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Bijlage 1. Verloop proces en algemene bevindingen 
 

Aanpak van het interactieve proces 
 
De opdrachtformulering gaat uit van een interactief proces met gemeenteraad en samenleving. Het 
interactieve proces moet leiden tot een verrijking van het pakket aan verdien- en bezuinigingsmogelijkheden 
dat al eerder is samengesteld. Daarbij maakt dit proces ook deel uit van een groter geheel, namelijk: 

 het opstellen van een (middel)langetermijnbeleidsagenda; 

 het meer betrekken van de samenleving bij besluitvorming; 

 het overgaan naar een meer permanent proces van herijken. 

Betrokkenheid burgers 
De opdracht vraagt om een zorgvuldig, open en transparant proces met de Deventer burgers en instellingen. 
Hiervoor wordt een aantal uitgangspunten meegegeven, het financiële kader en het niveau van de 
participatieladder. De basis vormen de mogelijkheden die het vorige college van B&W aan de raad heeft 
aangeboden. Deze zijn aangevuld met een verrijking en analyse van mogelijkheden die de samenleving heeft 
aangedragen. De centrale vraag daarbij is niet zozeer OF er bezuinigd moet worden, maar WAAR en HOE dat 
moet gebeuren. Voor een brede maatschappelijke betrokkenheid is het van belang dat de maatregelen niet 
alleen in geld worden uitgedrukt, maar vooral ook in maatschappelijke kosten en baten (de maatschappelijke 
effecten). In de communicatie met de samenleving zal dit scherp gemaakt worden. In de opdrachtformulering 
staat nadrukkelijk dat de aanpak moet waarborgen dat er in het proces ruimte voor onverwachte oplossingen 
en creativiteit is. 

Activeren burgers 
Van 30 augustus tot 1 november 2010 heeft de nadruk vooral gelegen op dit interactieve karakter van het 
proces. Om de Deventer samenleving te activeren om deel te nemen aan dit proces is in deze fase een speciale 
slogan gebruikt: Deventer bezinnigt! Een Kwestie van Kiezen. De slogan wilde mensen prikkelen om mee te 
denken – zich te bezinnen – over zinvolle verdien- en bezuinigingsmogelijkheden. Deelnemers aan het proces 
spreken inmiddels zelf over ‘bezinnigen’ als aanduiding van hun deelname aan dat interactieve proces. 
 
In deze fase van verbreding en verdieping zijn burgers, bedrijven, instellingen en ook de raad langs 
verschillende wegen geïnformeerd en actief betrokken: 
- Via kranten, lokale omroep, Deventer Nu en digitale nieuwsbrieven is het proces op de voet te volgen. 
- Via de gemeentelijke website is de opbrengst van alle sessies en de evolutie van de soms ruwe, 

ongepolijste ideeën tot meer uitgewerkte verdien- of bezuinigingsmogelijkheden te volgen. 
- Via de gemeentelijke website konden nieuwe verdien- en bezuinigingssuggesties worden ingediend. 
- Via de gemeentelijke website kon worden gereageerd op het al bestaande pakket verdien- en 

bezuinigingsmogelijkheden en op suggesties die later vanuit de samenleving zijn toegevoegd. 
- Per domein zijn één of meer werksessies georganiseerd in het stadhuis. Tijdens die sessies zijn in een 

aantal stappen nieuwe verdien- en bezuinigingssuggesties gegenereerd en verder uitgewerkt. Daarnaast 
zijn de maatschappelijke effecten van bestaande en nieuwe suggesties bekeken. 

- In het domein Leefomgeving zijn soortgelijke werksessies georganiseerd per wijk. 

Werkwijze 
De werksessies hebben in de meeste gevallen het volgende patroon gevolgd: 
 
- Stap 1 (verbreden): welke andere mogelijkheden dan die zijn genoemd in het al voorliggende 

gemeentelijke pakket ziet u om te verdienen en/of te bezuinigen? Dit had het karakter van een geleide 
brainstorm. Er is voor gezorgd dat het gesprek niet werd gedomineerd door de verbaal meest begiftigden. 
Aansluitend werden deelnemers uitgenodigd om individueel te bepalen welke van de geopperde 
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mogelijkheden men het meest kansrijk, interessant, uitdagend of verwerpelijk vond (in de categorieën 
now, how, wow, pow). 

- Stap 2 (verdiepen): de meest kansrijke, interessante of uitdagende suggesties werden meer uitgewerkt 
aan de hand van vragen als: Wie betreft dit? Wat moet ervoor gebeuren? Waar is het van afhankelijk? 

- Stap 3 (effecten): van alle suggesties (zowel het bestaande pakket als de nieuw gegenereerde verdien- en 
bezuinigingsmogelijkheden) werd deelnemers gevraagd het maatschappelijke effect weer te geven. 

Respons vanuit de samenleving 
Bezuinigingsoperaties mogen in het algemeen rekenen op een meer dan gemiddelde belangstelling. 
Referentiepunt is misschien de voorlaatste bezuinigingsoperatie in 2003 waar. Er kwamen destijds veel 
reacties op de bezuinigingsvoorstellen. De aard en de opzet van het nu lopende proces is echter wezenlijk 
anders. Waar in 2003 werd gevraagd om te reageren op al uitgewerkte concrete bezuinigingsvoornemens, is 
nu gevraagd aan de voorkant mee te denken over mogelijkheden om te verdienen- en te bezuinigen en bij te 
dragen aan het scherp krijgen van de maatschappelijke effecten. 
 
Gedurende het proces bleek dat deze omslag in vraagstelling niet voor alle deelnemers even eenvoudig te 
maken was. Men is duidelijk lang niet overal gewend een open vraag te krijgen. Dit bleek zowel bij burgers als 
bij instellingen en bedrijven het geval. Toch is bijna altijd gelukt om ook deelnemers die aanvankelijk een 
defensieve houding hadden, enthousiast te maken voor een constructieve deelname aan de bijeenkomsten. 
De gekozen werkvormen hebben hier in belangrijke mate aan bijgedragen. 

Cijfers 
Om enig gevoel te krijgen bij de respons uit de samenleving in kwantitatieve zin volgen hierna enkele cijfers: 
- aantal abonnees op de digitale nieuwsbrief: 286; 
- aantal malen dat een internetpagina is gelezen op gemeentelijke website: 11.407 (peildatum 24/10/2010);  
- via de gemeentelijke website ingediende nieuwe verdien- en bezuinigingssuggesties: 48; 
- via de gemeentelijke website binnengekomen reacties op het al bestaande pakket verdien- en 

bezuinigingsmogelijkheden respectievelijk op de daar later vanuit de samenleving aan toegevoegde 
suggesties: 272*; 

- via de werksessies ontvangen nieuwe verdien- en bezuinigingssuggesties: 408*; 
- aantal deelnemers aan de werksessies in het stadhuis: 293; 
- aantal deelnemers aan de werksessies in de wijken: 498.  

 
* Dit is het bruto aantal ontvangen suggesties, dus inclusief dubbele en niet verwerkbare suggesties. Het netto aantal nieuwe unieke 
suggesties dat is binnengekomen is 84 (na bewerking/ontdubbeling/samenvoeging).  
 

In Bijlage 7 staat een samenvattend overzicht van de bestaande en nieuw ontvangen verdien- en 
bezuinigingsmogelijkheden.  

Verwachtingen 
Gedurende fase 2 werd duidelijk dat de gekozen aanpak niet in alle opzichten aansloot bij de verwachting van 
enkele grotere, instellingen en samenwerkingspartners van de gemeente Deventer. Vooral instellingen als 
Raster, Sallcon en de culturele instellingen verenigd in het DOC (Directeurenoverleg Culturele instellingen) 
hadden de behoefte om naast de werksessies in een apart gesprek hun knelpunten op tafel te leggen en toe te 
lichten. Hieraan is in deze fase ambtelijk tegemoet gekomen door de instellingen in een gesprek een en ander 
nader toe te laten lichten. De uitkomsten van deze gesprekken zijn voor dit moment vooral van nut geweest 
als input voor paragraaf 3, Rijksbezuinigingen, dwarsverbanden en effecten, evenals voor de nadere duiding 
van enkele voorziene maatschappelijke effecten.  
 
In het proces is gebleken dat betrokken instellingen en individuele burgers erop rekenen dat er over de 
uitkomsten van het proces en de manier waarop met hun inbreng is omgegaan, helder gecommuniceerd 
wordt. Met deze verwachtingen is steeds zo adequaat mogelijk omgegaan door bij herhaling aan te geven hoe 
de gemeente van plan is om te gaan met de suggesties. 
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Maatschappelijke effecten 
In de opdrachtformulering is expliciet gevraagd naar een duiding van de mogelijke maatschappelijke effecten, 
zodat de raad op voordracht van het college van B&W in de voorjaarsnota 2011 tot een afgewogen 
besluitvorming over voorstellen kan komen.  
 
De vraag naar mogelijke maatschappelijke effecten is steeds als derde trap gebruikt in de werksessies tijdens 
fase 2. Daarbij is geprobeerd om de maatschappelijke effecten zo veel mogelijk vooraf te rubriceren of te 
structureren. Hiervoor is aangesloten bij de beoogde maatschappelijke effecten (zie bijlage 5) en de meetbare 
doelstellingen zoals geformuleerd in de onlangs vastgestelde Programmabegroting 2011 (zie bijlage 6). Tegen 
het eind van fase 2 bleek dat de deelnemers aan dit proces de maatschappelijke effecten zeer uiteenlopend 
beoordeelden qua abstractieniveau en qua kwalificatie van het effect (voor- of nadelig). Geconstateerd moet 
worden dat het onvoldoende is gelukt om vanuit de deelnemers aan de werksessies en uit de respons via 
internet een eenduidig en zo objectief mogelijk beeld van de maatschappelijke effecten op te bouwen.  
 
Bovendien bleken de beide potentieel structurerende elementen ontleend aan de programmabegroting 2011 
– de beoogde maatschappelijke effecten en de meetbare doelstellingen –(nog) niet goed hanteerbaar voor dit 
doel. Het hoge abstractieniveau van de beoogde maatschappelijke effecten (bijlage 5) biedt nog onvoldoende 
houvast voor een nadere concretisering van de maatschappelijke effecten van de aangedragen mogelijkheden. 
Voor de meetbare doelstellingen (Bijlage 6) geldt dat deze de lading niet kunnen dekken: zij lijken in veel 
gevallen beperkt tot een zeer smalle verzameling van soms zeer tijdgebonden doelstellingen. Veel van de 
reguliere taken van de gemeente worden hierdoor niet afgedekt. Deze bevinding is relevant voor de verdere 
toekomstige doorontwikkeling van de begroting als integraal stuur- en beleidsinstrument. 
 
Het bovenstaande is de reden dat in het overzicht in bijlage 9 is teruggevallen op de duiding van 
maatschappelijke effecten op de manier zoals dat ook is gebeurd bij de aanbieding van het oorspronkelijke 
pakket verdien- en bezuinigingsmogelijkheden in maart 2010. Daarbij is gebruikgemaakt van de volgende 
categorisering: 
 

 Treft de burger: vooral in financiële zin door hogere eigen bijdrage, heffing of wegvallen van financiële 
ondersteuning; 

 Verlaging voorzieningenniveau/dienstverleningsniveau: bijvoorbeeld door het sluiten van voorzieningen of 
het beperken van openingstijden of beschikbaarheid; 

 Treft het maatschappelijk middenveld: vooral in financiële zin door het verhogen van eigen bijdragen of 
heffingen of het wegvallen van subsidies; 

 Gevolgen concurrentiekracht: Deventer wordt door deze maatregel minder aantrekkelijk voor bedrijven of 
bezoekers; 

 Gevolgen ruimtelijke kwaliteit: vooral van de openbare ruimte door minder onderhoud, toezicht en 
handhaving; 

 Betrouwbaarheid overheid: in het bijzonder doordat eerder geformuleerde doelstellingen of resultaten ter 
discussie worden gesteld of gewekte verwachtingen niet (geheel) kunnen worden waargemaakt; 

 Moeilijk uitvoerbaar/frictiekosten: deze gelden bij mogelijkheden waarbij we afhankelijk zijn van de 
medewerking van derden of waar grote bedragen gemoeid zijn met het afbouwen van de taak of functie; 

 Nieuwe maatschappelijke kansen: deze gelden bij (verdien)mogelijkheden waarbij de gemeente nieuwe 
mogelijkheden ziet om beleidsdoelstellingen tegen lagere kosten of kostendekkend te realiseren of zelfs 
inkomsten uit de beleidsdoelstellingen kan genereren; 

 Gevolgen bovengemeentelijke samenwerking: deze gelden bij mogelijkheden waarbij we met 
samenwerken met (regio)gemeenten, provincie, rijk of andere bovengemeentelijke 
samenwerkingsverbanden. 

 
De uitkomsten van de per 1 november 2010 afgesloten fase 2 zijn gebruikt als input voor de duiding van de 
maatschappelijke effecten. Daardoor ligt er nu een pakket aan verdien- en bezuinigingsmogelijkheden dat is 
verrijkt met overige mogelijkheden en enig inzicht geeft in mogelijke maatschappelijke effecten. Dat pakket 
ligt nu voor in bijlage 9. Per bestaande of nieuwe verdien- en/of bezuinigingsmogelijkheid treft u daarin tevens 
een eerste duiding van de mogelijke maatschappelijke effecten.  
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In de volgende fase 4 in het proces Een Kwestie van Kiezen wordt gewerkt aan een verdere aanscherping en 
concretisering. Op basis van de globale beleidsmatige richtingbepaling door de raad zal onder 
verantwoordelijkheid van het college van B&W het pakket verder worden aangescherpt en gereedgemaakt 
voor besluitvorming door de raad. In deze fase zal het pakket aan verdien- en bezuinigingsmogelijkheden 
nader worden geduid op zijn maatschappelijke effecten en de mogelijke samenhang met omvang, aard en 
tempo van de rijksbezuinigingen (voor zover dan al bekend). De voorziene effecten kunnen dan in samenhang 
worden afgewogen en de hardheid en de realiseerbaarheid van de mogelijkheden kunnen nader worden 
getoetst. Als het college het nodig vindt, worden mogelijkheden met betrokken bedrijven en instellingen 
nogmaals besproken op daadwerkelijke uitvoerbaarheid. Dit mondt bij voorkeur uit in een pakket waarover 
binnen de samenleving/het maatschappelijk middenveld een zo groot mogelijke overeenstemming bestaat. 
Mogelijkheden binnen de gestelde randvoorwaarden en rekening houdend met het budgetrecht van de raad 
worden beschouwd als een advies aan college en raad (niveau participatieladder: adviseren). 

Observaties per domein 
Hierna geven wij enkele observaties van het verloop van fase 2 per domein. In paragraaf 4 en in bijlage 7 treft 
u een volledig inhoudelijk overzicht aan van alle ontvangen suggesties per domein. 

Domein Samenleven en meedoen 
Het domein Samenleven en meedoen omvat het grootste deel van het oorspronkelijke domein Samenleven en 
meedoen dat in het plan van aanpak is benoemd. In het plan van aanpak stond al dat dit domein als nogal 
omvangrijk werd ervaren, zodat bij de start van fase 2 is besloten om het onderwerp Jeugd en onderwijs 
hiervan af te splitsen en onder te brengen in een apart domein (zie hierna). 
 
Voor het domein Samenleven en meedoen was veel belangstelling qua deelname aan de werksessies. Naast 
een groot aantal vertegenwoordigers van betrokken organisaties en instellingen die bij dit onderwerp 
betrokken zijn, namen ook een beperkt aantal individuele burgers aan de werksessies deel. De drie 
werksessies verliepen volgens het driestappenplan: 
1. verbreden met nieuwe suggesties; 
2. verdiepen van die suggesties; 
3. duiden van effecten van de bestaande en nieuwe suggesties. 
 
Tijdens en buiten de werksessies om werd een aantal keren het spanningsveld voelbaar tussen het verloop van 
dit proces en de rol van de grotere instellingen. Dit is uiteindelijk in alle gevallen tot hanteerbare proporties 
teruggebracht. 

Domein Jeugd en onderwijs 
De werksessies in het domein Jeugd en onderwijs werden hoofdzakelijk bezocht door professionals uit 
betrokken instellingen en organisaties. De drie werksessies verliepen volgens het driestappen (zie hiervoor).  
 
Opvallend was dat er in deze werksessies geen vertegenwoordigers van de doelgroep jeugd of jongeren waren. 
Dit gemis is gecompenseerd door de ruime aanwezigheid van jongeren in de wijksessies. 

Domein Dienstverlening en regelgeving 
De twee werksessies in het domein Dienstverlening en regelgeving zijn het minst bezocht. Er zijn relatief 
weinig gesubsidieerde instellingen die een rol spelen in dit domein, zodat er ook weinig vertegenwoordigers 
van betrokken instellingen of organisaties waren. Individuele burgers ontbraken in het geheel in de 
werksessies binnen dit domein. Een eenduidige oorzaak hiervoor is niet eenvoudig te geven. De reacties die via 
internet zijn ontvangen op bestaande of nieuwe suggesties om te verdienen of bezuinigen zijn zonder 
uitzondering instemmend. Ondanks de lage opkomst in dit domein zijn er enkele interessante suggesties 
ontvangen. 
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Domein Leefomgeving 
Binnen het domein Leefomgeving is gekozen voor bijeenkomsten op wijkniveau, georganiseerd in 
samenwerking met het team Wijkaanpak. De zes bijeenkomsten zijn goed tot zeer goed bezocht. Absolute 
uitschieter was de bijeenkomst in wijk 6 Buitengebied in Lettele met ongeveer 100 aanwezigen. 
 
Naast leden van wijkteams hebben wij de indruk dat ook veel individuele wijkbewoners de bijeenkomsten 
bezocht hebben. Opvallend was de deelname van relatief veel jongeren. Het jongerenwerk in de wijkaanpak 
heeft hierbij een stimulerende rol gespeeld. 
 
