTING  EXPLOITATIE MUTATIE 2009 - 2012


Welke prestaties leveren wij daarvoor?
Prestaties in 2009


Wijziging meerjarenraming 2010 - 2012


Wijziging meerjarenraming 2010 - 2012


Financiële consequenties


TOELICHTING VOORZIENINGEN MUTATIE 2009 - 2012
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Investeringen:
Investeringen  2009 Mutatie Investeringen


(Verlaging = minteken) 2010 2011 2012


Uitgaven Uitgaven
Inkomsten Inkomsten


Saldo 0 Saldo 0 0 0


Wijziging raming investeringen 2010 - 2012


TOELICHTING INVESTERINGEN MUTATIE 2009 - 2012
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Aanpak economische crisis in Deventer 
 
 
 
 
Inleiding 
 
Nu de gevolgen van de internationale economische crisis (het is al lang geen kredietcrisis meer) 
iedere dag, ook in Deventer, meer zichtbaar en voelbaar worden, is de noodzaak groot geworden om 
als gemeentebestuur naar bedrijfsleven en bevolking actief te laten zien dat – vanuit een regierol en 
binnen de mogelijkheden die de gemeente heeft– op lokaal niveau een aantal zaken worden opgepakt 
en er aan wordt gewerkt om die rol concreter en meer zichtbaar te maken.  
 
Op 10 februari organiseerden we het economisch Café ‘Kraak de Crisis’. Daar is ook aangekondigd 
dat de gemeente de regie zal nemen in de Deventer aanpak van de crisis.  
 
De aanpak zal zich op korte termijn gaan richten op vijf concrete acties die realistisch en effectief zijn. 
De resultaten daarvan worden zo mogelijk bestendigd tijdens een lokale economische top in dit 
voorjaar.  
 
Maar we willen ook verder kijken dan de korte termijn. We moeten ook kunnen anticiperen op 
omvangrijkere knelpunten waarvan de oplossing niet alleen realistisch en effectief is, maar ook 
langdurig een (financiële) inspanning van gemeentezijde vergt. Dan wel er voor zorgt dat bepaalde 
sectoren en groepen van bedrijven sneller kunnen profiteren van het economisch herstel en een extra 
impuls geven voor de groei van de werkgelegenheid. 
 
Voor een meer zichtbare en voelbare aanpak van de kredietcrisis door de gemeente Deventer wordt 
daarom in deze memo een gefaseerde aanpak voorgesteld: 


- Eerst het organiseren van een stevige regie voor de komende tijd met een budget om  als 
overheid snelle interventies te kunnen toe passen met oog op verzilveren van quick wins   


- Tegelijkertijd en aansluitend verankering met de procesgang van de strategische 
economische visie Deventer die ook dit voorjaar wordt opgestart.  


 
 
Lopende activiteiten  
 
Op dit moment zijn op diverse niveaus activiteiten ontplooid die direct op Deventer betrekking hebben 
(het rijksbeleid nog buiten beschouwing gelaten) en die we in het kader van onze strategische 
partnerschappen en coalities ter hand hebben genomen:  


- Via de VNG is ons gevraagd welke grote (infrastructurele) projecten wij met extra 
rijksmiddelen naar voren kunnen halen om zodoende een lokale impuls in de uitvoering te 
geven. Daarvoor zijn door ons drie projecten ingediend (Bernardsluis, baggeren Buitengracht  
en Hanzebrug); 


- De provincie Overijssel stelt een provinciaal Plan van Aanpak op. Concrete maatregelen of 
middelen heeft dat nog niet opgeleverd, maar de verwachting is dat ze vooral op 
investeringsniveau liggen; 


- In de G-27 en in “”Landsdeel Oost”” zijn processen opgestart om gevolgen van en antwoorden 
op de kredietcrisis in beeld te brengen 


