
De raad van de Gemeente Deventer

Ter attentie griffier, de heer H. Peet

Postbus 5000

7400 GC Deventer

London, 9 december 2012

Geachte Raadsleden,

Ik richt me tot u als controlerend orgaan van de gemeente Deventer.

Het nieuws uit Almelo moet u niet ontgaan zijn. De provincie Overijssel maakt zich grote

zorgen over de financiën van de gemeente Almelo. Zie link:

http://www.tubantia.nl/regio/almelo/grote-zorgen-over-almelose-financi%C3%ABn-

1.3550445.

De situatie Deventer is vergelijkbaar. Ik heb de 2013 begroting van Almelo bekeken en

die vergeleken met de begroting van Deventer. Er zijn vele overeenkomsten. Misschien

dat u dit jaar geen bezoek krijgt van de provincie (omdat ze waarschijnlijk te druk bezig

is met meer urgente zaken) maar het bezoek zal er gegarandeerd komen, indien u niet

drastisch ingrijpt in de uitgaven en grote investeringen.

Ik heb de cijfers op een rij voor u gezet (beiden zijn afkomstig uit de begrotingen van de

respectievelijke gemeentes) en u moet zelf oordelen wat u ervan vindt.

De cijfers

in 2013 in 2013 in 2014 in 2015

2013 Almelo Deventer Deventer Deventer 

aantal inwoners 73,091          98,873          98,873     98,873       

exploitatie (in mln) 256                304                289 274

Eigen vermogen (in mln) 64                  79                  68 57

Vreemd Vermogen (in mln) 296                317                386 413.8

Schuld (zonder bouw, in mln) 261                281                346 374

Totaal Vermogen (in mln) 360                396                454 471



De ratio’s (waar de overheid naar kijkt):

in 2013 in 2013 in 2014 in 2015

2013 Almelo Deventer Deventer Deventer 

Ratios

exploitatie per inwoner 3,507            3,075            2,923       2,771          

EV/TV 17.7% 20.0% 15.0% 12.1%

VV/TV 82.3% 80.1% 85.0% 87.8%

schuldkengetal 101.8% 92.4% 119.7% 136.5%

schuld per inwoner 3,571            2,842            3,499       3,783          

Zoals u uit de bovenstaande tabel kunt aflezen, is 2014 het kritieke jaar waarbij op allerlei

fronten Deventer een slechtere ratio dan Almelo laat zien.

En ook Almelo wilde een stadskantoor bouwen, maar die komt er nu waarschijnlijk niet:

2013 Almelo Deventer

bouw stadskantoor 58,000,000 70,000,000 

kosten per inwonder 793.53          707.98          

Bij deze zou ik u ten sterkste adviseren het College opdracht te geven om met een

uitgewerkte vergelijking tav Almelo te komen.

Ik wens u veel succes toe met uw controlerende taak en wens u alvast een voorspoedig en

gezond 2013.

Met vriendelijke groet,

Adriaan

cc:

- Provincie Overijssel

- Andere geïnteresseerden