Naast een brainstorm met nieuwe suggesties om te verdienen of bezuinigen spraken aanwezigen zich ook uit 
over een aantal eerder gepubliceerde mogelijkheden die de leefomgeving en de wijk raken. Hierna is 
weergegeven hoe burgers op de bestaande mogelijkheden reageerden. In rood is aangegeven in welke mate 
afwijzing en in groen in welke mate instemming gevonden werd bij de aanwezige burgers. Benadrukt wordt 
dat dit geen representatieve peiling was, maar alleen een reactie van de aanwezigen tijdens de werksessies. 
Hiermee is de werkwijze ook wezenlijk anders dan bij de andere domeinen. 
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Figuur 1: Reacties van burgers op bestaande mogelijkheden 
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Tabel 1: Overzicht bestaande mogelijkheden waarop tijdens wijksessies kon worden gereageerd 
 

Volgnummer Omschrijving 

11-6 Terugbrengen ambulant jongerenwerk 

12-1 Verlagen wijkbudgetten wijkaanpak 

12-3 Terugbrengen Raster buurtwerk 

12-5 
Minder inzet opbouwwerk in begeleiden taakroepen wijkaanpak en regulier 
opbouwwerk 

12-6 Minder subsidie voor ouderenadvies en begeleiding (Focus-Raster) 

12-7 Korting op budget Vrijwilligers Centrale Deventer 

12-8 
Verlaging huisvestingskosten buurthuizen door sluiten buurtbuizen en noodzakelijke 
activiteiten onderbrengen in elders beschikbare ruimten 

13-4 Sluiten bibliotheekfilialen in dorpen Diepenveen en Schalkhaar 

14-4 Sluiting zwembad Looermark 

1b-3 
Beëindigen wijkwinkels en servicepunten en diensten wonen, zorg en welzijn. Deze 
exclusief op één plek aanbieden 

2-6 Verder terugbrengen stadstoezicht tot 70% van de formatie 

3-1 
Onderhoudsniveau Binnenstad, Vijfhoek en herstructureringswijken van basis naar 
sober  

3-2 Beperken klein onderhoud opneembare ruimte  

3-3 Afschaffen wensenbudget openbare ruimte (wegen) 

3-4 Afschaffen wensenbudget openbare ruimte (groen) 

3-6 Beperken klein onderhoud groenbeheer 

3-7 Bijstellen onderhoudsniveau van basis naar sober 

3-8 Geen handhaving hondenpoep meer 

3-9 Bezuinigen op handmatig en mechanisch reinigen  

4-10 Beperken vaartijden voetveer 

4-3 Minder verkeerskundige advisering  

4-7 Wijkbudgetten verkeersmaatregelen vervallen  

4-8 Rijden centrumbus als aanvulling op OV-concessie laten vervallen 

5-3 Beperken bijdrage Ulebelt 
 

   

 
 

  

Domein Ruimte en projecten 
De twee werksessies in het domein Ruimte en projecten zijn zeer matig bezocht. Slechts een handvol 
deelnemers van vooral instellingen of belangenorganisaties namen deel aan deze sessies. Ook dit domein 
heeft relatief weinig gesubsidieerd instellingen, zodat er in elk geval vanuit deze optiek niet veel aanleiding 
bestond tot deelname. Voor het overige zien wij geen eenduidige redenen voor de geringe deelname. 
 
Ondanks de relatief geringe opkomst zijn ook hier weer een flink aantal nieuwe suggesties ontvangen, deels 
ook via internet. 

Domein Economie en cultuur 
Het aantal deelnemers aan de werksessies in het domein Economie en cultuur was bevredigend. Opvallend 
was echter het vrijwel ontbreken van vertegenwoordigers uit de sector economie. Hierdoor domineerden 
mensen uit de culturele sector de bijeenkomsten vrijwel volledig. 
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In de eerste werksessie kreeg de gemeente een brief aangeboden van het Directeuren Overleg Culturele 
instellingen (DOC). In deze brief en in later gevoerd afzonderlijk overleg met het DOC biedt het DOC aan om 
nader te bepalen volume te verdienen en/of te bezuinigen. Dit zou gerealiseerd moeten worden met behoud 
van de opdrachten en prestaties uit het normjaar 2011. het DOC zet in deze brief ook enkele kanttekeningen 
bij het culturele ambitieniveau van de gemeente voor de periode na 2011. 

Domein Bestuur, strategie, organisatie en financieel beleid 
Binnen het domein Bestuur, strategie, organisatie en financieel beleid is één werksessie gehouden. De 
deelnemers bestonden uit vertegenwoordigers van de meeste politieke fracties in de raad, enkele leden van 
het college en de directie en een aantal vertegenwoordigers van strategische samenwerkingspartners van de 
gemeente Deventer. 
 
Inhoudelijk gezien waren er twee dominante thema’s: 

 het verder versterken van de samenwerking met stedelijke partners en het lokale bedrijfsleven; 

 de verdere uitbouw van de regionale samenwerking op een aantal thema’s.  
 
Een groot deel van de aanwezigen zag in deze thema’s veel potentie om te kunnen verdienen of bezuinigen 
door beide vormen van samenwerking verder uit te bouwen. 
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Bijlage 2 
 

Een Kwestie van Kiezen 

Spoor beleidsontwikkeling en uitvoering 

Rapportage verdien- en bezuinigingsmogelijkheden 
 

 

 

Memo: Prognose te verdienen/bezuinigen volume per 2015 
 
 

 

 

 

Gemeente Deventer 

November 2010 
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Bijlage 2. Memo: Prognose te verdienen/bezuinigen volume per 
2015 

 
Aan :  Raad van de gemeente Deventer 
 
Van :  Wethouder Ahne 
 
Datum : 03 november 2010 
 
Meridio : 449884 
 
Betreft : Nadere informatie bij de behandeling van de gemeentebegroting 2011 
 
 

 

Inleiding 
 
Op 30 september verscheen het regeerakkoord van het Kabinet Rutte I.  Er is hiervan een eerste analyse op 
hoofdlijnen gemaakt. Voor u ligt een memo waarin een algemene indruk van het regeerakkoord is beschreven, 
de septembercirculaire 2010 wordt toegelicht en vervolgens wordt er nadere informatie gegeven over het 
gemeentefonds.  
 

Algemeen 
Het kabinet Rutte zet in op een kleine, effectieve en efficiënte overheid en geeft hiermee vorm aan 
bestuurlijke vernieuwing. Dit uit zich momenteel al door het samenvoegen van ministeries en bijbehorende 
ministers, grootschalige taakstelling ambtenaren rijksoverheid, ZBO’s en agentschappen en door de 
aangekondigde maatregelen voor de vermindering van het aantal raadsleden en wethouders. Voor dit laatste 
is wel een wetwijziging nodig. Daarnaast is het streven om per terrein ten hoogste twee bestuurslagen 
betrokken te laten zijn bij hetzelfde onderwerp. 
 
De grote lijnen in het regeerakkoord zijn meer eigen verantwoordelijkheden voor de burger, 
vereenvoudigingen en decentralisatie van regelingen die gepaard gaan met efficiencykortingen, en sterkere 
regionale samenwerking op ruimtelijk en economische zaken wat moet leiden tot een intensivering van de 
(strategische) partnerschappen. Naast directe effecten is er een groot aantal indirecte effecten die de 
gemeente treffen dan wel haar partners.  
 
Het nieuwe kabinet hanteert net als het Deventer coalitieakkoord het principe het bestuur zo dicht mogelijk bij 
de burger te brengen, onder andere door de gemeente als eerste overheid te positioneren en de jeugdzorg, 
werkgelegenheidstaken en delen van de AWBZ bij gemeenten onder te brengen. Bij het oplossen van 
maatschappelijke problemen op deze terreinen krijgen gemeenten een grote rol toebedeeld waardoor er 
kansen zijn om lokaal maatwerk te leveren. De verruiming/verandering van het gemeentelijke takenpakket kan 
consequenties hebben voor de financiële armslag.  
 
Het college kiest ervoor om de effecten van het regeerakkoord via het permanente proces van kwestie van 
kiezen in kaart te (blijven) brengen. Bij de begrotingsbehandeling 2010 in november 2009 heeft u besloten tot 
het laten opstellen van een pakket van verdien- en bezuinigingsmogelijkheden met een omvang van 15 miljoen 
euro. 
 
Bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2011-2014 heeft het college de  raad  voorstellen gedaan over 
een pakket aan verdien- en bezuinigingsvoorstellen inzake de gemeentelijke bedrijfsvoering met de 
navolgende omvang:  
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Geraamde ontwikkeling bijstandaantallen ministerie BZK

2011 2012 2013 2014

Junicirculaire 2010 +11% +6% +4% -1%

Septembercirculaire 2010 +9% -2% -1% -2%

Jaar  2012 2013 2014 2015 

Bedrag (x € 1.000) 2.739 3.152 3.626 3.930 

 
Daarmee is een eerste tranche van de bezuinigingsopgave ingevuld. Met de per 2015 te realiseren bezuiniging 
van bijna 4 miljoen euro op de gemeentelijke bedrijfsvoering resteert van de oorspronkelijke opgave van 15 
miljoen nog 11 miljoen euro.  
 
Het college houdt vast aan dit bedrag omdat de bestaande informatie over de consequenties van 
regeerakkoord voor  de gemeentefinanciën ons vooralsnog bevestigen in de noodzaak om in deze orde van 
grootte te bezuinigen. Daarbij spelen niet alleen mogelijke kortingen op het gemeentefonds, maar is er sprake 
van een complex aan bij gemeente neerdalende bezuinigingen op diverse beleidsterreinen. Daarnaast omvat 
de huidige begroting een aantal onderdelen welke op korte of langere termijn dekking behoeven. Gedacht 
wordt hierbij o.a. aan (niet uitputtend!): 

- de nu reeds ontoereikende dekking van de rijksbijdragen WWB inkomensdeel en –werkdeel,  
- het nu reeds bekende structurele tekort op de dekking van de uitgaven voor de WMO. 

 
In de loop van de komende maanden zullen de consequenties duidelijk worden. In december 2010 zullen wij u 
in het kader van “Kwestie van Kiezen” afronding fase 3 een aantal concrete zoekrichtingen voor het realiseren 
hiervan voorleggen. 
 

Uitkomsten September Circulaire 

 
1. Uitkomsten Septembercirculaire 2010 
Met de uitkomsten van de septembercirculaire 2010 Algemene Uitkering is, behoudens de voordelige 
aanpassing van het budget WMO, in de begroting 2011-2014 nog geen rekening gehouden. De totale uitkomst 
van de septembercirculaire is negatief. Dit wordt met name veroorzaakt door een verwachte stijging van de 
prijzen en lonen.  
 
De verdeling over de jaren is als volgt: 
 

(bedragen x € 1.000) 2011 2012 2013 2014 

a. Algemene Uitkering 154 N 221 N 201 N 149 N 

b.  Stelpost accres prijzen en lonen  530 N 1060 N 1.600 N 

Saldo 154 N 751 N 1.261 N 1.749 N 

 
Toelichting: 

 
a. Algemene uitkering 
De niet neutrale aanpassing van de Algemene Uitkering vloeit voort uit een mutatie in de uitgaven 
maatstaven. Het effect in de uitgavenmaatstaven wat leidt tot aanzienlijk minder financiële middelen in de 
komende jaren wordt veroorzaakt door een substantiële verwachte landelijke afname in het aantal 
bijstandontvangers.  

 
Per saldo leidt dit tot minder middelen oplopend tot ruim € 1,3 miljoen in 2014. Dit nadelige effect wordt 
echter weer gecompenseerd door een toename van de uitkeringsfactor in betreffende jaren. Dit vloeit voort 
uit de systematiek die BZK hanteert waarbij de volume van de middelen in principe constant wordt gehouden 
(2

e
 orde effect).  
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b. Accres prijzen en lonen 
In de Voorjaarsnota 2010 en in de begroting 2011-2014 is voor wat betreft het accres Algemene Uitkering 
vanaf 2012 uitgegaan van het ’nul’-scenario. Dit betekent dat we geen rekening houden met het verhogen van 
het accres in de Algemene Uitkering maar wel met een stijging van prijzen en lonen in de gemeentelijke 
uitgaven. Op basis van het regeerakkoord is het de verwachting dat de Algemene Uitkering qua accres weer zal 
toenemen in verband met het opnieuw inwerking treden van het  principe “samen de trap op, samen de trap 
af” per 2012. Tot nu toe hebben we rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van prijzen en lonen van 
1,5%. In de septembercirculaire 2010 is op basis van het Centraal Economisch Plan dit percentage voor de 
jaren 2012-2014 verhoogd naar 2%.   
 

2. Uitkomsten aangepaste begroting 2011-2014 
De uitkomst van de begroting 2011-2014 moet op basis van de septembercirculaire 2010 als volgt worden 
aangepast. 
 

Bedragen (x € 1.000) 2011 2012 2013 2014 

Uitkomst begroting 2011-2014 0 1.364 N 2.319 N 4.468 N 

Aanpassing op basis van septembercirculaire Algemene 
Uitkering  2010 

154 N 751 N 1.261 N 1.749 N 

Herziene uitkomst begroting 2011-2014 154 N 2.115 N 3.580 N 6.217 N 

 
De dekking van de nadelige uitkomsten van de begroting zal worden betrokken bij de opstelling van de 
Voorjaarsnota 2011. 
 

Korting op het gemeentefonds 
  
Middels verschillende vaktijdschriften (o.a. Binnenlandsbestuur) en via diverse nieuwsbrieven bent u bestookt 
met analyses en commentaar over de inhoud van dit regeerakkoord. In deze paragraaf wil het college kort 
aangeven hoe vanuit gemeente Deventer tegen het regeerakkoord en de ontwikkelingen wordt aangekeken in 
relatie tot het gemeentefonds. 
 
Qua landelijke bezuinigingen zullen de gemeenten ultimo 2015 met ruim € 1,2 miljard in de Algemene 
Uitkering worden gekort. Dit betekent voor Deventer: 
 

Bedragen (x € 1 miljoen) 2012 2013 2014 2015 

Bezuinigingen 2012-2015  1,4 N 3,2 N 4,9 N 6,2 N 

 
Positieve berichten vanuit het regeerakkoord zijn dat de Kaldenkortingen van € 1,5 miljard (betrekking op 
overige eigen middelen) en van € 1,7 miljard (op basis van kostenverschillen tussen gemeenten) niet zijn 
geëffectueerd en dat de normeringssystematiek van ‘samen de trap op, samen de trap af’ met ingang van 
2012 weer wordt ingevoerd. De enige wijziging ten opzichte van de in 2009 buiten werking gestelde 
normeringsystematiek is dat de netto gecorrigeerde rijksuitgaven (waaraan de ontwikkeling van het 
gemeentefonds wordt gerelateerd) wordt gecorrigeerd voor uitgaven aan rente op de staatschuld. Hoe dit 
verder uitpakt moet in de praktijk blijken.  
 
Daarnaast laat een internetbijlage van de miljoenennota 2010 (september 2010) voor het gemeentefonds een 
positief accres zien. Het accres van het gemeentefonds wordt berekend door de mutatie van de netto 
gecorrigeerd rijksuitgaven als groeivoet te nemen over de grondslag, gevormd door het gemeentefonds. 
Belangrijk is dat het om nominale accressen gaat. Dit betekent dat bij een gemiddelde loon/prijsstijging van 
meer dan 1,5% per jaar er voor de gemeenten verlies van koopkracht optreedt. Dat geldt voor bovenstaande 
cijfers met name voor de jaren 2012 en 2013. 
Maar er staan meer zaken in het regeerakkoord. Zo is het accres bepaald op basis van een verwachte groei 
(1,5%) van de economie op peildatum september 2010. Wat nu als deze verwachte groei uitblijft en de stijging 
van de netto gecorrigeerde uitgaven niet wordt gerealiseerd?   
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Grada Lautenbach (hoofd cluster bestuurlijke en financiële verhoudingen) van het ministerie van BZK wees er 
tijdens de FAMO najaarbijeenkomst gemeentefinanciën (1 oktober) al op dat er nog veel kanttekeningen zijn 
te zetten bij de verwachte economische groei. Zo bereikt de crisis en het herstel de burger met vertraging en is 
bij economische voorspellingen onzekerheid troef. ‘De crisis zal nog lang zichtbaar zijn’ was één van haar 
uitspraken. 
 
Daarnaast is er nog een aantal zaken te noemen die voor de gemeenten van belang zijn; 

 Het regeerakkoord gaat uit van een loonstijging van 0%. AbvaKabo houdt bij de onderhandelingen die 
starten in november 2010 vast aan een stijging van 2%. Indien de 0% niet wordt gerealiseerd zullen de 
gemeenten tekortkomen met de uitkering gemeentefonds. 

 Het onderzoek naar de Overige Eigen Middelen (OEM) laat over de afgelopen jaren een 
verdrievoudiging zien van deze inkomsten. In het regeerakkoord is dit nog buiten schot gebleven 
maar de cijfers gaan wel rond, ook in Den Haag. 

 De herijking periodiek onderhoud gemeentefonds kan negatieve gevolgen hebben voor de 
gemeenten. 

 De gemeenten kunnen worden geconfronteerd met volumekortingen die voortkomen uit het POR 
(Periodiek Onderhouds Rapport) of uit rapporten van onderzoekscommissies zoals bijvoorbeeld het 
onderzoek van de commissie Kalden (door de VNG betiteld als een Lidl-benadering).  

 
Gezien het bovenstaande is het college van mening dat met betrekking tot het accres Algemene uitkering met 
de diverse doorberekeningen moet worden gewacht totdat het bestuursakkoord VNG en Rijk is gesloten. De 
fondsbeheerders van het Rijk adviseren de gemeenten het accres gemeentefonds vanaf 2012 voorlopig op 0 te 
houden, omdat ieder positief getal een te hoge verwachting kan scheppen. 
 
Concluderend: 
Het college heeft besloten 

1) Het college houdt vast aan de bezuinigingsopgave van 15 miljoen euro. 
2) om te wachten met de diverse doorberekeningen m.b.t. accres Algemene uitkering totdat het 

bestuursakkoord tussen VNG en het Rijk is gesloten.  
3) de doorberekeningen in samenhang te beschouwen met de lokale verdien- en 

bezuinigingsmogelijkheden, zodat conform fase 4 van “Kwestie van Kiezen” de voorziene 
maatschappelijke effecten in samenhang kunnen worden afgewogen en de hardheid en de 
realiseerbaarheid van de mogelijkheden nader getoetst en hierover conform tijdpad Kwestie van 
Kiezen door de raad bij de voorjaarsnota 2011 besloten kan worden.  
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Bijlage 3. Check op procesmatige uitgangspunten 
 
In het plan van aanpak zijn de volgende procesmatige uitgangspunten geformuleerd: 
 

Tabel 2: Uitgangspunten uit het plan van aanpak 
 

Uitgangspunten Realisatie 

1. Het creëren van besef over de 
bezuinigingen is een noodzakelijke 
voorwaarde; 

Hoewel er geen directe meting naar is verricht is het 
onze stellige indruk dat na fase 2 het besef van de 
noodzaak tot bezuinigen binnen de Deventer 
gemeenschap duidelijk is gecreëerd. 

2. Het pakket aan verdien- en 
bezuinigingsmogelijkheden is uitgangspunt om 
interactief te komen tot een verrijking met 
overige mogelijkheden en duiding van 
maatschappelijke effecten; 

In het proces is het bestaande pakket aan verdien- en 
bezuinigingsmogelijkheden steeds benoemd en 
gebruikt in de discussie, m.n. in het onderdeel 
mogelijke maatschappelijke effecten. Waar niet 
duidelijk was, dat dit pakket vertrekpunt is in de 
discussie is dit nu duidelijk geworden. 

3. De belanghebbende partijen binnen de 
gemeente Deventer, alsook de gemeenteraad, 
hebben een actieve rol bij het tot stand komen 
van de inventarisatie van de overige verdien- 
en bezuinigingsmogelijkheden; 

Alle gesubsidieerde en aan de andere kant betrokken 
instellingen en organisaties in de gemeente Deventer 
zijn meerdere malen actief uitgenodigd tot deelname. 
Een groot gedeelte hiervan heeft actief geparticipeerd. 
Ook de raad heeft m.n. in het domein bestuur c.s. 
actief deelgenomen. In andere domeinen zijn enkele 
leden van de raad vooral aanwezig geweest als 
toeschouwer. 

4. Het college van B&W heeft een actieve rol 
bij het tot stand komen van de (overige) 
verdien- en bezuinigingsmogelijkheden dan 
wel voorstellen; 

Het college heeft een actieve rol gespeeld bij het 
opwekken tot deelname aan de werksessies en is in 
veel gevallen zichtbaar geweest als toeschouwer of 
deelnemer. 