- Vragen van de provincie met dezelfde strekking 
- Vragen om inbreng in de Visie Oost-Nederland en de Investeringsagenda daarvan, met als 


achtergrond vooral de Essent-  en Nuon-gelden. 
- De werkconferentie over het provinciale GSB na 2009 en de prioriteiten van Deventer daarin. 
- Daarnaast hebben we vragen ontvangen van  het ministerie van SZW aan de gemeente over 


de arbeidsmarkt i.v.m. de economische crisis en zitten onze partners in de stad ook niet stil. 
Zo heeft de Deventer Kring van Werkgevers een enquête onder haar leden uitgezet om 
knelpunten te inventariseren. Men beschouwt de crisis weliswaar als “”hun”” crisis, maar er 
wordt ook onze kant uitgekeken voor aandacht, support en concrete handreikingen;  
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Binnen de gemeente leven vele ideeën over wat we als overheid kunnen doen. Zo bekijken 
programmamanagers wat in het kader van de voorbereiding van de voorjaarsnota de gevolgen van de 
kredietcrisis op hun programma’s zijn en welke investeringen naar voren kunnen worden gehaald 
(“inventarisatie kansen economische crisis”). Het  cluster WIZL (Werk en Inkomen) en 
StadThuis/GROS bekijken hun “crisisinzet”. De wil om iets te doen is groot.  In het kader van de 
voorjaarsnota zorgt de eenheid Strategische Ontwikkeling voor een logische samenbundeling en 
samenvatting van de verschillende initiatieven tot werkbare bestuurlijke keuzen. Daarnaast loopt er 
een vastgoeddebat en wordt er een strategische economische visie  opgesteld die op de wat langere 
termijn onze ontwikkelrichting en (investering)keuzes bepalen. In april worden voor horeca, 
detailhandel en bedrijventerreinen besluiten genomen waarmee de beleidsinhoudelijke en ruimtelijke 
kaders voor (investeringen door) horeca en bedrijven helder zijn.   
 
Het is urgent dat het college het voortouw neemt voor een gedegen aanpak met stevige regierol. 
Draagvlak is aanwezig bij bedrijfsleven, onderwijs en financiële instellingen. Belangrijke criteria hierbij 
zijn haalbaarheid en uitvoerbaarheid. We willen voorkomen dat we lange lijsten van ambities gaan 
maken waarvan het grootste deel pas over enige jaren tot feitelijke uitvoering kan komen. 
 
 
Regie, aansturing en afstemming 
 
Het is zaak om voor de korte termijn de gevolgen van de crisis te verzachten en kansen te benutten 
voor de (middel)lange termijn. Daartoe zijn drie sporen nodig: 
 
Synergie door bundeling bestuurskracht, ondernemerszin en daadkracht maatschappelijk middenveld 
Hiertoe wordt een Kopgroep economische crisis (werktitel) geformeerd bestaande uit de volgende 
personen: 
• Wethouder Economische Zaken; dhr. A. van de Berg 
• Voorzitter DKW, dhr. H. Weber 
• Voorzitter MKB Deventer, dhr. H. Scharp 
• Raad van bestuur Saxion, mw I. Oldeniel 
• Directeur Rabobank Salland, dhr. J. van Oudenaarden 
• Directeur eenheid Strategische Ontwikkeling, mw. F. van Houwelingen 
• Platform Techniek Deventer, dhr. R. Kimmenai 
• Namens de Zorginstellingen, dhr. K. Portenge 
• Secretaris, dhr. R. Sint Nicolaas 
 
Deze groep wordt gefaciliteerd met voldoende ondersteuning op het gebied van advies, secretariaat 
en communicatie. 
 
In de Kopgroep komen alle locale geluiden en initiatieven samen en van daaruit worden voorstellen 
gedaan  wat er kan en moet gebeuren en wie daarvoor verantwoordelijk is. Deze Kopgroep bereidt 
ook de economisch top voor  waar we verschillende maatregelen willen bekrachtigen tussen de 
partners in de stad en de gemeente, om zo gezamenlijk de crisis enigszins te verzachten. Tevens zal 
de Kopgroep benut worden voor het mede vormgeven van de economische strategie voor de 
middellange termijn. 
 