5. In vervolg op de besluitvorming in de 
voorjaarsnota 2010, zal het college van B&W 
de gemeenteraad voorstellen doen om een 
deel van verdien- en 
bezuinigingsmogelijkheden in de eigen 
bedrijfsvoering en organisatie al vanaf 2011 in 
de begroting te verwerken. De raad besluit. De 
politiek heeft het primaat. 

Dit is al afgewikkeld in de begroting 2011. 

6. Het effect (zowel niet-financieel als 
financieel) van een verdien- en 
bezuinigingsmogelijkheid dan wel voorstel 
moet voldoende onderbouwd zijn, anders is 
het voorstel niet valide; 

Ontvangen suggesties uit de samenleving (uit de 
werksessies dan wel via internet) komen in veel 
gevallen nogal “ongepolijst” binnen. Deze worden voor 
zover mogelijk omgewerkt tot een hanteerbare 
verdien- of bezuinigingsmogelijkheid. In een aantal 
gevallen is dit niet haalbaar gebleken. Deze suggesties 
zijn terzijde gelegd. De bijna 500 ontvangen suggesties 
zijn samengevat in ruim 80 unieke, robuuste nieuwe 
mogelijkheden. 

7. Elke (overige) verdien- en 
bezuinigingsmogelijkheid dan wel voorstel 
levert een bezuiniging op van tenminste € 
50.000 netto; 

Door nieuw ontvangen suggesties te combineren met 
anderen voldoen alle nieuwe mogelijkheden aan dit 
criterium. 

8. Alles is bespreekbaar, geen beperkende 
voorwaarden vooraf (zie de punten v. en xiii.)  

Zowel in de werksessies als via internet wordt alle 
ruimte gegeven. Alles wordt meegenomen tenzij het 
wettelijk ontoelaatbaar is. 
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Uitgangspunten Realisatie 

9. Instellingen wordt gevraagd eerst naar de 
eigen bedrijfsvoering en organisatie te kijken, 
analoog aan de aanpak van de gemeente, 

Deze suggestie is duidelijk opgepikt door m.n. enkele 
grotere instellingen in onze gemeente. 
 

10. Het schrappen van taken behoort 
nadrukkelijk tot de mogelijkheden; 

Ook dit is duidelijk terug te vinden in de ontvangen 
suggesties. 

11. De discussie met de samenleving vindt 
plaats in 6 domeinen waarin alle 
begrotingsprogramma’s van de 
gemeentebegroting zijn opgenomen. 

Er is overeenkomstig gewerkt, met dien verstande dat 
het eerste domein Samenleven en meedoen is gesplitst 
in twee subdomeinen. 

12. Het participatieniveau 3 (adviseren) is als 
doel gesteld, hierbij rekening houdend met het 
budgetrecht van de gemeenteraad. 

Er wordt overeenkomstig gewerkt en vooral 
gecommuniceerd teneinde geen verkeerde 
verwachtingen te wekken. 

13. De inhoudelijke toetsing van de (overige) 
verdien- en bezuinigingsmogelijkheden dan 
wel voorstellen worden geleverd door de 
programmamanagers. De clustermanagers 
verzorgen de discussie met de samenleving. 
Een en ander in opdracht van en binnen het 
kader van een strakke procesregie vanuit het 
regieteam. 

Deze tussenrapportage is onder zeer hoge werkdruk 
tot stand gekomen, omdat de in de startnotitie 
beschreven werkwijze en verdeling van 
verantwoordelijkheden in fase 2 niet door een ieder is 
gerespecteerd. De directie heeft meerdere malen 
geïntervenieerd en zal dit vanuit het perspectief 
lerende organisatie blijven doen, zodat het nemen van 
verantwoordelijkheid wordt opgepakt waar hij 
conform plan van aanpak is neergelegd en de klus met 
elkaar op constructieve wijze geklaard wordt. 
 

14. In vervolg op de besluitvorming in de 
voorjaarsnota 2010 en de begroting 2011, zal 
het college van B&W de gemeenteraad bij 
voorjaarsnota 2011 voorstellen doen om de 
verdien- en bezuinigingsmogelijkheden in de 
beleidsontwikkeling en –uitvoering met ingang 
van 2012 in de begroting te verwerken. De 
raad besluit. De politiek heeft het primaat. 

Dit uitgangspunt zal vooral een rol spelen in de hierna 
volgende fasen. 

15. De (strategische) doelstellingen voor de 
gemeente Deventer worden meegewogen en 
eveneens aangeboden aan de raad. 

Overeenkomstig dit uitgangspunt ontvangt u bij deze 
nota tevens de concept-middellange termijn 
beleidsagenda van de gemeente Deventer. Deze 
agenda speelt een rol in het afwegingskader. 
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Bijlage 4. Gevolgen en effecten bezuinigingen 

Sallcon/Cambio/Raster en anderen 
De bezuinigingsmogelijkheden die vanuit de programma’s en tijdens de interactieve sessies met de stad 
genoemd zijn, raken de werkwijze en begroting van instellingen in de stad zoals Sallcon, Cambio en Raster. 
Naast de lokale voorstellen krijgen instellingen ook te maken met de aangekondigde maatregelen in het 
regeerakkoord van het kabinet-Rutte en soms zelfs met maatregelen die nog door het vorige kabinet zijn 
aangekondigd in de Miljoenennota 2011. Ook voor Sallcon hebben deze maatregelen gevolgen. 
 
Maatregelen die besloten zijn door het kabinet-Balkenende IV betreffen o.a. geen compensatie loonstijging 
2010 en 2011 en een bezuiniging WSW 2011. Maatregelen uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte 
betreffen o.a. beperken doelgroep WSW, alleen nog toegankelijk voor meest kwetsbare burgers, het 
afbouwen inburgeringstrajecten, één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt en overheveling van 
mensen uit het Wajong-bestand (eind 2009 had Deventer 1433 Wajongers), het beperken van de toegang voor 
mensen van boven de 30 jaar bij het MBO (product wordt duurder en subsidieregeling vervalt) en verdere 
bezuiniging op de WSW. Daarnaast is er ook sprake van maatregelen die UWV heeft genomen wegens 
teruglopende financiële middelen en minder opbrengsten aan de inkomstenkant door de veranderende 
economische omstandigheden. 
 
Deventer is samen met de gemeente Olst-Wijhe aandeelhouder van Sallcon. Als Sallcon door de bezuinigingen 
negatieve resultaten boekt, zullen de gemeenten die ook voelen. Onze lijn voor de korte termijn is dat Sallcon 
eerst haar reserves zal dienen aan te spreken om de tegenvallers op te vangen, die zijn daar immers voor 
opgebouwd. Dit is overeenkomstig de lijn die gemeente heeft gekozen voor het opvangen van de problematiek 
in de WWB en de WMO. In de komende periode zal intensief overleg gevoerd moeten worden over de 
gevolgen die dit zal hebben voor de jaren 2012 en verder. 
 
Met de andere partijen is er sprake van een subsidierelatie. Dit geldt bijvoorbeeld voor Raster Welzijn (de 
maatregelen op het terrein van de kinderopvang treft de BV van Raster en deze is organisatorisch gescheiden 
van de Welzijn-divisie). De resultaten van de bezuinigingsdiscussie zullen dus doorwerken in de 
subsidiecontracten. Het herijken van de contracten maakt daarmee impliciet onderdeel uit van de 
zoekrichtingen voor het spoor Samenleven en meedoen.  

Armoedebeleid 
Veel voorgestelde en geopperde bezuinigingsmogelijkheden treffen het terugbrengen of afschaffen van 
regelingen voor de minima. De bezuinigingen treffen alle burgers, maar die met een smalle beurs mogelijk het 
meest. Opvallend is dat uit de interactieve sessies het wederkerigheidprincipe naar voren komt. Dit betekent 
dat bij ontvangen middelen een wederdienst wordt verwacht. Uit inbreng uit de samenleving blijkt verder dat 
Deventenaren het belangrijk vinden dat mensen uit de armoedespiraal gehaald worden door burgers te 
activeren werk te zoeken.  
Ook de voorstellen in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte raken naar verwachting mensen met een 
smalle beurs. De manier waarop de invoering van één regeling voor alle mensen aan  de onderkant van de 
arbeidsmarkt uitgevoerd wordt, zal van invloed zijn op het armoedebeleid.  

Gemeentelijke lasten  
Er zijn bezuinigingsmogelijkheden op het Gemeentelijk Rioleringsplannen (GRP) en de afvalinzameling. De 
belastingen voor deze diensten moeten echter een-op-een gekoppeld zijn aan het te leveren product. De 
gemeentelijke bezuiniging kan dan bestaan uit: 

 ervoor zorgen dat de burgers op deze onderdelen minder lasten hebben waardoor het verdedigbaar is dat 
burgers elders meer lasten moeten opbrengen; 

 de relatie tussen belasting en product duidelijk te maken door de OZB te verhogen, zodat de totale 
belastingdruk gelijk blijft. 
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De verlaging van de kosten van afvalinzameling en riolering leidt tot verlaging van de heffing voor de burger, 
omdat niet meer dan 100% van de kosten kan worden doorberekend. Voorgesteld wordt om de OZB met een 
vergelijkbaar bedrag te verhogen om de totale belastingdruk gelijk te houden.  
Aandachtspunt hierbij is dat de OZB alleen van eigenaren wordt geheven en er dus een ongelijkheid tussen 
burgers ontstaat. De riool- en afvalstoffenheffing wordt van alle burgers geheven.  
Burgers hebben nog meer mogelijkheden aangedragen om reductie van de kosten van afvalverwerking te 
bereiken. Indien die mogelijkheden tot voorstellen komen, wordt de verschuiving tussen afvalstoffenheffing en 
OZB nog groter en mogelijk ongewenst. Dit punt zal in termen van gevolgen en mogelijkheden in de sfeer van 
heffing nog nader in beeld moeten worden gebracht. 

Culturele voorzieningen  
De bezuinigingen zullen hoe dan ook gevolgen hebben voor de culturele instellingen. Het gaat daarbij om: 

 aantasting van het voorzieningenniveau in Deventer; 

 wegvallen van subsidies (bijvoorbeeld van de provincie) vanwege het ontbreken van cofinanciering; 

 verminderde inzet van vrijwilligers. 
Tijdens de werksessies van het domein Economie en cultuur is nader onderbouwd welke gevolgen de 
aantasting van het voorzieningenniveau kan hebben, vooral voor het vestigingsklimaat voor burgers en 
bedrijven. Daarnaast is aandacht gevraagd voor de positie van sponsors en de succesvolle spin-off  bij een 
aantal instellingen, oplopend tot vijf of tien maal het bedrag dat de gemeente investeert.  

Baliefuncties  
Het verminderen of stopzetten van de financiële bijdragen vanuit de overheid aan instellingen of partijen in de 
gemeente heeft invloed op de publieke dienstverlening. Zo dragen verschillende partijen uit de sfeer van 
wonen, zorg en welzijn bij aan de wijkwinkels en ondersteunende infrastructuur die daaraan ten grondslag ligt. 
Kortere openingstijden of het niveau van de informatievoorziening en dienstverlening aan de balie bij het 
stadhuis zal gevolgen hebben voor de belasting van de backoffice in de gemeentelijke organisatie. Het is zelfs 
de vraag of de kosten die hierdoor ontstaan niet hoger zijn dan de opbrengsten van de bezuiniging. Het 
rijksbeleid kiest steeds nadrukkelijker voor de gemeente als eerste overheid. Dit zal de komende jaren alleen 
maar meer worden. Denk daarbij aan de overheveling van taken uit de jeugdzorg en de AWBZ. Dit zal de druk 
op de publieke dienstverlening nog vergroten. 

Toezicht  
De gemeente heeft op veel manieren te maken met toezicht. Zowel rechtstreeks vanuit begrotingsprogramma 
2 Veiligheid, als vanuit veel programma’s en projecten die met de komende bezuinigingsoperatie op de tocht 
staan. De rijksbezuinigingen op de Montfransgelden en de ISV-gelden hebben ook hier gevolgen. Denk hierbij 
aan de vermindering van de mogelijkheden om mensen te laten re-integreren en aan de bezuinigingen via 
WSW/Sallcon. De komst van de regionale omgevingsdienst zal in dit verband niet veel goed maken. Het team 
toezicht is dienstbaar aan onder meer de beleidsvelden veiligheid, milieu, openbare ruimte, verkeer, 
ruimtelijke ordening. Op dit gebied liggen in de aanpak van niet verplichte vergunningen nog 
besparingsmogelijkheden. De omvang en de gevolgen daarvan worden in fase 4 nog nader in beeld gebracht.  

Wijkaanpak  
Voor de wijkaanpak liggen er kansen en bedreigingen. De bedreigingen hebben vooral betrekking op: 

 het verminderen van budgetten voor begeleiding; 

 de uitvoering van werkzaamheden in de openbare ruimte waar op wijkniveau over besloten mag worden.  
Daarnaast vraagt het college aan de Deventer bevolking om een grotere verantwoordelijkheid te nemen voor 
zichzelf, de omgeving en elkaar. Het wederkerigheidsbeginsel speelt op een geheel andere manier in op het 
principe van halen en brengen dat de wijkaanpak altijd heeft gehuldigd. De voorgenomen herijking van de 
wijkaanpak biedt ruimte om op deze vraag te beantwoorden. 

Vastgoedbeheer  
Binnen begrotingsprogramma Vastgoed (8b) wordt een bezuinigingsmogelijkheid aangedragen door het 
efficiënter en meer marktconform opereren bij het beheer van gemeentelijk (maatschappelijk) vastgoed 
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(gebouwen, gronden en dergelijke). Gemeentelijk vastgoed valt niet alleen onder programma 8b, maar ook 
onder de andere begrotingsprogramma’s waar het maatschappelijk vastgoed is ondergebracht (11, 12, 13, 14). 
Bij het meer marktconform opereren kunnen maatschappelijke gebruikers en huurders van gemeentelijk 
vastgoed veranderingen ondervinden. Denk hierbij aan de huurprijs of de locatie.  
 
Belangrijk aandachtspunt is dat het resultaat niet direct op het programma Vastgoed (8b) wordt gerealiseerd, 
maar via het systeem van winstafdrachten en vermogenspositie in programma Dekkingsmiddelen (15). 
Inmiddels is de vastgoedmarkt verder onder druk komen te staan. Toch wordt voorgesteld dit te handhaven, 
maar de datum van realisatie te verschuiven naar 2014. Dit moet nader onderzocht worden. 
Bij dit onderwerp worden ook de suggesties betrokken om meer gemeenschappelijk gebruik van 
maatschappelijke accommodaties toe te passen. Verschillende suggesties als langere openingstijden, 
intensiever medegebruik van gemeentelijke en particuliere maatschappelijke accommodaties in combinatie 
met het creëren van schaarste door nieuwbouw van maatschappelijke accommodaties niet uit te voeren, moet 
nadrukkelijk een punt van onderzoek zijn in fase 4. De besparing zit derhalve nadrukkelijk in het besparen op 
kapitaallasten van nieuwbouw van maatschappelijke accommodaties. Elk initiatief om besparingen te 
realiseren zonder schaarste in beschikbare accommodaties te creëren zal niet tot het gewenste effect leiden. 

Herstructurering  
Herstructurering betreft niet alleen programma Wonen en herstructurering, maar heel veel programma’s. In 
de organisatie van de herstructureringsgebieden wordt drukte ervaren. Intern is misschien meer 
doelmatigheid mogelijk. Naast de gemeente zijn er verschillende organisaties en instellingen met 
coördinerende taken actief op het gebied van leefbaarheid, samenleving, opbouwwerk, veiligheid enzovoort. 
Het lijkt erop dat veel organisaties en instellingen (financiële) mogelijkheden hebben om zich vooral in de 
herstructureringswijken in te zetten.  
 
Realisatie van een bezuinigingstaakstelling komt niet uit de reguliere begroting maar via individuele projecten 
of uit de reserve herstructurering gedekte begeleiding- en toetsingskosten. Om dit om te zetten in concrete 
besparingen is daarom een aanvullende actie nodig. Dit is nog niet als besparing opgenomen, maar moet in 
fase 4 op haalbaarheid worden getoetst en als opdracht worden uitgezet. 

Evenementen  
Bij de nota Kwestie van Kiezen zoals die in maart dit jaar aan de Raad is aangeboden, zijn voor het 
evenementenbeleid twee zaken onder de aandacht gebracht: 

 de versnippering van de uitvoering over zeven programma’s; 

 het niet altijd volledig doorberekenen van kosten die de gemeente maakt (in maart dit nog niet als 
concrete bezuiniging of verdienmogelijkheid neergezet, maar genoemd als onderzoekspunt). 

 
Binnenkort komt de nota evenementenbeleid naar de raad ter behandeling. Hierbij worden de kosten en de 
mogelijkheden om gemeentelijke kosten bij (grote) evenementen in rekening te brengen, in beeld gebracht. 
Hierbij moeten we overigens rekening houden met autonome ontwikkelingen die leiden tot verdere verhoging 
van de kosten waardoor er niet automatisch een nettobesparing is. Daarbij kan ook het plan van het nieuwe 
kabinet om politiekosten door te berekenen aan evenementen worden vermeld. 
 
In fase 4 moet voor dit onderwerp een specifieke onderzoeksvraag worden opgenomen over de genoemde 
kosten. Daarbij wordt rekening gehouden met het effectiever bundelen van budgetten in de begroting. 
 
Voor de verdere uitwerking wordt verwezen naar de behandeling van de evenementennota en de hierbij 
voorgestelde manier van uitvoering. 
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Bijlage 5 
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Bijlage 5. Beoogde maatschappelijke effecten 
programmabegroting 2011 

 

Tabel 3: Beoogde maatschappelijke effecten 
 

1A 
Bestuur 
strategie 

Inwoners ervaren het bestuur en de organisatie als werkend naar een nieuw evenwicht: 
open, transparant, aanspreekbaar, rechtvaardig en slagvaardig. Met een op samenwerking 
gerichte bestuursstijl, een op de behoeften afgestemde besluitvorming en een op de 
toekomst gerichte strategische lange termijn koers die innovatief, duurzaam en sociaal is. 

1B 
Publieke 
dienstverlening 

• Inwoners en instellingen, andere overheden en de gemeentelijke organisatie tijdig en 
tegen redelijke kosten voorzien van informatie, producten en diensten. 
•  Via de communicatie van de gemeente klantgericht handelen door veel producten te 
standaardiseren wat snelheid, kostenbesparing en resultaatzekerheid geeft. Daarnaast 
maatwerk aan te bieden daar waar dit nodig is het gevoel in de samenleving versterken dat 
we gezamenlijk werken aan de positieve ontwikkelingen in Deventer. 

2 
Veiligheid 

Het programma Veiligheid en Openbare orde streeft het volgende maatschappelijke effect 
na: 
• Deventer is een veilige stad om te wonen, te werken en te recreëren. 
• Inwoners en bedrijven herkennen zich in het beleid en zijn daarover tevreden 

3 
Openbare 
ruimte 

Het programma openbare ruimte streeft er na een bijdrage te leveren aan de volgende 
maatschappelijke effecten: 
• het verbeteren van de leefbaarheid van de openbare woon-, werk en leefomgeving 
• het verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid van de openbare woon-, werk 
en leefomgeving 
• het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de openbare woon-, werk en leefomgeving 
• het verbeteren van het economisch vestigingsklimaat voor bedrijven 
Vanuit het programma openbare ruimte kunnen we aan deze gewenste effecten bijdragen 
door te zorgen voor een voldoende hoog onderhoudskwaliteitsniveau. Een functionerende, 
hele en schone openbare ruimte draagt bij aan de leefbaarheid en veiligheid, zowel qua 
beleving als feitelijk (in cijfers). 