 
 
 
 
 
Gemeentelijk regieteam onder leiding van directeur Strategische Ontwikkeling. 
Er komt één punt waar alle gemeentelijke, provinciale en ministeriële ideeën samenkomen en van 
waaruit gemeentelijke initiatieven worden gestart en werk wordt verdeeld en wordt afgestemd, ook met 
de lopende beleidsprocessen, activiteiten en projecten. Hiertoe wordt een gemeentelijk regieteam 
geformeerd, bestaande uit: 
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• Directeur eenheid Strategische Ontwikkeling  
• Adviseur programma economie 
• Programmamanager werk en inkomen 
• Accountmanager bedrijven 
• Financieel analist 
• Beleidstrateeg 
 
Als er gelet op de aanpak van de economische crisis aanleiding toe is kunnen er variabel 
medewerkers aan worden toegevoegd. 
Het interne regieteam wordt gefaciliteerd met voldoende ondersteuning op het gebied van advies,  
secretariaat en communicatie. 
 
Intern maatregelen bedenken en de gevolgen van de kredietcrisis opvangen vraagt van iedereen 
creativiteit, samenwerking en afstemming, maar ook een omslag in denken en handelen en soms ook 
gewoon de pennen neerleggen, knop omzetten, prioriteiten verleggen en het werk tijdelijk anders 
verdelen. 
 
Alle relevante gemeentelijke ideeën en activiteiten die zowel op strategisch, tactisch als operationeel 
niveau beïnvloed kunnen worden door de kredietcrisis of daar een antwoord op kunnen zijn, komen in 
de Kopgroep binnen. Vanuit de Kopgroep gaan middels het interne regieteam via de directie 
voorstellen naar het college/raad, de lijn en de programma’s.  
 
Vanuit de gemeente is portefeuillehouder Economische Zaken bestuurlijk opdrachtgever cq 
coördinerend wethouder en directeur Strategische Ontwikkeling is ambtelijk opdrachtgever cq 
coördinerend directeur.   
 
Hiermee wordt een keuze gemaakt voor projectmatig werken en om de gebruikelijke interne 
procedures en lijnen te verkorten. Dit overigens met respectering van wat wettelijk wel/niet is 
toegestaan (staatssteun, precedentwerking). Maar daar waar marges en eigen beleidsruimte zijn, 
willen we onze kansen grijpen.  
 
Om tot slagvaardige besluitvorming te komen, zal de voortgang wekelijks als vast agendapunt op 
zowel de directie- als de B&W-agenda worden geplaatst. Hiermee wordt tempo gemaakt en kan de 
vinger aan de pols gehouden worden. Vanuit het regieteam – dat wekelijks bijeenkomt - zal ook 
wekelijks overleg plaatsvinden met de portefeuillehouder Economische Zaken. 
 
Verankering met strategie voor de (middel)lange termijn 
Tijdens het economische café is afgesproken om met een actieplan te komen om de effecten van de 
economische crises te lijf te gaan. Dit actieplan zou moeten bestaat uit concrete maatregelen voor de 
korte termijn. Dit  actieplan zal op haar beurt onderdeel uit gaan maken van een (middel)lange termijn 
strategie die enerzijds de negatieve effecten van de economische crises bestrijd (crisismaatregelen) 
en anderzijds investeert in vernieuwingskracht van de economie in Deventer (innovatie) voor de 
langere termijn. De strategie zal er ook op gericht zijn dat bepaalde sectoren en groepen bedrijven 
sneller kunnen profiteren van het economisch herstel en een extra impuls geven voor de groei van de 
werkgelegenheid.  Deze strategie wordt conform de begroting 2009 (ref. programma 1a) dit jaar in het 
kader van de economische visie verder ontwikkeld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Snelle maatregelen (quick wins)  2009 en 2010 
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Tijdens het economisch café is door het bedrijfsleven gepleit voor maatregelen op korte termijn. 
Toegezegd is dat de gemeente de regie zal nemen om samen met bedrijfsleven en onderwijs met een 
actieplan te komen voor tenminste 5 snel in te voeren maatregelen. Hiertoe zijn enkele denkrichtingen 
bedacht. Deze willen we inbrengen  in de in te stellen Kopgroep en samen met hen uitwerken en 
voorbereiden. Hiermee krijgen we draagvlak en willen we samen met de ‘stad’ aan een oplossing te 
werken. Er wordt gedacht aan quick wins op het gebied van: 
 