4 
Bereikbaarheid 

Het programma bereikbaarheid streeft er naar een bijdrage te leveren aan de volgende 
maatschappelijke effecten: 
• het verbeteren van de mobiliteitbeleving van de inwoners 
• het verbeteren van de leefbaarheid van de woon-, werk- en leefomgeving 
• het verbeteren van de verkeersveiligheid 
• het verbeteren van het economisch vestigingsklimaat voor bedrijven. 
Het realiseren van deze ambities moet samengaan met het bieden van oplossingen voor de 
gevolgen die samenhangen met de toenemende behoefte aan mobiliteit. Deze wordt 
veroorzaakt door het steeds meer loskoppelen van woon-, werk- en leefgebieden. Ook het 
aandeel sociaalgebonden ritten wordt steeds groter evenals de spreiding van het 
verkeersaanbod over de dag. Ten slotte genereert de landelijke economie steeds meer 
goederenvervoer over spoor, waarbij met name Deventer dreigt te worden geconfronteerd 
met onevenredige hinder en risico’s. 

5 
Milieu 

• Een schone stad waarin overlast en gezondheidsrisico’s door geluid, stank, vieze lucht en 
verontreinigde bodem tot een minimum worden beperkt. 
• Een groene stad waarin leefbaarheid, klimaatbestendigheid en waardevolle ecologie hand 
in hand gaan. 
• Een duurzame stad waarin gemeente, inwoners, bedrijven en instellingen streven naar 
het verminderen van energieverbruik en het gebruik van duurzame energiebronnen. 
• Een zuinige stad waarin afval wordt gezien als grondstof. 

6 
Ruimtelijke 
ontwikkeling 

Het in stand houden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit die inwoners waarderen om 
het woonklimaat, die werkgevers en werknemers geschikt vinden om in te werken en die 
bewoners en toeristen aantrekkelijk vinden om in te verblijven. 
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7 
Wonen en 
herstructurering 

De gemeente maakt afspraken met derden om het volgende te bewerkstelligen: 
• voldoende woningen van voldoende kwaliteit 
• goede (betere) balans tussen vraag en aanbod op het gebied van wonen 
• een goed woon- en leefklimaat in de wijken en diversiteit in samenstelling 
Dit komt ondermeer tot uitdrukking in bijvoorbeeld het aantal bouwvergunningen of 
bijvoorbeeld projecten in de openbare ruimte. 

8 
Economie en 
vastgoed 
ontwikkeling 

Het programma Economie en vastgoedontwikkeling streeft de volgende maatschappelijke 
effecten na: 
• Deventer is een dynamische stad met een optimaal woon-, werk- en leefklimaat voor de 
inwoners 
• Inwoners, bedrijven en instanties herkennen zich in de stedelijke ontwikkelingen en zijn 
daarover tevreden. 

9 
Werk en 
inkomen 

Door middel van een uitgebalanceerde uitvoeringsorganisatie er voor zorgen dat inwoners 
die een beroep moeten doen op de Wet werk en bijstand (Wwb), zo mogelijk niet in een 
uitkeringssituatie komen, maar perspectief houden op betaald werk en, wanneer dat niet 
mogelijk is, werkzaamheden verrichten die als nuttig worden ervaren. Hierdoor ontstaat 
het effect dat Wwb gerechtigden hun bijdrage leveren aan een leefbare maatschappij 
wanneer zij (nog) niet in staat zijn of mogelijkheden krijgen om betaald werk te verrichten. 

10 
Opvang en zorg 

Deventer is een stad met gezonde en vitale inwoners. Om dit effect te bereiken zet het 
programma opvang en zorg zich met name in op het verbeteren van de gezondheid en 
kwaliteit van leven van de inwoners en het bieden van goede en toegankelijke 
(gezondheidszorg)voorzieningen. 

11 
Jeugd en 
onderwijs 

Deventer is een stad met een adequaat aanbod van jeugd- en onderwijsvoorzieningen, 
waardoor kinderen, jongeren en gezinnen zich voldoende kunnen ontplooien. 

12 
Samenlevings 
opbouw 

De gemeente wil de sociale cohesie in Deventer versterken, de maatschappelijke 
participatie van inwoners vergroten en de persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare 
groepen faciliteren. Dit is onder te verdelen in vier aandachtsgebieden: 
• Zelfredzaamheid: meer Deventenaren beschikken over basisvaardigheden en -
competenties om deel te kunnen nemen aan de samenleving 
• Participatie in het maatschappelijk verkeer: meer mensen nemen deel aan door anderen 
georganiseerde gelegenheid tot ontmoeting, ontspanning of ontplooiing 
• Maatschappelijke inzet: het aantal mensen van 18 jaar en ouder dat zich onbetaald inzet 
voor hulp aan anderen en de sociale omgeving wordt hoger 
• Sociale samenhang: het aantal mensen dat verantwoordelijkheid neemt voor de 
leefbaarheid van de leefomgeving (sociaal en fysiek) wordt hoger. 

13 
Kunst en 
cultuur 

Deventer is een prachtige historische stad, met een brede programmering van culturele 
activiteiten. De rijke cultuurhistorie bindt inwoners en het brede aanbod van culturele 
activiteiten nodigt uit tot bezoek en deelname. Het totaal draagt bij aan de positieve 
uitstraling van Deventer. 

14 
Sport 

Deventer is een stad met gezonde en vitale inwoners. Om dit effect te bereiken zetten wij 
ons met name in op het vergroten van sportdeelname, vergroten kwaliteit sportbeoefening 
en versterken kwaliteit sportinfrastructuur. 
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Bijlage 6. Meetbare doelstellingen programmabegroting 2011 
 

1a.1 
 

In besluiten aangeven hoe burgers/bedrijven worden betrokken  

1a.2 
 

Inwoners betrekken bij totstandkoming beleidsontwikkeling  

1a.3 
 

Inwoners voelen zich vertegenwoordigd door gemeenteraad  

1a.4 
 

Stijging bekendheid politieke markt tot 37% van de bevolking  

1b.1 
 

Meedenken in plaats van tegendenken; publiekswaardering 8,0  

1b.2 
 

Bejegening van klanten; publiekswaardering 8,0  

1b.3 
 

Informatievoorziening aan klanten; publiekswaardering 8,0  

2.1 
 

Stabilisatie objectieve criminaliteit  

2.2 
 

Maximaal 22% van de burgers voelt zich onveilig  

2.3 
 

Stabilisatie voetbal gerelateerd geweld; -5% inzet en aanhoudingen  

2.4 
 

Waarborgen van fysieke veiligheid; 400 controles en 80% cf norm  

3.1 
 

Verloedering fysieke ruimte blijft minimaal gelijk  

3.2 
 

Onderhoudskwaliteitsniveau basis voor het aspect heel  

3.3 
 

Onderhoudskwaliteitsniveau basis voor het aspect schoon  

3.4 
 

Betrouwbaarheid haveninfrastructuur vergroten tot 95%  

3.5 
 

80% klachten in 15 werkdagen afgehandeld; graffiti 70 % in 2 dagen  

4.1 
 

Beleving van de mobiliteit is goed  

4.2 
 

Verbeteren van de doorstroming in Deventer  

4.3a 
 

Verminderen geluidsoverlast tot max. 38% van de bevolking  

4.3b 
 

Verminderen stankoverlast tot max. 15% van de bevolking 

4.4 
 

Minimaal 25% van de bevolking gaat per fiets of OV in stadsverkeer  

4.5 
 

Terugdringen van straat-parkeren in binnenstad tot 1200 plaatsen  

4.6 
 

Verminderen ongevallen (met slachtoffers) van 132 naar 120  

5.1 
 

Vermindering energieverbruik met 2%  

5.2 
 

Verminderen restafval per inwoner tot 150 kg in 2014  

5.3 
 

Minimaal 60% van het afval wordt gescheiden aan de bron  

5.4 
 

Kosteneffectieve afvalinzameling  

5.5 
 

Vermindering geluidsoverlast in woningen  

5.6 
 

Plaatsing 4 geluidsschermen vermindering geluidsoverlast spoor  

5.7 
 

Verminderen humane risico's door bodemverontreiniging  

5.8 
 

Sanering van 3 spoedeisende bodemverontreinigingen  

5.9 
 

Op maximaal 3 wegen overschrijding normen luchtkwaliteit  

5.10 
 

Van 6 naar maximaal 1 overschrijding veiligheidsrisico burgers  

6.1 
 

Verbeterde meer evenwichtige duurzame ruimtelijke indeling  

6.2 
 

95% aanvragen afgehandeld twee weken binnen wettelijke termijn  

6.3 
 

Behouden en versterken structuur landelijk gebied  

6.4 
 

80% kl bestemmingsplannen/projectbesluiten in 9 respectievelijk 7 maanden  

6.5 
 

50% woningbouw binnenstedelijk realiseren  

6.6 
 

100% bouwplannen binnen CKB-norm  

7.1 
 

Voldoende woningen van voldoende kwaliteit  

7.2 
 

Betere balans tussen woningvraag en -aanbod  

7.3 
 

Goede woon- en leefklimaat in de wijken in herstructureringswijken 

8.1 
 

Ruimte creëren voor stedelijke ambities  

8.2 
 

Waardering gemeente door bedrijfsleven minimaal een 6,5  

8.3 
 

15 ha bedrijventerrein in voorbereiding en 20 energiescans  

8.4 
 

Handhaven aantal toeristen op 920.000 per jaar  

8.5 
 

Handhaven aantal bedrijven op 5.000  

8.6 
 

Waardering ondernemersklimaat door bedrijfsleven minimaal 6,8  

9.1 
 

Burgers met arbeidshandicap neem actief deel in sociaal economisch leven 
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9.2 
 

WWB groeit met maximaal 9% tot 2.024 klanten  

9.3  100% intake schuldhulpverlening binnen 4 weken  

9.4  Percentage uitkeringsgerechtigden in traject minimaal 80%  

9.5  Een volledig operationeel jongerenloket  

9.6  Een volledig operationeel werkproces voor het jongerenloket  

9.7  80% van de resultaten van het actieplan jeugdwerkloosheid gereed  

9.8  ondersteuning 9.350 langdurig van een laag inkomen afhankelijk 

10.1  Maximaal 1 maand wachttijd voor algemeen maatschappelijk werk  

10.2  Begeleiding van 25 huishoudens ter voorkoming huisuitzetting  

10.3  Met 100% van de zorgmijders is contact opgenomen  

10.4  Minimaal 5.800 afgehandelde WMO-aanvragen  

11.1  75% van de leerlingen volgen basisonderwijs in eigen wijk  

11.2  Van 9 naar 11 brede school locaties  

11.3  Verminderen vroegtijdige schoolverlater van 855 naar 365  

11.4  Van 70 naar 85% peuters neemt deel aan VVE-trajecten  

11.5  Van 3 naar 4 Centra voor Jeugd en Gezin  

12.1  Aandeel eenzame ouderen neemt af van 10 naar 9%  

12.2  Minder mantelzorgers loopt tegen problemen aan, van 53 naar 50%  

12.3  Handhaven aandeel 30% inwoners dat samen hobbys beoefend  

12.4  Aantal (9) en niveau speeltuinen blijft gelijk  

12.5  Gebruik maatschappelijke voorzieningen neemt toe tot 37%  

12.6  Vrijwilligers voor hulp in de sociale omgeving neemt toe tot 40%  

12.7  Inzet voor buurtverbetering stijgt tot 25%  

12.8  Verantwoordelijkheid voor leefbaarheid in de buurt blijft constant  

12.9  Aantal burgers met voldoende sociale contacten blijft gelijk op 95%  

12.10  Actieve inzet voor verbetering leefbaarheid blijft constant op 15%  

12.11  Sociale cohesie blijft stabiel gewaardeerd op een 6,3  

12.12  Integratiecijfer stijgt  

13.1  Stijging bezoekers cultureel erfgoed met 1%  

13.2  Versterking culturele infrastructuur met besluit over 2 voorzieningen  

13.3  60% van de culturele instellingen voldoet aan bedrijfsmatige criteria  

13.4  Behoud en vernieuwing programmering met 2 nieuwe activiteiten  

13.5  Stijging cultuurparticipatie met 1%  

13.6  Minimaal 2 nieuwe locale producties  

14.1  Vergroten sportdeelname tot 60%  

14.2  Vergroten kwaliteit sportbeoefening  

14.3  Versterken kwaliteit sportinfrastructuur  
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Bijlage 7. Overzicht verdien- en bezuinigingsmogelijkheden per domein 
 

A. Domein Samenleven en Meedoen 
 
Dit domein betreft alle zaken met betrekking tot Werk en inkomen (bijstand, minimaregelingen, re-integratie, 
armoedebeleid), Zorg en opvang, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), huishoudelijke hulp, 
hulpmiddelen en dergelijke, Welzijn (buurtwerk) en Sport. 
 

Tabel 4: Analyse begroting 2011 van het domein Samenleven en Meedoen 
 

UITGAVEN (* € 1.000)   INKOMSTEN (* € 1.000)  

 Personeelskosten € 17.501 
  Bijdragen provincie, andere gemeenten 

en overheden € 2.780 

 Kapitaallasten € 2.532   Rente en dividend € 874 

 Uitkeringen € 62.045   Rijksvergoeding € 67.450 

 Subsidies eigen beleid € 4.153    

 Subsidies doorbetaald € 15.056   Overige inkomsten € 1.925 

 Onderhoud en energie € 1.372   Huur en pacht € 378 

 Inhuur adviesdiensten € 12.149   Heffingen en leges € 15 

 Overige leveringen en diensten € 2.828    

 Overige kosten en 
inkomensoverdrachten € 290 

 
  

     

TOTAAL € 117.926  TOTAAL € 73.423 
 

De begroting van dit domein is netto ruim € 46 miljoen bestaande uit de componenten in de tabel hiervóór. De 
personele factor, inhuur van adviesdiensten (zoals re-integratie) en de subsidies zijn hierin de grootste 
component.  
 
Uit alle bestaande en ingediende suggesties blijven 38 mogelijkheden over: 
 

Tabel 5: Suggesties te verdienen en bezuinigen in het domein Samenleven en Meedoen 
 
Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te 
bezuinigen 

Te Bezuinigen 
en verdienen 

Ondergrens 
Bandbreedte 

Bovengrens 
Bandbreedte 

BES 37 De Rechtop beweging wordt beperkt.  
Gebruiksregels aanpassen.  

100.000 100.000 200.000 

BES 38 Aanpassing toewijzingsregels duurzame 
gebruiksgoederen in de WWB. 

56.000 56.000 90.000 

BES 39 Reduceren bijdrageregeling ouderen (WWB). 60.000 60.000 234.000 

BES 40 Vanaf 2012 lopende activiteiten WMO stoppen. 445.000 445.000 1.100.000 

BES 41 Vervallen nachtopvang na komst hostel. 200.000 200.000 300.000 

BES 50 Vermindering van subsidie voor basisvoorziening 
vluchtelingenwerk. 

50.000 50.000 100.000 

BES 52 Minder subsidie voor ouderenadvies en 
begeleiding (Focus-Raster). 

100.000 50.000 300.000 

BES 53 Korting op het budget van de Vrijwilligers 
Centrale Deventer. 

50.000 50.000 150.000 

BES 54 Verlaging huisvestingskosten buurthuizen door 
sluiten van buurthuizen en noodzakelijke 
activiteiten onderbrengen in elders beschikbare 
ruimten. 

100.000 0 250.000 
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Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te 
bezuinigen 

Te Bezuinigen 
en verdienen 

Ondergrens 
Bandbreedte 

Bovengrens 
Bandbreedte 

BES 67 Verhoging huurbijdrage sportvelden  50.000 50.000 50.000 

BES 68 Samenbrengen 3 subsidieregelingen sport in één 
regeling en 25% bezuinigen.   

215.000 50.000 215.000 

BES 69 Financiële taakstelling sportbedrijf.(sluiting 
Borgelerbad, stoppen 
verenigingsondersteuning/sportstimulering 
verhoging huren)  

510.000 170.000 510.000 

BES 70 Sluiting zwembad Looermark  125.000 0 125.000 

SAM 129 Beleidsontwikkeling en regievoering bij 
instellingen op het sociaal/maatschappelijke vlak. 
Bundelen van informatie, efficiënter uitvoeren 
van beheersactiviteiten van instellingen op 
sociaal/maatschappelijk vlak 

      

SAM 130 Samenvoeging en fusie van vergelijkbare 
instellingen 

400.000 300.000 500.000 

SAM 131 Bepalen basisniveau aan dienstverlening. 
Daarboven afzonderlijk diensten afnemen. 

400.000 300.000 500.000 

SAM 132 Meer inzet van vrijwilligers bij welzijnswerk       

SAM 133 Samenwerking veiligheidshuis en centra voor 
jeugd en gezin 

      

SAM 134 Effectievere wijze van uitvoering re-
integratiebedrijven o.m. door samenvoeging van 
Sallcon en UWV. 

      

SAM 135 Sluiting of privatiseren (buiten)zwembaden 
Looermark en Borgelerbad. 

125.000 125.000 125.000 

SAM 136 Rechtop! Regeling soberder maken en 
wederkerigheid toepassen 

150.000 100.000 200.000 

SAM 137 Efficienter gebruik van bestaande 
maatschappelijke accommodaties door 
intensiever medegebruik en langere openstelling 

400.000 300.000 500.000 

SAM 138 Wederkerigheidprincipe als eis opnemen bij 
subsidiebeschikking 

50.000 0 100.000 

SAM 139 Inhuur van externen beperken en gebruik maken 
van deskundigen bij gesubsidieerde 
maatschappelijke organisaties 

      

SAM 140 Vergroten aantal vrijwilligers door sociale 
dienstplicht 

1.500.000 500.000 2.500.000 

SAM 141 Aanboren aanvullende financiële bronnen voor 
financiering maatschappelijke accommodaties 

200.000 100.000 300.000 

SAM 142 Herbestemming activiteitencentrum 50.000 0 100.000 

SAM 143 Verstrekken werkgeverssubsidie       

SAM 144 Maatjesproject ook voor andere doelgroepen 
invoeren  

      

SAM 145 Aanleggen van skatebanen (wel/niet) 30.000 30.000 30.000 

SAM 146 Stopzetten subsidies voor culturele- en 
buurtactiviteiten t.b.v. allochtonen 

50.000 50.000 50.000 

SAM 147 Ontwikkelen van talenten van 
uitkeringsgerechtigden 

      

SAM 148 Verlaging budget speeltuinonderhoud       

SAM 149 Uitkeringsgerechtigde die nog geen regulier werk 
hebben, taken laten verrichten met 
maatschappelijke meerwaarde. 

500.000 0 1.000.000 

SAM 150 Eigen bijdrage maatschappelijk werk 120.000 100.000 150.000 

SAM 151 Uitbetaling PGB zorg in natura in eigen beheer 150.000 150.000 150.000 
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Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te 
bezuinigen 

Te Bezuinigen 
en verdienen 

Ondergrens 
Bandbreedte 

Bovengrens 
Bandbreedte 

SAM 152 Samenvoegen maatschappelijk werk Raster en 
Carinova 

120.000 100.000 150.000 

SAM 153 WMO loket omvormen tot meedenker in de buurt 200.000 100.000 400.000 

  € 6.506.000 € 3.536.000 € 10.379.000 
 

Tabel 6: Het volume van het totaal van deze mogelijkheden in het domein Samenleven en 
Meedoen 
 

 Ondergrens Bovengrens 

Te verdienen 150.000 200.000 

Te bezuinigen 3.386.000 10.179.000 

Totaal € 3.536.000 € 10.379.000 

 
Deze mogelijkheden laten de volgende nadere uitsplitsing zien (uitgaande van een gemiddelde van de 
bandbreedte). 
 
 

Figuur 2: Mogelijkheden te bezuinigen in het domein Samenleven en Meedoen 
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Figuur 3: Mogelijkheden te verdienen in het domein Samenleven en Meedoen 
 

 
 

 
Uit deze analyse blijkt dat de nadruk van de mogelijkheden op subsidies ligt. 
De personele component heeft vooral te maken met beperking van regelgeving en vereenvoudiging van 
onderlinge afstemming en administratieve controles. 
 
Voorgenomen zoekrichting. 
In het domein Samenleven en Meedoen, onderscheiden we vijf zoekrichtingen die we hierna verder 
toelichten. De omvang van de zoekrichting van deze mogelijkheden is € 6,7 miljoen. 
 
 

Tabel 7: Omvang zoekrichting in domein Samenleven en Meedoen 

Rijlabels 
Omvang  
zoekrichting 

Indicatie totaal 
te verdienen of 
bezuinigen 

Ondergrens 
alle suggesties 

Bovengrens 
alle suggesties 

Z1: Efficiënte inzet maatschappelijk 
vastgoed 

500 900 400 1.350 

Z2:Participatiecluster 
WWB/WMO/WSW/Wajong 

5.000 1.611 1.361 3.024 

Z3: Bedrijfsvoering maatschappelijke 
instellingen 

500 1.190 950 2.700 

Z4: Zwem en sportaccommodaties 200 980 345 1.030 

Z5: Vrijwilligerswerk en 
wederkerigheid 

500 2.200 550 4.100 

Totaal € 6.700 € 6.681 € 3.606 € 12.204 
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Zoekrichting 1: Efficiënte inzet maatschappelijk vastgoed 
In dit domein en in de domeinen Jeugd en onderwijs en Ruimte en projecten zijn verschillende suggesties 
gedaan om bestaande accommodaties effectiever te gebruiken. Door langere openstelling, multifunctionele 
inrichting en multifunctioneel gebruik zijn bestaande accommodaties breder inzetbaar. Dit betekent 
maatschappelijk vastgoed beter benutten. De som van alle samenstellende delen van deze zoekrichting 
rechtvaardigt een bezuiniging van € 500.000 op jaarbasis op accommodaties en huisvesting van verschillende 
maatschappelijke functies in dit domein. Het gaat dan niet om het beknibbelen op huisvestingsbudgetten (dat 
is feitelijk de kaasschaafmethode), maar om het meer fundamenteel kijken naar mogelijkheden tot besparing. 
Hierbij zijn meerdere suggesties gedaan om meer gemeenschappelijk gebruik van maatschappelijke 
accommodaties toe te passen. In fase 4 moeten verschillende mogelijkheden worden onderzocht, zoals langere 
openingstijden, intensiever medegebruik van gemeentelijke en particuliere maatschappelijke accommodaties in 
combinatie met het creëren van schaarste.  
De besparing zit dus nadrukkelijk in het besparen op kapitaallasten van nieuwbouw van maatschappelijke 
accommodaties. Elk initiatief om besparingen te realiseren zonder schaarste in beschikbare accommodaties te 

creëren, zal niet tot het gewenste effect leiden. 

  

Tabel 8: Totaal van de bij zoekrichting 1 behorende mogelijkheden 
 

Idee 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te 
verdienen en te bezuinigen Nadere omschrijving mogelijkheid 

Te verdienen 
of te 

bezuinigen 
Ondergrens 

Bandbreedte 
Bovengrens 

Bandbreedte 

DVL 172 Minder 
gemeenschapsvoorzieningen, 
maar die wel beter 
exploitabel maken 

  € 0 € 0 € 0 

ECC 180 Cultuurhuizen in de dorpen 
beperken tot noodzaak 

Beperk de bijdrage aan cultuurhuizen 
tot het hoogstnoodzakelijke, een soort 
basispakket. 

€ 50.000 € 0 € 100.000 

BES 54 Verlaging huisvestingskosten 
buurthuizen door sluiten van 
buurthuizen en noodzakelijke 
activiteiten onderbrengen in 
elders beschikbare ruimten. 

Buurthuizen spelen een belangrijke rol 
in de leefbaarheid van wijken en de 
sociale cohesie. (landelijk bezoekt bijna 
50% jaarlijks een buurthuis!) Sluiting 
geeft veel onrust, verschraling 
voorzieningen en frictiekosten.  

€ 100.000 € 0 € 250.000 

BES 61 Sluiten bibliotheekfilialen in 
dorpen Diepenveen 
Schalkhaar.  

De bibliotheek heeft belangrijke rol bij 
clustering van voorzieningen in de 
dorpen Diepenveen en Schalkhaar. 
Gezien de schaalgrootte  van de dorpen 
en de geografische spreiding, kan filiaal 
Keizerslanden met de Binnenstad  
voorzien in aanbod. Past in het in 2006 
vastgestelde beleid om toe te werken 
met voorzieningengebieden. 

€ 100.000 € 0 € 100.000 

BES 81 Beëindigen wijkwinkels en 
servicepunten en diensten 
op het terrein van wonen, 
zorg en welzijn. Deze 
exclusief op 1 plek 
aanbieden.  

Vermindering van de 
dienstverlening in de kernen en 
wijken. De WMO spreekt zich uit 
van een stelsel waarbij de 
hulpvrager in zijn/ haar wijk terecht 
kan voor het krijgen van informatie 
en het doen van aanvragen 

€ 181.000 € 181.000 € 181.000 

JEU 99 Gebouwen beter benutten 
qua tijd (eerder open, later 
dicht) en mogelijkheden 
(school, opvang, activiteiten 
et cetera) 

Bedrijfstijdverlenging van gebouwen. 
Met dezelfde hoeveelheid gebouwen 
van onszelf en andere partijen meer 
doen qua tijd en richting van 
activiteiten. Hierdoor minder 
nieuwbouw en uitbreiding nodig 
(wellicht geen WVC Rivierenwijk) 
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SAM 
137 

Efficiënter gebruik van 
bestaande maatschappelijke 
accommodaties door 
intensiever medegebruik en 
langere openstelling 

Door intensief te sturen op 
medegebruik en langere openstelling 
(bedrijfstijdverlenging) zijn op de schaal 
van Deventer minder accommodaties 
nodig.  

€ 400.000 € 300.000 € 500.000 

SAM 
141 

Aanboren aanvullende 
financiële bronnen voor 
financiering maatschappelijke 
accommodaties 

Suggesties om financiële middelen te 
vergaren buiten de nu geldende 
structuren. Hierbij dient rekening 
gehouden te worden met de wettelijke 
kaders. 

€ 200.000 € 100.000 € 300.000 

SAM 
142 

Herbestemming 
activiteitencentrum 

Andere functies geven aan 
activiteitencentra, bijvoorbeeld 
gebruiken voor creatieve economie. 

€ 50.000 € 0 € 100.000 

   
€ 1081.000 € 581.000 € 1.531.000 

 
 
 

Zoekrichting 2: Participatiecluster WWB/WMO/WSW/Wajong 
Gedurende de werksessies is van meerdere kanten de suggestie gedaan om een sociaal-maatschappelijk 
basisniveau te bepalen. Voorgesteld wordt om volgens het trap-op-trap-afprincipe de bezuinigingen op WWB, 
WMO en WSW binnen deze zoekrichting op te vangen. Het basisniveau wordt daarmee gedefinieerd door het 
rijksbeleid op deze onderdelen. Op korte termijn moet worden bezien hoe de cumulatie- en 
doorwerkingseffecten van verschillende kortingen op deze voorzieningen zo goed mogelijk kunnen worden 
opgevangen binnen het huidige financiële kader en de huidige financiële reserves. Waar we reden zien om bij te 
plussen, zullen we deze maatregelen betrekken in de afweging voor nieuw beleid. Op langere termijn zullen ook 
regelingen als de WIA-Wajong en andere hieraan worden toegevoegd. De bezuinigingen kunnen binnen dit 
compartiment ook deels opgevangen worden door het samenvoegen van de bijbehorende 
uitvoeringsorganisaties en het efficiënter en eenduidiger maken van de procesgang en cliëntregie. Binnen dit 
gebied verwachten wij, afhankelijk van de uitkomsten van de rijksmaatregelen op dit gebied, € 5 miljoen aan 
bezuinigingen te kunnen/moeten opvangen (overeenkomstig de presentatie tijdens de werkconferentie 
WWB/WMO).  
Het nu voorliggende pakket (van B&W plus de suggesties uit de samenleving) telt nog niet zonder meer op tot 
dit bedrag. Daarom zal voor deze zoekrichting nadrukkelijk nader onderzoek nodig zijn naar extra 

mogelijkheden voor besparing of wijziging van het bestaande beleid. 

 
 

Tabel 9: Totaal van de bij zoekrichting 2 behorende mogelijkheden 
 

Verkorte 
Code 

Omschrijving 
mogelijkheid te 
verdienen en te 
bezuinigen Nadere omschrijving mogelijkheid 

Te verdienen 
of te 

bezuinigen 
Ondergrens 

Bandbreedte 
Bovengrens 

Bandbreedte 

BES 37 De Rechtop 
beweging wordt 
beperkt.  
Gebruiksregels 
aanpassen.  

Voldoende regulier aanbod inzake 
participatieactiviteiten.  Bezuiniging kan 
terugval in gebruik veroorzaken. Door 
economisch tij meer mensen in armoe. 

€ 100.000 € 100.000  € 200.000  

BES 38 Aanpassing 
toewijzingsregels 
duurzame 
gebruiksgoederen 
in de WWB. 

Frequentie recht wordt verlaagd (eenmaal per 4 
jaar). Armoede zal toenemen. Opbrengst 
56.000. Alternatief is verlengen naar eens per 5 
jaar. 

€ 56.000 € 56.000 € 90.000 

BES 39 Reduceren 
bijdrageregeling 
ouderen (WWB). 

Bedrag bijdrageregeling ouderen verlagen naar 
€ 100,-. Individueel effect groot gezien bijna 
halvering bedrag. 

€ 60.000 € 60.000 € 234.000 

BES 40 Vanaf 2012 
lopende 
activiteiten WMO 
stoppen. 

Dit betreft activiteiten die vanaf 1-1-2012 
gestopt kunnen worden en niet vervangen 
zullen worden door andere activiteiten. 

€ 445.000 € 445.000 € 1.100.000 
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Verkorte 
Code 

Omschrijving 
mogelijkheid te 
verdienen en te 
bezuinigen Nadere omschrijving mogelijkheid 

Te verdienen 
of te 

bezuinigen 
Ondergrens 

Bandbreedte 
Bovengrens 

Bandbreedte 

BES 41 Vervallen 
nachtopvang na 
komst hostel. 

Met de komst van het hostel (awbz 
gefinancieerd) zijn deze uitgaven niet meer 
nodig. Besparing treedt op zodra hostel er is, 
verwachting gerealiseerd 2014. 

€200.000  € 200.000  €300.000 

SAM 131 Bepalen 
basisniveau aan 
dienstverlening. 
Daarboven 
afzonderlijk 
diensten afnemen. 

• Formuleer een basisniveau en handhaaf dit;  
• Organisaties meer/makkelijker gebruik laten 
maken van vrijwilligers  door privatiseren.  
• Strip alles tot aldi niveau met af en toe een 
aanbieding.  
• Gemeente geen is “geen albert heyn maar 
aldi”.  
• Zerobase benadering aandurven.  
• Recht op regeling kritisch bekijken,  
• Stentorbijdrage v.d.  gemeente lager.   
• Recht op! integreren in welzijnswerk.   
• Recht op! meer als tussenstation voor burgers 
naar gemeente en andere organisaties 

€ 400.000 € 300.000 € 500.000 

SAM 134 Effectievere wijze 
van uitvoering 
reintegratiebedrijv
en o.m. door 
samenvoeging van 
Sallcon en UWV. 

Bundelen Sallcon en UWV. Reintegratie geld 
meer inzetten voor maatschappelijke partijen in 
de stad. Uiteindelijk bezien of alle 
reintegratiebedrijven wel reden van bestaan 
hebben. Dit kan betekenen dat alleen complexe 
trajecten bij gespecialiseerde 
reintegratiebedrijven uitgezet worden. 

0 0 0 

SAM 136 Rechtop! Regeling 
soberder maken en 
wederkerigheid 
toepassen 

Kritisch kijken naar de toepassing. Suggesties 
om krantenabonnementen  niet/minder toe te 
passsen. Integratie in het welzijnswerk. 
Belangrijk item is aantoonbare tegenprestatie 
op maatschappelijk vlak. 

€ 150.000 € 100.000 € 200.000 

SAM 146 Stopzetten 
subsidies voor 
culturele- en 
buurtactiviteiten 
t.b.v allochtonen 

Stopzetten subsidie voor culturele- en 
buurtactiviteiten t.b.v. allochtonen 

€ 50.000 € 50.000 € 50.000 

SAM 153 WMO loket 
omvormen tot 
meedenker in de 
buurt 

Toewijzing van WMO-voorzieningen gebeurt op 
dit moment voor een groot deel via het WMO-
loket aan de hand van een aantal 
toetsingscriteria. Met deze werkwijze wordt 
mensen gevraagd om hun behoefte aan 
oplossing van knelpunten in hun dagelijks 
bestaan te vertalen in een vraag naar een 
product/dienst wat via de WMO te verkrijgen is. 
Het werken met toetsingscriteria is vanuit 
oogpunt van rechtmatigheid noodzakelijk, maar 
creëert tegelijkertijd een beweging waarin 
WMO voorzieningen als een “recht” worden 
benaderd. Alternatief is om het vraagstuk van 
de burger centraal te blijven stellen en niet de 
voorziening, maar de eigen mogelijkheden van 
de burger als ijkpunt te kiezen. Noem het het 
instellen van een “meedenker”. Het vraagt dat 
de meedenker in een vroeg stadium met de 
burger spreekt over wat hij/zij ervaart, wat 
hij/zij zelf kan doen aan de oplossing en welke 
rol zijn/haar omgeving kan spelen. Aangetoond 
is dat op deze wijze de uitgaven in het kader van 
de WMO beduidend omlaag kunnen.  

€ 200.000  € 100.000  € 400.000  

   € 1.661.000 € 1.411.000 € 3.074.000 
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Zoekrichting 3: Bedrijfsvoering maatschappelijke instellingen. 
Naast samenvoeging van taken of uitvoeringsorganisaties binnen het participatiecluster WWB/ 
WMO/WIA/Wajong /WSW kan ook gekeken worden naar de potentiële verdiencapaciteit van het 
samenvoegen van taken van overige instellingen in dit domein Hierbij moet gedacht worden aan de grotere 
instellingen, zoals Raster, Cambio, NV DOS, Sallcon en de bibliotheek. Maar ook private instellingen als 
Carinova en UWV waar direct of indirect gemeentelijke middelen bij betrokken zijn vallen hieronder. Dit heeft 
voordelen op het gebied van de bedrijfsvoering en voor de bundeling van informatievoorziening, uitvoeren van 
beheersactiviteiten en dergelijke. De som van alle samenstellende delen van deze zoekrichting rechtvaardigt 
een bezuiniging van € 500.000 op jaarbasis op de overheadkosten van deze instellingen. De omvang van het 
bedrag legt tegelijk de lat zodanig hoog dat nagedacht wordt over meer dan marginale maatregelen. In dit 
verband heeft Raster suggesties gedaan voor meerjarige prestatieafspraken (beperking jaarlijkse controles). 
Ook valt te denken aan het invoeren van een urgentietoets op basis van een gemeentelijk beleidskader naar het 

model van het jeugdbeleid. 

 

Tabel 10: Totaal van de bij zoekrichting 3 behorende mogelijkheden 
 

Verkorte 
Code 

Omschrijving 
mogelijkheid te 
verdienen en te 
bezuinigen Nadere omschrijving mogelijkheid 

Te verdienen 
of te 
bezuinigen 

Ondergrens 
Bandbreedte 

Bovengrens 
Bandbreedte 

BES 48 Verlaging van de 
wijkbudgetten vanuit 
programma welzijn 
(12). 

Het effect is pas merkbaar bij substantiele 
afbouw van wijkbudgetten, aangezien niet 
alle groepen worden begeleid. Hoe meer 
verlaging van de budgetten, des te minder 
wijkprojecten kunnen draaien. Los hiervan 
vervalt per 2011 de Rijks-bijdrage van 
300.000. € 100.000 € 100.000 € 1.000.000 

BES 49 Terugbrengen Raster 
buurtwerk 

Naast het begeleiden van Wijkaanpak 
organiseert Raster veel activiteiten ter 
versterking van leefbaarheid en sociale 
cohesie. Bezuiniging hierop zal effect 
hebben op deze terreinen.  € 100.000 € 50.000 € 200.000 

BES 50 Vermindering van 
subsidie voor 
basisvoorziening 
vluchtelingenwerk. 

Vergroting aantal zoekende 
asielzoekers/vluchtelingen.  

€ 50.000 € 50.000 € 100.000 

BES 52 Minder subsidie voor 
ouderenadvies en 
begeleiding (Focus-
Raster). 

Geen nadere toelichting 

€ 100.000 € 50.000 € 300.000 

BES 53 Korting op het budget 
van de Vrijwilligers 
Centrale Deventer. 

Geen nadere toelichting 

€ 50.000 € 50.000 € 150.000 

SAM 129 Beleidsontwikkeling en 
regievoering bij 
instellingen op het 
sociaal/maatschappelij
ke vlak. Bundelen van 
informatie, efficienter 
uitvoeren van 
beheersactiviteiten van 
instellingen op 
sociaal/maatschappelij
k vlak 

• Beleidsontwikkeling/regiefunctie door 
instellingen ipv gemeente;  
• Bij uitbesteding van uitvoeringsactiviteiten 
door de gemeente, de gemeentelijke 
bemoeizorg minimaliseren;  
• Afstemming informatievoorziening naar 
doelgroepen door gemeente en particulier 
initiatief;  
• Bundelen administratie, backoffice en 
stroomlijnen subsidies. 1 loket gedachten;  
• Geen WMO spreekuren door de 
gemeente;  
• 1 Loket niet alleen voor gemeente ook 
voor instellingen ;  
• Regiefunctie bij 1 instelling ipv gemeente; 
• Besparingen in de bedrijfsvoering van 
gesubsidieerde instellingen. ;        
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Verkorte 
Code 

Omschrijving 
mogelijkheid te 
verdienen en te 
bezuinigen Nadere omschrijving mogelijkheid 

Te verdienen 
of te 
bezuinigen 

Ondergrens 
Bandbreedte 

Bovengrens 
Bandbreedte 

• Concentreer ondersteuning 
gesubsidieerde instellingen ;   
• Afstemming tussen  grote  organisaties;  
• Meerjaren afspraken met 
welzijnsafspraken op basis van vertrouwen 
en niet op basis van controle. ; 
• Prioriteitenstelling bij welzijnsactiviteiten 
door het invoeren van een urgentietoets 

SAM 130 Samenvoeging en fusie 
van vergelijkbare 
instellingen 

• Reorganisatie instellingen door fusie van 
gelijksoortige instellingen,  
• Beperking aantal regievoerders, minder 
overlap in beleidsgebieden.; 
• Samenvoegen Binnen- & Buitensport;  
• Bundelen van welzijnsactiviteiten en 
financiele prikkel door aan te besteden / 
offertes;  
• Een grote Samenleefinstelling 
(Raster/VCD/DSB/VWOea) - als 
NETWERKorg;  
• Bewaak en versterk de belangen van 
vrijwilligers en mantelzorgers ;  
• Sportverenigingen samenvoegen;  
• Herinrichting Sportcomplexen;  
• Versterking van aanbod "meedoen en 
samenleving" initiatieven i.p.v nieuwe 
initiatieven. € 400.000 € 300.000 € 500.000 

SAM 133 Samenwerking 
veiligheidshuis en 
centra voor jeugd en 
gezin 

Bij de overlappende doelgroep meer 
gebruik maken van elkaar deskundigheid. 
Dit voorkomt dubbelingen en is 
doelmatiger.       