• Bekendheid geven aan het DKKC als gemeentelijke voordeur, óók voor ondernemers, en prioriteit 


geven aan behandeling van ondernemersvragen die daar binnen komen (o.a. bouwaanvragen)   
• Prioriteit voor en versnelling van afronding van beleidsdossiers die relevant zijn voor het 


genereren van economische ontwikkelingen (o.a. horecabeleidsplan, structuurvisie detailhandel, 
herziening bestemmingsplannen). We willen voorkomen dat uitvoeringsplannen van ondernemers 
vertragen doordat beleidsrichtingen onvoldoende uitgekristalliseerd zijn;  


• In het kader van de voorbereiding van de voorjaarsnota wordt een inventarisatie gemaakt van 
kansen in de begrotingsprogramma’s om de gevolgen van de economisch crisis in Deventer te 
dempen. Te denken valt aan het naar voren halen van investeringen, dan wel een verlegging van 
de focus in de projecten naar quick wins. 


• Intensiveren van lokale netwerkvorming, bijvoorbeeld via ondernemerscafés en verbinden met 
regionale initiatieven; 


• Nader verkennen van de mogelijkheden om kredietverschaffingen door de banken te 
vereenvoudigen, te versoepelen of alternatieve vormen van kredietverschaffing bij Deventer 
financiële instellingen aan te boren;  


• Nagaan van ondersteuningsmogelijkheden voor grote lokale investeerders 
(woningbouwverenigingen) en maatschappelijke instellingen c.q. bedrijven die in moeilijkheden 
verkeren dan wel kansen bieden om economische ontwikkelingen te genereren. 


• Ook de posities van de woningbouwcorporaties als belangrijke lokale investeerders hierbij te 
betrekken. 


• (Financiële) impulsen (blijven) geven aan kansrijke markten voor Deventer, zoals binnenlands 
toerisme, evenementen en onderwijs.   


 
Vanuit het programma Werk en Inkomen wordt gewerkt aan arbeidsmarktbemiddeling van werklozen 
en ondersteuning van ondernemers die bedrijfseconomisch in de gevarenzone komen. Ook worden 
structurele maatregelen voorbereid om de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren. Denk daarbij 
aan de kwetsbare positie van jongeren in tijden van economische neergang op de arbeidsmarkt, het 
groepsgewijs bemiddelen van mensen, bijscholen en omscholen en uitruilen van personeel 
(mobiliteitscentra en beter benutten en combineren van O&O-fondsen, sectorale fondsen en 
onderwijsgelden).  Hoewel dit reeds bestaande en veelal structurele gemeentelijke activiteiten 
betreffen, zal door het regieteam vooral gekeken worden naar een goede stroomlijning met initiatieven 
uit het veld met betrekking tot de economische crisis.   
 
 
  
Financiën: smeerolie en oplosmiddel 
 
Er is nog geen zicht op de financiële gevolgen van de internationale kredietcrisis voor Deventer, de 
doorwerking in de overheidsfinanciën en wat we op de langere termijn denken nodig te hebben om de 
uitvoering van maatregelen te kunnen faciliteren. Daarbij gaat het zowel om investeringen door de 
gemeente als door het bedrijfsleven. Maar we willen wel als gemeentelijke overheid de bestrijding van 
de problematiek samen met de stad serieus nemen, onze regierol pakken en uitvoering van 
maatregelen faciliteren.  
 
 
 
 
 
Feitelijk gaat de aanpak van de  economische crises de economische context van de richtlijnen 
voorjaarsnota 2009 te boven. Daarom zal het proces van opstellen van de voorjaarsnota ook 
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beïnvloed kunnen worden door de voorgestelde acties van het regieteam. Dit heeft betrekking op 
zowel de planning als op de richtlijnen. De huidige crisis vraagt onorthodoxe maatregelen. In het 
traject van de voorjaarsnota krijgen die vervolgens hun beslag. 
 