SAM 139 Inhuur van externen 
beperken en gebruik 
maken van 
deskundigen bij 
gesubsidieerde 
maatschappelijke 
organisaties 

Geen externe inhuur projectleiders maar 
mensen van gesubsidieerde instellingen 
inhuren; Voor interims binnen andere 
organisaties kijken; Minder inhuur externe;  
bezuinigen op externe informatiebureau 

      

SAM 143 Verstrekken 
werkgeverssubsidie 

Aan Stichting Vluchtelingenwerk 
rechtstreeks werkgeverssubsidie 
verstrekken       

SAM 150 Eigen bijdrage 
maatschappelijk werk 

Heffing van een eigen bijdrage voor mensen 
die een beroep doen op maatschappelijk 
werk € 120.000 € 100.000 € 150.000 

SAM 151 Uitbetaling PGB zorg in 
natura in eigen beheer 

Loopt nu via Salland verzekeringen. Kan in 
eigen beheer omdat de gemeente een 
applicatie beschikbaar heeft. WMO loket 
kan hier aan toegevoegd worden € 150.000 € 150.000 € 150.000 

SAM 152 Samenvoegen 
maatschappelijk werk 
Raster en Carinova 

Er is veel overlap tussen het 
maatschappelijk werk van Raster en 
Carinova. Dit samenvoegen. € 120.000 € 100.000 € 150.000 

   € 1.190.000 € 950.000 € 2.700.000 
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Zoekrichting 4: Zwem en sportaccommodaties  
De mogelijkheid tot het sluiten van het buitenbad Looermark heeft geleid tot suggesties om niet dit bad te 
sluiten, maar om het Borgelerbad te gaan exploiteren conform het model van het zwembad Looermark. Er 
wordt dan een groter beroep gedaan op de zelfwerkzaamheid van de bewoners en gebruikers. Ook daarmee 
zou een substantieel bedrag bespaard kunnen worden. Wij stellen voor deze mogelijkheid te onderzoeken 
gecombineerd met een grotere mate van zelfwerkzaamheid in Looermark. Daarnaast gaat het hier om een 

herijking van de bijdrage aan de NV DOS. De bezuiniging in deze zoekrichting is € 200.000 per jaar.  

 

Tabel 11: Totaal van de bij zoekrichting 4 behorende mogelijkheden 
 

Verkort
e Code 

Omschrijving mogelijkheid 
te verdienen en te 
bezuinigen Nadere omschrijving mogelijkheid 

Te verdienen 
of te 
bezuinigen 

Ondergrens 
Bandbreedte 

Bovengrens 
Bandbreedte 

ECC 181 Sponsoring 
sportaccommodaties 

Sponsoring sportaccommodaties 
€ 100.000 € 50.000 € 150.000 

BES 46 Afschaffen gemeentelijke 
bijdrage schoolzwemmen 

Schoolzwemmen is voor sommige 
leerlingen luxe (behalen C-diploma en 
ouders kunnen  zelf zwemles betalen); 
voor sommige leerlingen belangrijk 
(kinderen uit speciaal onderwijs; lage 
inkomens) € 120.000 0 € 120.000 

BES 67 Verhoging huurbijdrage 
sportvelden  

Voor verenigingen betekent dit een 
huurverhoging van ca 50%. De kans is 
groot dat dit tot verhoging van 
contributies leidt. Dekking 
huurinkomsten gaat van 15 naar 30%. 
Mogelijk combineren met verlagen 
bijdrage zelfwerkzaamheid aan 
verenigingen. € 50.000 € 50.000 € 50.000 

BES 69 Financiele taakstelling 
sportbedrijf.(sluiting 
Borgelerbad, stoppen 
verenigingsondersteuning/s
portstimulering verhoging 
huren)  

Sluiting Borgelerbad, vervallen 
ondersteuner, sportstimulering (NASB). 
Verhoging tarieven sporthallen. Forse 
huurverhoging verenigingen, dus 
contributies. Alleen nog facilitering 
voorzieningen, haaks op landelijke trend 
tot meer bewegen. Frictiekosten m.b.t. 
accommodaties. € 510.000 € 170.000 € 510.000 

BES 70 Sluiting zwembad 
Looermark  

Sluiting alle zwembaden muv één 
centraal zwembad (De Scheg). Nadere 
concretisering van frictie kosten is 
noodzakelijk.  € 125.000 0 € 125.000 

SAM 
135 

Sluiting of privatiseren 
(buiten)zwembaden 
Looermark en Borgelerbad. 

Met de Scheg is op de schaal van 
Devener een goede voorziening. 

€ 125.000 € 125.000 € 125.000 

   € 1080.000 € 345.000 € 1.030.000 
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Zoekrichting 5: Vrijwilligerswerk en wederkerigheid 
Er zijn verschillende suggesties gedaan om bij de verstrekking van een subsidie of een uitkering ook een 
wederdienst te vragen. Zowel voor individuen als voor groepen. Deze activiteiten zijn voor een deel op geld 
waardeerbaar en deels ook door te berekenen. Het college wil in deze richting op zoek naar een volume van 
€ 500.000. Ook hier geldt dat die uitwerking op een eigentijdse en nieuwe manier moet worden vormgegeven. 
In de bijeenkomsten met de samenleving zijn hiervoor meerdere suggesties gedaan. Het omzetten van 
uitkeringen en subsidies in nieuw werk levert gesubsidieerde banen op en geen bezuiniging. Hierbij moet 
worden onderzocht wat dit voor de bestaande werkgelegenheid betekent. Wederkerigheid binnen het 
bestaande werkgebied staat op gespannen voet met een garantie op behoud van werkgelegenheid. Deze 
paradox moet daarom scherp in beeld worden gebracht. 

 

Tabel 12: Totaal van de bij zoekrichting 5 behorende mogelijkheden 
 

Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid 
te verdienen en te 
bezuinigen Nadere omschrijving mogelijkheid 

Te verdienen of 
te bezuinigen 

Ondergrens 
Bandbreedte 

Bovengrens 
Bandbreedte 

BES 51 Minder inzet van 
opbouwwerk in begeleiden 
van taakgroepen wijkaanpak 
en regulier opbouwwerk. 

Geen nadere toelichting 

150.000 50.000 500.000 

SAM 132 Meer inzet van vrijwilligers 
bij welzijnswerk 

Mantelzorg en vrijwilligerswerk 
beleidsmatig en uitvoerend bij 
elkaar brengen. Kortdurende 
betrokkenheid van vrijwilligers. 
Hierbij oog hebben voor sociaal 
kapitaal (SROI) en het voorkomen 
van overbelasting van 
mantelzorgers (ter voorkoming 
ziekteverzuim door dubbele taken)       

SAM 138 Wederkerigheidprincipe als 
eis opnemen bij 
subsidiebeschikking 

SROI invoeren in subsidies. De 
wederkerigheid kan liggen in het 
verlengde van de subsidie, dan wel 
op een ander terrein van de 
Deventer samenleving 50.000 0 100.000 

SAM 140 Vergroten aantal vrijwilligers 
door sociale dienstplicht 

Incentives om het aantal 
vrijwilligers te vergroten.  1.500.000 500.000 2.500.000 

SAM 144 Maatjesproject ook voor 
andere doelgroepen 
invoeren  

Maatjesproject is vrijwilligerswerk 
om "normale" mensen te koppelen 
aan mensen met 
psychische/psychosociale 
problemen.  Dit vrijwilligersproject 
kan een nuttige bijdrage hebben 
op andere maatschappelijke 
terreinen.       

SAM 147 Ontwikkelen van talenten 
van uitkeringsgerechtigden 

Uitbuiten talenten (ontwikkelen 
van...) uitkeringsgerechtigden leidt 
uiteindelijk tot betaald werk; Laat 
bijdragen aan buurt BBQ en 
straatfeesten verdiend worden 
door eerst een inzet in de wijk te 
laten doen       

SAM 149 Uitkeringsgerechgtigden die 
nog geen regulier werk 
hebben, taken laten 
verrichten met 
maatschappelijke 
meerwaarde. 

Zoals indertijd de banenpool 
zorgen voor een SROI bij 
uitkeringen. 

500.000 0 1.000.000 

   € 2.200.000 € 550.000 € 4.100.000 
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B. Domein Jeugd 
 
Dit domein betreft alles wat kinderen en jong volwassenen raakt en de instellingen die hier bij betrokken zijn. 
 
De jeugd hoort bij de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. Bovendien ligt in het domein Jeugd in de 
nabije toekomst een grote uitdaging in het vormgeven van jeugdzorg op lokaal en regionaal niveau. In de 
beleidsagenda is de jeugdagenda een afzonderlijke prioriteit. Het college volgt ook hier het trap-op-trap-
afprincipe. In de uitwerking binnen dit domein worden interne herschikkingen op grond van de integrale 
aanpak en afweging niet uitgesloten. 
 

Tabel 13: Analyse begroting 2011 van het domein Jeugd 
 

UITGAVEN (* € 1.000)   INKOMSTEN (* € 1.000)  

 Personeelskosten € 2.343 
  Bijdragen provincie, andere gemeenten en 

overheden € 186 

 Kapitaallasten € 6.147     

 Uitkeringen € 40   Rijksvergoeding € 1.119 

 Subsidies eigen beleid € 2.630    

 Subsidies doorbetaald € 4.378   Overige inkomsten € 624 

 Onderhoud en energie € 2.868   Huur en pacht € 232 

 Inhuur adviesdiensten € 396    

 Overige leveringen en diensten € 925    

 Overige kosten en  
inkomensoverdrachten € 1.164 

 
  

     

TOTAAL € 20.892  TOTAAL € 2.160 
 

De begroting van dit domein is netto ruim € 18 miljoen bestaande uit de componenten in de tabel hiervóór. De 
personele factor en de subsidies zijn hierin de grootste component. 
 
Uit alle bestaande en ingediende suggesties blijven negentien mogelijkheden over.: 
 

Tabel 14: Suggesties te verdienen en bezuinigen in het domein Jeugd 
 

Verkorte 
Code Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

Te Bezuinigen 
of te verdienen 

Ondergrens 
Bandbreedte 

Bovengrens 
Bandbreedte 

BES 42 Verlaging vroegschoolse educatie via 85 % bereik en efficiency  115.000 0 223.000 

BES 43 Terugbrengen bijdrage onderwijsbegeleiding. 85.000 0 168.000 

BES 44 Bezuinigen op lokale middelen tbv aanpak voortijdig schoolverlaten 100.000 0 100.000 

BES 45 Verlagen bijdrage coördinatie brede scholen  90.000 0 90.000 

BES 46 Afschaffen gemeentelijke bijdrage schoolzwemmen 120.000 0 120.000 

BES 47 Beperken gemeentelijke bijdrage combinatiefuncties  100.000 0 200.000 

BES 88 Realisatie van minder locaties Centra Jeugd en Gezin (CJG) 100.000 0 375.000 

BES 89 Beperken gemeentelijke bijdrage peuterspeelzaalwerk.  450.000 0 900.000 

BES 90 Terugbrengen ambulant jongerenwerk 225.000 0 450.000 

BES 91 Beperking project zwerfjongeren 127.000 0 254.000 

JEU 95 Wijkgericht inzetten van middelen jeugd, beter benutten bestaande 
samenwerkingsrelaties en netwerken 

0     

JEU 96 Een virtueel Centrum voor Jeugd en Gezin als aanspreekpunt 
inrichten. 

0     

JEU 97 De hulp bij opgroeien zo veel mogelijk dichtbij de jongeren, en hun 
directe omgeving organiseren indachtig de uitspraak "it takes a 
village to raise a child". Jongeren meer verantwoordelijkheid geven 
voor openbare ruimte, onder meer door participatie in 
groenprojecten. 

100.000 50.000 150.000 

JEU 98 Stopzetten of verminderen van jeugd en jongerenprojecten 200.000 100.000 300.000 

JEU 99 Gebouwen beter benutten qua tijd (eerder open, later dicht) en       
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Verkorte 
Code Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

Te Bezuinigen 
of te verdienen 

Ondergrens 
Bandbreedte 

Bovengrens 
Bandbreedte 

mogelijkheden (school, opvang, activiteiten et cetera) 

JEU 100 Beperken "bestuurlijke drukte" op gebied van jeugd en jongeren.       

JEU 101 Beperken gemeentelijke bijdrage peuterspeelzaalwerk en hanteer 
daarbij de financiering per kindplaats. 

      

JEU 102 Meer preventie, meer algemene activiteiten in een vroegtijdig 
stadium. 

      

JEU 103 Betrek jeugd bij organiseren eigen plekken zoals verwoord in de 
nota "te gek een plek". 

      

  € 1.812.000 € 150.000 € 3.330.000 

 

Tabel 15: Volume van het totaal van deze mogelijkheden in het domein Jeugd 
 

 Ondergrens Bovengrens 

Te verdienen 0 0 

Te bezuinigen 150.000 3.330.000 

Totaal € 150.000 € 3.330.000 

 
Deze mogelijkheden laten de volgende verdere uitsplitsing zien (uitgaande van een gemiddelde van de 
bandbreedte). Hier zijn overigens geen verdienmogelijkheden ontvangen. 
 

Figuur 4: Mogelijkheden te bezuinigen in het domein Jeugd 
 

 
 
Uit deze analyse blijkt dat de nadruk van de mogelijkheden bijna helemaal op subsidies ligt. In dit domein zijn 
geen verdienmogelijkheden ingebracht. 
 
  

-

500.000 

1.000.000 

1.500.000 

2.000.000 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

apparaatskosten subsidies kosten derden

overige uitgaven inkomensoverdracht kapitaallasten



   

 

Eenheid Strategische Ontwikkeling       Rapportage fase 3, duiding/richting KvK Pagina 58 van 140 
 
 BIJLAGENBOEK 

Voorgenomen zoekrichting. 
In het domein Jeugd onderscheiden we één zoekrichting die we hierna verder toelichten. het volume van deze 
mogelijkheid is € 0,5 mln. 
 

Zoekrichting 6: Integraal jeugd- en onderwijsbeleid. 
De introductie van de CJG’s en de aangekondigde komst van de jeugdzorg richting gemeente vraagt om een 
integrale aanpak van jeugdbeleid en –uitvoering. Het onderwijs speelt hierin een centrale rol. Voor het 
opvangen van de toekomstige efficiencykortingen van het rijk geldt ook hier vooralsnog het trap-op-trap-
afprincipe. Voor nu zoeken we binnen dit domein een volume van € 500.000. De zoekopdracht zal breed 
ingestoken worden met het oog op de toekomstige ontwikkelingen. 

 

Tabel 16: Totaal van de bij zoekrichting 6 behorende mogelijkheden 
 

Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid 
te verdienen en te 
bezuinigen Nadere omschrijving mogelijkheid 

Te verdienen 
of te 
bezuinigen 

Ondergrens 
Bandbreedte 

Bovengrens 
Bandbreedte 

BES 42 Verlaging vroegschoolse 
educatie via 85 % bereik en 
efficiency  

Vroeg- en voorschoolse educatie is een 
belangrijk instrument in de aanpak van 
taalachterstanden. Het verlagen van 
hetbereik (85 %)heeft nadelige effecten 
voor bereik achterstandsleerlingen; 
verlagen subsidie aan Raster heeft 
nadelige gevolgen voor werkgelegenheid 
in Deventer. 115.000 0 223.000 

BES 43 Terugbrengen bijdrage 
onderwijsbegeleiding. 

leerlingenzorg is belangrijk in kader 
Passend Onderwijs (landelijke 
ontwikkeling). Kan eventueel op bezuinigd 
worden door het onderwijs een grotere 
financiele bijdrage te laten leveren. 85.000 0 168.000 

BES 44 Bezuinigen op lokale 
middelen tbv aanpak 
voortijdig schoolverlaten 

Het onderdeel preventie wordt minder 
uitgevoerd als gevolg van de bezuiniging 

100.000 0 100.000 

BES 45 Verlagen bijdrage 
coordinatie brede scholen  

Verlaging van de bijdrage vanuit de 
gemeente aan de coordinatiekosten brede 
scholen. In plaats daarvan moet het geld 
komen uit de reguliere begroting scholen 
of bijdrage van ouders 90.000 0 90.000 

BES 47 Beperken gemeentelijke 
bijdrage 
combinatiefuncties  

Sport en cultuur als onderdeel van het 
onderwijsprogramma (brede school) is 
van groot belang voor kinderen en 
jongeren  in Deventer 100.000 0 200.000 

BES 88 Realisatie van minder 
locaties Centra Jeugd en 
Gezin (CJG) 

De gemeente is verplicht per 2011 om 
centra voor jeugd en gezin in te voeren bij 
voorkeur in elke wijk; er wordt geld voor 
beschikbaar gesteld door ministerie voor 
Jeugd en gezin. er kan voor gekozen 
worden om minder CJG's te realiseren. 100.000 0 375.000 

BES 89 Beperken gemeentelijke 
bijdrage 
peuterspeelzaalwerk.  

Legt meer druk op voorzieningen 
kinderopvang en heeft gevolgen voor 
bereik van kinderen met trajecten voor 
aanpak taalachterstanden (VVE) 450.000 0 900.000 

BES 90 Terugbrengen ambulant 
jongerenwerk 

Jongerenwerk verminderen is mogelijk. 
Dit heeft gevolgen voor overlast op straat 
die nu al als groot wordt ervaren. 225.000 0 450.000 

BES 91 Beperking project 
zwerfjongeren 

Project kan worden gezien als tijdelijke 
voorziening (is geen wettelijke plicht); 
raakvlakken met maatschappelijke opvang 127.000 0 254.000 

JEU 95 Wijkgericht inzetten van 
middelen jeugd, beter 
benutten bestaande 

Weglekeffecten voorkomen, ook voor 
combinatiefuncties. Meer doelmatigheid 
zoeken door bestaande 0     
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Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid 
te verdienen en te 
bezuinigen Nadere omschrijving mogelijkheid 

Te verdienen 
of te 
bezuinigen 

Ondergrens 
Bandbreedte 

Bovengrens 
Bandbreedte 

samenwerkingsrelaties en 
netwerken 

samenwerkingsverbanden meer te 
benutten als centraal kader. Wijksgewijs 
organiseren waardoor uitvoering dichter 
op de doelgroep en ook meer integraal 
plaatsvindt. 

JEU 96 Een virtueel Centrum voor 
Jeugd en Gezin als 
aanspreekpunt inrichten. 

Door instelling van een virtueel CJG zijn er 
minder fysieke centra nodig. 

0     

JEU 97 De hulp bij opgroeien zo 
veel mogelijk dichtbij de 
jongeren, en hun directe 
omgeving organiseren 
ingedachtig de uitspraak "it 
takes a village to raise a 
child". Jongeren meer 
verantwoordelijkheid 
geven voor openbare 
ruimte, onder meer door 
participatie in 
groenprojecten. 

Meer verantwoordelijkheid aan jongeren 
geven, deelnemen van jongeren 
bevorderen (oa maatschappelijke stages), 
minder professionals waar jongeren het 
zelf kunnen 

100.000 50.000 150.000 

JEU 98 Stopzetten of verminderen 
van jeugd en 
jongerenprojecten 

Stopzetten JOPS (jongeren 
ontmoetingsplekken),  ouderbijdrage 
ambulant jongerenwerk, cq terugbrengen 
er van 200.000 100.000 300.000 

JEU 100 Beperken "bestuurlijke 
drukte" op gebied van 
jeugd en jongeren. 

Ketenaanpak,  minder overleggen, 
strakkere regie van de gemeente. 
Subsidieafspraken en controles 
versimpelen en bundelen.       

JEU 101 Beperken gemeentelijke 
bijdrage 
peuterspeelzaalwerk en 
hanteer daarbij de 
financiering per kindplaats. 

Beperken gemeentelijke bijdrage 
peuterspeelzaalwerk en hanteer daarbij 
de financiering per kindplaats. 

      

JEU 102 Meer preventie, meer 
algemene activiteiten in 
een vroegtijdig stadium. 

Organiseer preventieve activiteiten om 
crimineel gedrag te voorkomen en 
organiseer activiteiten rond kunst, cultuur 
en sport om jongeren te binden aan 
verengingen en activiteiten.       

JEU 103 Betrek jeugd bij 
organiseren eigen plekken 
zoals verwoord in de nota 
"te gek een plek". 

Door jeugd eigen plekken van ontmoeting 
te laten organiseren wordt doel 
(ontmoeting, binding, hulp bij opgroeien) 
eerder en beter bereikt.       

LEO 110 Versoberen straatmeubilair 
en technische installaties 

Met het afschaffen van 
wachttijdvoorspellers zijn besparingen te 
halen bij aanschaf en onderhoud van 
Verkeersregelinstallaties. De uitwerking 
op de verkeersveiligheid 
(roodlichtdiscipline) is echter onzeker.       

RP 122 Beperking onderhoud 
wegen en stringentere 
controle uitvoering van het 
wel uitgevoerde. 

In plaats van regulier en preventief 
onderhoud kan men overgaan naar 
curatief onderhoud. De kosten van 
eventuele schadeclaims moeten worden 
afgezet tegen de mindere uitgaven aan 
onderhoud. Samengevat:  acceptatie van 
mindere kwaliteit.       

RP 128 Bij ontwerpen van 
wijken/buurten/projecten 
meer rekening houden met 
(kosten van) beheer.  

Bij ontwerpen van 
wijken/buurten/projecten meer rekening 
houden met (kosten van) beheer.  
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Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid 
te verdienen en te 
bezuinigen Nadere omschrijving mogelijkheid 

Te verdienen 
of te 
bezuinigen 

Ondergrens 
Bandbreedte 

Bovengrens 
Bandbreedte 

SAM 145 Aanleggen van skatebanen 
(wel/niet) 

Niet aanleggen van de skatebaan in 
Diepenveen. 

30.000 30.000 30.000 

   € 1.722.000 € 180.000 € 3.240.000 
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C. Domein Dienstverlening en regelgeving 
 
Dit domein betreft de loketten, verordeningen, vergunningen en toezichttaken. Dit zijn alle diensten die de 
gemeente levert in wijk en buurt en alles waarvoor de gemeente toestemming moet geven of waar de 
gemeente volgens de wet iets over te zeggen heeft. 
 
De gemeente heeft de afgelopen jaren zwaar ingezet op het verhogen van de kwaliteit van de publieke 
dienstverlening. Die willen wij in dit stadium zo veel mogelijk ontzien. Daarover spreekt het collegeprogramma 
zich duidelijk uit. We zien wel mogelijkheden in het verder dereguleren en beperken van het toezicht. 
 

Tabel 17: Analyse begroting 2011 van het domein Dienstverlening en regelgeving 
 

UITGAVEN (* € 1.000)   INKOMSTEN (* € 1.000)  

 Personeelskosten € 14.592   Heffingen en leges € 4.272 

 Kapitaallasten € 375    

 Subsidies eigen beleid € 982   Overige inkomsten € 130 

 Onderhoud en energie € 178    

 Inhuur adviesdiensten € 581    

 Overige leveringen en diensten € 475    

 Overige kosten en 
inkomensoverdrachten € 1.176 

 
  

     

TOTAAL € 18.359  TOTAAL € 4.402 

 

De begroting van dit domein is netto ruim € 14 miljoen bestaande uit de componenten in de tabel hiervóór. De 
personele factor is hierin de grootste component. 
 
Uit alle bestaande en ingediende suggesties blijven 25 mogelijkheden over: 
 

Tabel 18: Suggesties te verdienen en bezuinigen in het domein Dienstverlening en regelgeving 
 

Verkorte 
Code Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

Te Bezuinigen 
of te verdienen 

Ondergrens 
Bandbreedte 

Bovengrens 
Bandbreedte 

DVL 167 Beperking beschikbaarheid van gemeentelijke loketten 125.000 100.000 150.000 

DVL 168 Versnellen teleloketten 50.000 0 100.000 

DVL 169 Beperkt uitgevoerd toezicht op vergunningen.  125.000 100.000 150.000 

DVL 170 Welstand afschaffen 150.000 100.000 200.000 

DVL 171 Meer verantwoordelijkheid voor openbare orde bij burgers 
leggen. 

0     

DVL 172 Minder gemeenschapsvoorzieningen, maar die wel beter 
exploitabel maken 

0     

DVL 173 Verminderen Deventer Nu in de krant       

BES 1 Niet meer uitvoeren van de duiktaak brandweer. 50.000 50.000 50.000 

BES 10 Tariefstijging begraafplaatsen.  75.000 50.000 100.000 

BES 13 Verhoging leges graafwerkzaamheden 81.000 81.000 81.000 

BES 2 Wijziging uitrukorganisatie 24-uursdienst door aanpassing 
bezetting voertuigen. 

160.000 100.000 500.000 

BES 22 Beperken vaartijden voetveer.  67.000 0 67.000 

BES 23 Verhoging tarieven kort parkeren. 0     

BES 29 Rijden centrumbus als aanvulling op OV-concessie laten vervallen. 120.000 120.000 120.000 

BES 3 Vermindering gemeentelijke bijdrage aan regionale brandweer 
binnen de veiligheidsregio Ijsselland. 

50.000 50.000 50.000 

BES 31 Afvalplan niet uitvoeren. Geen ondergrondse containers, geen 
nieuwe milieustraat, vrije grof vuilstort van 1000 naar 300 kg, 
lagere vergoeding aan Sallcon. Verder verlagen afvalstoffenheffing 
en ozb verhogen. 

700.000 400.000 1.000.000 

BES 4 Vervallen 4 werkervaringsplaatsen stadstoezicht  60.000 60.000 60.000 

BES 5 Opheffen vrijwilligerspost brandweer Colmschate 120.000 120.000 120.000 
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Verkorte 
Code Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

Te Bezuinigen 
of te verdienen 

Ondergrens 
Bandbreedte 

Bovengrens 
Bandbreedte 

BES 6 Verder terugbrengen stadstoezicht tot 70 % van de formatie 50.000 50.000 50.000 

BES 79 Inkrimpen van de openingstijden naar 3 uur per werkdag ( bijv. 
dagelijks van 9-12) 

86.000 86.000 86.000 

BES 80 Beperken telefonische bereikbaarheid naar dagelijks van 9-12 uur.  86.000 86.000 86.000 

BES 81 Beëindigen wijkwinkels en servicepunten en diensten op het 
terrein van wonen, zorg en welzijn. Deze exclusief op 1 plek 
aanbieden.  

181.000 181.000 181.000 

BES 82 Deventer NU in de huidige vorm volledig opheffen en digitaal gaan 
doen  

100.000 100.000 100.000 

BES 83 Beedindigen Deventer TV 50.000 50.000 50.000 

BES 9 Inzet beperken tot handhavingstaak obv marktverordening en 
kade-regeling 

60.000 40.000 65.000 

  € 2.546.000 € 1.924.000 € 3.366.000 

 
 

Tabel 19: Volume van het totaal van de mogelijkheden in het domein Dienstverlening en 
regelgeving 
 

 Ondergrens Bovengrens 

Te verdienen 1.067.000 1.667.000 
Te bezuinigen 1.393.000 2.235.000 
Totaal € 1.924.000 € 3.366.000 
 
Deze mogelijkheden laten de volgende verdere uitsplitsing zien (uitgaande van een gemiddelde van de 
bandbreedte).  
 

Figuur 5: Mogelijkheden te bezuinigen in het domein Dienstverlening en Regelgeving 
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Figuur 6: Mogelijkheden te verdienen in het domein Dienstverlening en Regelgeving 
 

 
 
Uit deze analyse blijkt dat de nadruk van de mogelijkheden bijna helemaal op de personele kosten en de 
verdienmogelijkheden bij de heffingen ligt. Dit is ook logisch vanwege de samenstelling van het budget. 
 
Voorgenomen zoekrichting. 
In het domein Dienstverlening en regelgeving onderscheiden we één zoekrichting die we hierna verder 
toelichten. Het volume van deze mogelijkheid is € 250.000. 
 

Zoekrichting 7: Deregulering/beperken toezicht  
Door het efficiënter inrichten van het proces van vergunningverlening, het reduceren van het aantal niet 
verplichte vergunningen en het verminderen van het toezicht (vooral) op de niet verplichte vergunningen is een 

volume te realiseren van € 250.000 per jaar. 

 
Tabel 20: Totaal van de bij zoekrichting 7 behorende mogelijkheden 
 

Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid 
te verdienen en te 
bezuinigen Nadere omschrijving mogelijkheid 

Te verdienen 
of te 
bezuinigen 

Ondergrens 
Bandbreedte 

Bovengrens 
Bandbreedte 

DVL 169 Beperkt uitgevoerd 
toezicht op vergunningen.  

  
125.000 100.000 150.000 

DVL 170 Welstand afschaffen   150.000 100.000 200.000 

BES 16 (Deels) afschaffen 
kapvergunningen 

Volledig afschaffen kapvergunningen. 
Besparing mogelijk omdat op dit moment 
geen leges worden geheven en er dus een 
ongunstige kosten/baten verhouding is. 80.000 0 80.000 

BES 9 Inzet beperken tot 
handhavingstaak obv 
marktverordening en kade-
regeling 

De dienstverlening naar de 
marktkooplieden door de markt- en 
havenmeesters (3 fte) kan minder. Dit 
bezuinigingsvoorstel is gekoppeld aan het 
bezuinigingsvoorstel m.b.t. de 
havendiensten. 60.000 40.000 65.000 

LEO 108 Strengere controle op 
civieltechnisch werk 
waardoor op termijn 
minder extra werk nodig is. 

Dit is een bezuiniging van langere adem. 
In de eerste tijd zijn er de kosten van extra 
controles om op termijn voordeel te 
kunnen behalen.       

LEO 113 Centrumbus laten rijden 
door vrijwilligers 

Voor het aanbieden van openbaar vervoer 
is door de provincie Overijssel een 
consessie verleend aan een 
vervoerbedrijf. Buiten dit bedrijf mogen 
anderen geen openbaar vervoer       
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Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid 
te verdienen en te 
bezuinigen Nadere omschrijving mogelijkheid 

Te verdienen 
of te 
bezuinigen 

Ondergrens 
Bandbreedte 

Bovengrens 
Bandbreedte 

aanbieden. Het laten rijden van de 
centrumbus door vrijwilligers vraagt om 
overleg en creatieve interpretaties van 
openbaar vervoer. 

   415.000 240.000 495.000 
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D. Domein Leefomgeving 
 
Onder het domein Leefomgeving valt het onderhoud van de openbare ruimte, het groen en de voorzieningen 
in de wijk of buurt. 
 
Aan het verder neerwaarts bijstellen van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte is mogelijk niet aan te 
ontkomen. Het is misschien te vermijden als we de samenleving weten te mobiliseren en meer zelfbeheer en 
zelfwerkzaamheid weten te organiseren. Dat past ook in onze opvatting en bestuursstijl zoals neergelegd in 
het collegeakkoord. Daarom bundelen wij de bestaande en nieuwe suggesties op dit vlak onder één 
zoekrichting. 
 
Tabel 21: Analyse begroting 2011 van het domein Leefomgeving 
 

UITGAVEN (* € 1.000)   INKOMSTEN (* € 1.000)  

 Personeelskosten 7.813   Rijksvergoeding 152 

 Kapitaallasten 4.426 
  Bijdragen provincie, andere gemeenten en 

overheden 12 

 Uitkeringen 404   Heffingen en leges 265 

 Subsidies eigen beleid 40   OZB 192 

 Onderhoud en energie 612    

 Inhuur adviesdiensten 304   Overige inkomsten 363 

 Overige leveringen en diensten 14.371   Rioolrecht  7.406 

 Overige kosten en 
inkomensoverdrachten 20 

 
  

     

TOTAAL € 27.989  TOTAAL € 8.390 
 

De begroting van dit domein is netto bijna € 20 miljoen bestaande uit de componenten in de tabel hiervóór. 
De personele factor en de leveringen en diensten van derden zijn hierin de grootste component.  
 
Uit alle bestaande en ingediende suggesties blijven 27 mogelijkheden over: 
 
Tabel 22: Suggesties te verdienen en bezuinigen in het domein Leefomgeving 
 

Verkorte 
Code Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

Te Bezuinigen en 
of te verdienen 

Ondergrens 
Bandbreedte 

Bovengrens 
Bandbreedte 

BES 11 Vrijvallende kapitaalslasten niet meer activeren Na 2014 wellicht 
meer vrijval. 

150.000 0 150.000 

BES 12 Beperken klein onderhoud openbare ruimte.  191.000 100.000 250.000 

BES 14 Afschaffen wensenbudget openbare ruimte (wegen).  105.000 105.000 105.000 

BES 15 Afschaffen wensenbudget openbare ruimte (groen).  50.000 50.000 50.000 

BES 16 (Deels) afschaffen kapvergunningen 80.000 0 80.000 

BES 17 Beperken klein onderhoud groenbeheer.  300.000 0 300.000 

BES 18 Bijstellen onderhoudskwaliteitsniveau van basis naar sober  200.000 200.000 200.000 

BES 19 Geen handhaving hondenpoep meer.  76.000 76.000 120.000 

BES 20 Bezuinigen op handmatig en mechanisch reinigen 255.000 0 500.000 

BES 24 Minder verkeerskundige advisering 49.000 0 150.000 

BES 25 Jaarschijf MIND vervallen boven het minimale bedrag per inwoner. 279.000 0 300.000 

BES 28 Wijkbudgetten verkeersmaatregelen vervallen. 84.000 84.000 84.000 

BES 48 Verlaging van de wijkbudgetten vanuit programma welzijn (12). 100.000 100.000 1.000.000 

BES 49 Terugbrengen Raster buurtwerk 100.000 50.000 200.000 

BES 51 Minder inzet van opbouwwerk in begeleiden van taakgroepen 
wijkaanpak en regulier opbouwwerk. 

150.000 50.000 500.000 

BES 7 Onderhoudskwaliteitsniveau binnenstad, Vijfhoek en 
herstructurering van basis naar sober 

257.000 80.000 257.000 
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BES 8 De investeringen van het gemeentelijk rioolplan (GRP) 5 jaar 
uitstellen. Dit leidt tot structurele verlaging bij de rioolheffing. Zie 
programma 15.  

0     

LEO 104 Burgers meer zelf verantwoordelijk maken voor de openbare 
ruimte door zelfwerkzaamheid, verkoop groenstroken en 
budgetoverheveling 

150.000 100.000 200.000 

LEO 105 Hondenbezitters via (verhoogde) hondenbelasting mee laten 
betalen aan hondenuitlaatplaatsen 

50.000 50.000 50.000 

LEO 106 Verkoop snippergroen 50.000 0 100.000 

LEO 107 Meer natuurlijk groenbeheer, waarbij de natuur meer z'n gang mag 
gaan.  

      

LEO 108 Strengere controle op civieltechnisch werk waardoor op termijn 
minder extra werk nodig is. 

      

LEO 109 Gladheidbestrijding organiseren ism agrarische ondernemers 50.000 25.000 75.000 

LEO 110 Versoberen straatmeubilair en technische installaties       

LEO 111 Afschaffen van kapvergunningen, waarmee wordt bespaard op 
kosten van beoordeling en vergunningverlening 

      

LEO 112 Door natuurlijk groenbeheer - wat een besparing oplevert - ook op 
speelplaatsen toe te passen zijn op eenvoudiger wijze  natuurlijke 
speelplekken te creëren. 

      

LEO 113 Centrumbus laten rijden door vrijwilligers       

       2.726.000 1.070.000 4.671.000 

 
 
Tabel 23: Volume van het totaal van deze mogelijkheden in het domein Leefomgeving 
 

 Ondergrens Bovengrens 

Te verdienen 0 0 

Te bezuinigen 1.070.000 4.671.000 

Totaal € 1.070.000 € 4.671.000 

 
Deze mogelijkheden laten de volgende verdere uitsplitsing zien (uitgaande van een gemiddelde van de 
bandbreedte).  
 
 
Figuur 7: Mogelijkheden te bezuinigen in het domein Leefomgeving 
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Figuur 8: Mogelijkheden te verdienen in het domein Leefomgeving 
 

 
 
Uit deze analyse blijkt dat de nadruk van de mogelijkheden bijna helemaal op kosten van derden ligt. 
 
Voorgenomen zoekrichtingen. 
In het domein Leefomgeving onderscheiden we één zoekrichting die we hierna verder toelichten. Het volume 
van deze mogelijkheid is € 1,0 miljoen. 
 

Zoekrichting 8: Bewoners sturen in de leefomgeving 
Zeer veel suggesties spreken over het introduceren of uitbreiden van de zelfwerkzaamheid, vooral in 
het domein Leefomgeving. Dit past ook in het profiel van de burgerschapsstijlen zoals deze dominant 
in Deventer aanwezig zijn. Maar liefst 73% van de Deventer bevolking is hiertoe bereid. Door de 
overheveling van budgetten richting de wijken te combineren met een gelijktijdige korting op deze 
budgetten is deze bezuiniging te realiseren. Het volume dat hier wordt gezocht is € 1 miljoen. Deze 
maatregelen zijn in het coalitieakkoord ook nadrukkelijk naar voren gebracht en zullen daarom ook 
verder uitgewerkt worden. Dat houdt ook in dat de bezwaren nadrukkelijk in beeld worden gebracht. 
De vraag van toezicht op de uitvoering, maar ook wat te doen als de gewenste mate van vrijwilligheid 
niet wordt gerealiseerd horen daarbij. Daarom zal scherp onderscheid gemaakt worden tussen 
zelfwerkzaamheid en zelfbestuur door burgers in de wijken. 