Tenslotte dient de hier voor beschreven aanpak ook van financiële middelen te worden voorzien. 
Vooralsnog wordt daarom voorgesteld om in 2009 € 0,5 mln te reserveren als “handgeld” om als 
overheid snelle interventies te kunnen toe passen indien de maatschappij daar om vraagt. Het gaat 
dan om materiële steun bij locale economische initiatieven, gerichte steun van bedrijven die zich willen 
vestigen/verplaatsen in Deventer, extra personele inzet om de kopgroep en het regieteam te faciliteren 
om de uitvoering van gemaakte afspraken op gang te krijgen. We stellen voor dit te dekken uit het bij 
de begroting 2009 niet bestede deel van de reserve investeringsplanning.  
Vervolgens zal concrete besluitvorming kunnen plaatsvinden op activiteiten, financiën en personele 
aspecten in samenhang met de procesgang van de economische visie Deventer. 
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Voorstel 
1. De nota "Aanpak economische crisis Deventer" vast te stellen 
2. Voor de aanpak 0,5 miljoen in 2009 beschikbaar te stellen en deze te dekken uit Reserve Eenmalige 


Problematiek 
 
Inleiding  
Nu de gevolgen van de internationale economische crisis iedere dag, ook in Deventer, meer zichtbaar en 
voelbaar worden, is de noodzaak groot geworden om als gemeentebestuur naar bedrijfsleven en bevolking 
actief te laten zien dat we – vanuit een regierol en binnen de mogelijkheden die we hebben – op lokaal 
niveau een aantal zaken oppakken en er aan werken om die rol concreter en meer zichtbaar te maken. In 
bijgaande memo is de regierol van de gemeente en een aantal mogelijke quick wins uitgewerkt. U wordt 
gevraagd om hier mee in te stemmen en financiële middelen ter beschikking te stellen voor de uitvoering. 
 
Beoogd resultaat 


 


Voor de korte termijn een pakket van quick wins om de negatieve effecten van de economische crisis te 
verzachten, kansen te benutten  en voor de middellange termijn een strategische aanpak van de 
economische crisis in lokaal perspectief. 
 
Kader  
Politiek-bestuurlijke urgentie 
 
Argumenten  
 
Voor: 
• gevolgen crisis vragen om een afgestemd politiek-bestuurlijk antwoord 
• economische crisis raakt meerdere programmaonderdelen. Een externe kopgroep en interne regie is 


nodig om voldoende tempo en daadkracht te kunnen realiseren 
  
Tegen: 
• de oplopende werkloosheid is een van de grote gevolgen van de economische crisis die bovendien 


lastig  lokaal is te keren. Voor de arbeidsmarkttoeleiding en betere werking van de arbeidsmarkt zijn al 
veel instrumenten beschikbaar.  


 
Draagvlak  
In het economisch café (d.d. 10 febr. ) is door Deventer bedrijven, banken en onderwijsinstellingen een 
signaal afgegeven om ook lokaal met maatregelen te komen om de negatieve effecten van de crisis te 
beperken. 
 
Financiële consequenties  
Voor de aanpak is geld nodig om snelle interventies te kunnen toe passen indien de maatschappij daar om 
vraagt. Vooralsnog is een bedrag benodigd van circa 0,5 miljoen euro.  Deze middelen kunnen worden 
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gedekt uit de Reserve Eenmalige Problematiek. 
 
 
Aanpak/uitvoering  
 
1. Eerst instemming op de contouren van de aanpak voor de komende tijd. 
2. Daarna concrete besluitvorming op activiteiten, financiën en personele aspecten in samenhang met 


de procesgang van de strategische economische visie Deventer die ook dit  jaar wordt gerealiseerd.  
 
 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, 
de secretaris, de burgemeester, 


 
 
 
 
 
 
 


mr. Th. Bakhuizen ir. A.P. Heidema 
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De raad van de gemeente Deventer, 
 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 maart 2009, nummer 153194  Eenheid 
Strategische Ontwikkeling. 
 
BESLUIT 
 
1. De nota "Aanpak economische crisis Deventer" vast te stellen 
2. Voor de aanpak 0,5 miljoen in 2009 beschikbaar te stellen en deze te dekken uit Reserve Eenmalige 


Problematiek 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 maart 2009 


De raad voornoemd, 
de griffier, de voorzitter, 
 


drs. A.G.M. Dashorst ir. A.P. Heidema
 
 