 
Tabel 24: Totaal van de bij zoekrichting 8 behorende mogelijkheden. 
 

Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid 
te verdienen en te 
bezuinigen Nadere omschrijving mogelijkheid 

Te verdienen 
of te 
bezuinigen 

Ondergrens 
Bandbreedte 

Bovengrens 
Bandbreedte 

DVL 171 Meer verantwoordelijkheid 
voor openbare orde bij 
burgers leggen. 

  

0     

BES 12 Beperken klein onderhoud 
openbare ruimte.  

Klein onderhoud beperken richting 
veiligheidsniveau. Afbouwen civiele 
uitvoering via Deventer Groenbedrijf -> 
naar externe goedkopere aannemer. Dit is 
dus eigenlijk ook deels een efficiencyslag. 191.000 100.000 250.000 

BES 14 Afschaffen wensenbudget 
openbare ruimte (wegen).  

Wensenbudget tbv burgers als vrije 
middelen opzeggen. Dit betekent feitelijk 
dat alle uitvoerende ondersteuning aan 
taakgroepen van de wijkaanpak wegvalt.  105.000 105.000 105.000 

BES 15 Afschaffen wensenbudget 
openbare ruimte (groen).  

Wensenbudget tbv burgers als vrije 
middelen opzeggen. Dit betekent feitelijk 50.000 50.000 50.000 

-5.000 
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15.000 

25.000 

35.000 

45.000 

55.000 

65.000 

75.000 
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Bijdragen van derden Heffingen Overige inkomsten Subsidies
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Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid 
te verdienen en te 
bezuinigen Nadere omschrijving mogelijkheid 

Te verdienen 
of te 
bezuinigen 

Ondergrens 
Bandbreedte 

Bovengrens 
Bandbreedte 

dat de ondersteuning aan de taakgroepen 
volledig wegvalt.  

BES 17 Beperken klein onderhoud 
groenbeheer.  

Contract Deventer Groenbedrijf (DGB) 
beperken: - beperken areaal; - geen 
meldingen; - geen service/evenementen 
inzet - centrale huisvesting. Daarnaast 
blokkeren 'verplichte' lumpsum afdracht 
door DGB aan Sallcon! 300.000 0 300.000 

BES 18 Bijstellen 
onderhoudskwaliteitsnivea
u van basis naar sober  

Bijstellen onderhoudskwaliteitsniveau 
groen naar beneden van basis naar sober 
voor met name Vijfhoek. Verder verlaging 
niet mogelijk, omdat je bij groen dan op 
de kapitaalsvernietigingsgrens zit. 200.000 200.000 200.000 

BES 19 Geen handhaving 
hondenpoep meer.  

Hondenpoep scoort altijd hoog op de 
ergenisladder. Handhaving dat met veel 
discussie op verzoek van burgers is 
ingevoerd, komt dan volledig te vervallen. 
Geen handhavingsactiviteiten meer 76.000 76.000 120.000 

BES 20 Bezuinigen op handmatig 
en mechanisch reinigen 

Bezuiniging op mechanisch (Circulus) en 
handmatig (Cambio) reinigen. Theoretisch 
te beperken tot wettelijke taak (geen 
gevaar voor burgers en wegbeheer taak -> 
gladheidsbestrijding en goten reiniging 
zodat wel afvoer regenwater). Risico met 
betrekking tot voortbestaan Cambio, als 
bezuiniging groter dan 250.000. Forse 
frictiekosten bij andere programma's. 
Voorstel is inclusief bezuiniging 
bladcampagne DGB tot veiligheidsniveau. 255.000 0 500.000 

BES 28 Wijkbudgetten 
verkeersmaatregelen 
vervallen. 

De wijkenbeheerders kunnen geen kleine 
wensen burgers meer invullen. Dit 
betekent feitelijk dat de ondersteuning 
aan de taakgroepen van de wijkaanpak 
volledig wegvalt. 84.000 84.000 84.000 

BES 7 Onderhoudskwaliteitsnivea
u binnenstad, Vijfhoek en 
herstructurering van basis 
naar sober 

Onderhoudskwaliteitsniveau 
terugbrengen van basis naar sober voor 
verharding en meubilair. 

257.000 80.000 257.000 

LEO 104 Burgers meer zelf 
verantwoordelijk maken 
voor de openbare ruimte 
door zelfwerkzaamheid, 
verkoop groenstroken en 
budgetoverheveling 

Als burgers meer zelfwerkzaam worden in 
het beheer en onderhoud van de 
openbare ruimte en het groen, kan er 
bezuinigd worden op diensten die nu 
centraal dit beheer en onderhoud centraal 
aanbieden. Door verkoop van loze stukken 
grond en delen van openbare ruimte waar 
de gemeente niet per se eigenaar van 
hoeft te zijn, kan opbrengst worden 
gegenereerd. 150.000 100.000 200.000 

LEO 107 Meer natuurlijk 
groenbeheer, waarbij de 
natuur meer z'n gang mag 
gaan.  

Meer natuurlijk groenbeheer, waarbij de 
natuur meer z'n gang mag gaan.  Heeft 
relatie met de bestaande suggestie BES 18 
waar het onderhoudsniveau van basis 
naar sober gaat.       

LEO 109 Gladheidsbestrijding 
organiseren i.s.m. 
agrarische ondernemers 

Agrarische ondernemers hebben vaak het 
materieel om een bijdrage te kunnen 
leveren aan gladheidbestrijding. Over 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
zullen dan wel heldere afspraken gemaakt 
moeten worden. 50.000 25.000 75.000 
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Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid 
te verdienen en te 
bezuinigen Nadere omschrijving mogelijkheid 

Te verdienen 
of te 
bezuinigen 

Ondergrens 
Bandbreedte 

Bovengrens 
Bandbreedte 

LEO 111 Afschaffen van 
kapvergunningen, 
waarmee wordt bespaard 
op kosten van beoordeling 
en vergunningverlening 

Afschaffen van kapvergunningen, 
waarmee wordt bespaard op kosten van 
beoordeling en vergunningverlening 

      

LEO 112 Door natuurlijk 
groenbeheer - wat een 
besparing oplevert - ook op 
speelplaatsen toe te 
passen zijn op eenvoudiger 
wijze  natuurlijke 
speelplekken te creëren. 

De beheerder van als zodanig aangeduide 
speelplekken behoud een 
verantwoordelijkheid voor het aldaar 
veilig kunnen spelen. 

      

SAM 148 Verlaging budget 
speeltuinonderhoud 

Verlaging budget speeltuinonderhoud 

      

   € 1.718.000 € 820.000 € 2.141.000 
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E. Domein Ruimte en Projecten 
 
Onder het domein Ruimte en Projecten vallen de plannen en de projecten op het gebied van woningbouw, 
bedrijventerreinen, grote infrastructuur, parkeren en parkeergarages. Maar ook duurzaamheid, maken van 
bestemmingsplannen en wel of geen winst maken met het gemeentelijk grondbedrijf en vastgoedbedrijf vallen 
onder dit domein. 
 
Een bescheiden lastenverzwaring die inspeelt op een nadrukkelijk gevoeld knelpunt in wijken en buurten, ook 
buiten het centrum, is voor het college aanvaardbaar. Door deze zoekrichting te koppelen aan het thema 
duurzaamheid draagt hij bij aan het realiseren van doelstellingen uit het collegeprogramma en de 
beleidsagenda. 
 
Tabel 25: Analyse begroting 2011 van het domein Ruimte en Projecten 
 

UITGAVEN (* € 1.000)   INKOMSTEN (* € 1.000)  

 Personeelskosten 17.499   Rijksvergoeding 8.998 

 Kapitaallasten 8.636 
  Bijdragen provincie, andere gemeenten en 

overheden 623 

 Uitkeringen 645   Rente en dividend 138 

 Subsidies eigen beleid 1.559   Huur en pacht 1.936 

 Onderhoud en energie 2.657   Overige inkomsten 420 

 Inhuur adviesdiensten 15.732   Afvalstoffenheffing 11.556 

 Overige leveringen en diensten 1.216   Heffingen en leges 4.244 

 Overige kosten en 
inkomensoverdrachten 837 

 
  

     

TOTAAL € 48.780  TOTAAL € 27.915 

 

De begroting van dit domein is netto ruim € 21 miljoen bestaande uit de componenten in de tabel hiervóór. De 
personele factor is hierin de grootste component naast inhuur van adviesdiensten. Onder deze laatste post 
vallen vooral de kosten van de inzameling van afvalstoffen.  
 
Uit alle bestaande en ingediende suggesties blijven negentien mogelijkheden over: 
 
Tabel 26: Suggesties te verdienen en bezuinigen in het domein Ruimte en Projecten 
 

Verkorte 
Code Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

Te Bezuinigen 
en of te 

verdienen 
Ondergrens 

Bandbreedte 
Bovengrens 

Bandbreedte 

BES 21 Investeringen in MPP (parkeren) niet uit voeren.  572.000 0 572.000 

BES 26 Vervallen algemene advisering verkeerstechniek. 100.000 100.000 100.000 

BES 30 Niet afbreken garage Wilhelminabrug en voortzetting exploitatie. 546.000 546.000 546.000 

BES 32 Op een meer commerciele wijze verkopen van ondergrond voor 
bodemenergiesystemen, mogelijkheden voor plaatsen windmolens, 
biomassa  energieopwekking, daken om zonnepanelen. 

200.000 200.000 200.000 

BES 33 Beperking bijdrage Ulebelt 50.000 50.000 300.000 

BES 34 Actualiseren bestemmingsplan terugbrengen tot reguliere planning 80.000 55.000 80.000 

BES 35 Heffing leges bij toepassing grondexploitatiewet Inbreidingen 55.000 55.000 55.000 

BES 36 Stopzetten bijdrage woonconsumenten 80.000 0 80.000 

BES 94 Meer winst uit de ontwikkeling en verkoop van gronden. 375.000 250.000 500.000 

RP 114 Met het apart ophalen van plastic afval en de beschikbaarheid van 
grotere modellen kliko's kan in plaats van eens per twee weken het 
grijze afval eens per drie weken worden opgehaald. Inkomsten voor 
afvalverwerking kunnen toenemen door de vrije stort van 1.000 kg te 
beperken tot 300 kg. Het werken met wijk inzamelpunten voor 
plastic, blik, glas, papier en tuinafval kan kosten besparen op de 
inzameling. 

0 0 500.000 

RP 115 Realisatie van  een totaal pakket aan duurzaamheidsmaatregelen op 
basis van bestaande situaties mbt afvalverwerking, gebiedsexploitatie 

1.000.000 500.000 1.500.000 
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Verkorte 
Code Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

Te Bezuinigen 
en of te 

verdienen 
Ondergrens 

Bandbreedte 
Bovengrens 

Bandbreedte 

ed. 

RP 116 Invoeren van betaald parkeren in ook andere wijken dan de 
schilwijken en de binnenstad. Hiermee laten betalen voor de auto in 
de openbare ruimte. 

500.000 250.000 500.000 

RP 117 Verkoop openbaar groen dan wel adoptie hiervan door burgers en 
bedrijfsleven. 

   

RP 118 Tolheffing op de Wilhelminabrug 1.000.000 500.000 1.500.000 

RP 119 Functioneler ruimtegebruik voor wonen en werken    

RP 120 Meer rendement uit onroerend goed halen door verkoop van 
gemeentegrond. 

50.000 0 100.000 

RP 121 Uitstel ontwikkeling A1 lokatie    

RP 122 Beperking onderhoud wegen en stringentere controle uitvoering van 
het wel uitgevoerde. 

   

RP 123 Aandelen uitgifte op projecten    

RP 124 Gebruik expertise burgers, houdt burgers betrokken bij bezuinigingen    

RP 125 Beplanten van Braakliggende terreinen. Door gemeentelijke terreinen 
( waar voorlopig niets mee gedaan wordt) te beplanten, ontstaan er 
verdienmogelijkheden.    

100.000 0 200.000 

RP 126 Beperk de ronden van parkeerwachten tot 1 ipv 2 personen 50.000 25.000 75.000 

RP 127 Betalen voor gebruik speelplaatsen Ulebelt in de Vijfhoek    

RP 128 Bij ontwerpen van wijken/buurten/projecten meer rekening houden 
met (kosten van) beheer.  

   

  € 4.758.000 € 2.531.000 € 6.808.000 

 
Tabel 27: Volume van het totaal van deze mogelijkheden in het domein Ruimte en Projecten 
 

 Ondergrens Bovengrens 

Te verdienen 1.801.000 3.601.000 

Te bezuinigen 730.000 3.207.000 

Totaal € 2.531.000 € 6.808.000 

 
Deze mogelijkheden laten de volgende verdere uitsplitsing zien (uitgaande van een gemiddelde van de 
bandbreedte).  
 
Figuur 9: Mogelijkheden te bezuinigen in het domein Ruimte en Projecten 
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Figuur 10: Mogelijkheden te verdienen in het domein Ruimte en Projecten 
 

 
 
Uit deze analyse blijkt dat de nadruk van de mogelijkheden sterk op kosten van derden in 
verdienmogelijkheden ligt. Dit betekent dat we hier nadrukkelijk te maken hebben met oplossingen waar we 
andere (markt)partijen voor nodig hebben om gemeentelijke doelen te realiseren. 
 
Voorgenomen zoekrichtingen. 
In het domein Ruimte en Projecten onderscheiden we twee zoekrichtingen die we hierna verder toelichten. 
Het volume van deze mogelijkheden is € 1,0 miljoen. 
Bij dit domein is er een groot verschil tussen het totaal van de mogelijkheden (tussen € 2,5 en € 7 miljoen) en 
het volume van de zoekrichtingen. Dit komt doordat het lang duurt voordat de mogelijkheden gerealiseerd zijn 
en ook pas na een aantal jaren ingeboekt kunnen worden. Daarom zullen deze mogelijkheden ook bruikbaar 
kunnen zijn voor de beleidsontwikkeling op langere termijn. 
 

Zoekrichting 9: Verdienen met milieu 
In tal van werksessies en wijkavonden zijn suggesties gedaan om te verdienen met duurzaamheid. Ook in de 
eerste set verdien- en bezuinigingsmogelijkheden waren hier al enkele suggesties voor opgenomen. Het ligt 
voor de hand om een prioriteit van het coalitieakkoord en de beleidsagenda te koppelen aan de mogelijkheid 

om geld te genereren voor gemeentelijke taken. We zoeken hier een volume van € 500.000 per jaar. 

 
Tabel 28: Totaal van de bij zoekrichting 9 behorende mogelijkheden 
 

Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid 
te verdienen en te 
bezuinigen Nadere omschrijving mogelijkheid 

Te verdienen 
of te 
bezuinigen 

Ondergrens 
bandbreedte 

Bovengrens 
bandbreedte 

BES 31 Afvalplan niet uitvoeren. 
Geen ondergrondse 
containers, geen nieuwe 
milieustraat, vrije grof 
vuilstort van 1000 naar 300 
kg, lagere vergoeding aan 
Sallcon. Verder verlagen 
afvalstoffenheffing en ozb 
verhogen. 

Afvalplan wordt niet uitgevoerd. Geen 
ondergrondse containers, geen nieuwe 
milieustraat, vrije grof vuilstort van 1000 
naar 300 kg, lagere vergoeding aan 
Sallcon. Verder verlagen 
afvalstoffenheffing en ozb met het zelfde 
bedrag verhoogd 

700.000 400.000 1.000.000 

BES 32 Op een meer commerciele 
wijze verkopen van 
ondergrond voor 

Een andere manier van kijken naar 
opbrengsten. Gemeente verkoopt ruimte 
om windmolens te plaatsen, ondergrond 

200.000 200.000 200.000 
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Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid 
te verdienen en te 
bezuinigen Nadere omschrijving mogelijkheid 

Te verdienen 
of te 
bezuinigen 

Ondergrens 
bandbreedte 

Bovengrens 
bandbreedte 

bodemenergiesystemen, 
mogelijkheden voor 
plaatsen windmolens, 
biomassa  
energieopwekking, daken 
om zonnepanelen. 

voor bodemenergiesystemen, biomassa 
voor energieopwekking, daken om 
zonnepanelen op te plaatsen. 
Paradigmawisseling, onzeker traject. 

RP 114 Met het apart ophalen van 
plastic afval en de 
beschikbaarheid van 
grotere modellen kliko's 
kan in plaats van eens per 
twee weken het grijze afval 
eens per drie weken 
worden opgehaald. 
Inkomsten voor 
afvalverwerking kunnen 
toenemen door de vrije 
stort van 1.000 kg te 
beperken tot 300 kg. Het 
werken met wijk 
inzamelpunten voor 
plastic, blik, glas, papier en 
tuinafval kan kosten 
besparen op de inzameling. 

Bij de afvalinzameling zijn naast Circullus 
onder meer Cambio en Salcon belangrijke 
dienstverleners. Besparing aan de ene 
kant kunnen leiden tot extra uitgaven aan 
de andere kant. Er zijn verschillende 
mogelijkheden.                                                      
• Grijs en plastic afval in cycli van 3 weken 
ophalen 
• Afval / groen / reiniging / uitvoering 
meer in ketenaanpak.  
• Bij afvalverwijdering de vrije stort van 
1000 naar 300 kg verlagen 
• Afvalscheiding in openbare ruimte 
• Diftar(?) meer afval=meer betalen 
Wwijk inzamel punt voor afval papier glas 
plastic metaal 
• 3-wekelijkse cyclus afval ophalen 
• Inzameling plastic centraal 
• Meer afval (kleine) bakken in de wijk  
• IJsselrecreatie: toezicht op afval.  
• Stort afval niet duurder! 
• Stel burgers zelf verantwoordelijk voor 
hun afval 
• Grote container voor oud papier 
• In elke buurt een plek om tuinafval te 
storten 
• Inzamelen oud papier in dorpen stoppen 

0 0 500.000 

RP 115 Realisatie van  een totaal 
pakket aan 
duurzaamheidsmaatregele
n op basis van bestaande 
situaties mbt 
afvalverwerking, 
gebiedsexploitatie ed. 

Met het komen tot een totaalpakket aan 
duurzaamheidmaatregelen zal aan de 
voorkant eerst tot een extra beleidsinzet 
vragen; mogelijk te combineren met reeds 
in gang gezet duurzaamheidsbeleid.             
• Energie halen uit de Ijssel 
• Windmolen of andere alternatieve 
energiebronnen op Deventer grondgebied 
• Afval transformeren tot grondstof 
(duurzame productieprocessen) 
• Saxion opleiding duurzaamheid in 
samenhang met andere ontwikkelingen 
brengen (kennisontwikkeling) 
• Onderzoek uitbreiding economische 
waarde van de IJssel 
• Gemeentelijk duurzaam energiebedrijf  
oprichten 
• Onderzoek uitbreiden naar 
biodiversiteitswaarde IJsseloevers, 
uiterwaarden 
• Energiebesparing gemeentelijke 
gebouwen 
• Bij afbraak van gebouwen en wijken 
berekeningen maken hoeveel energie dat 
kost en of dat opweegt tegen de 
duurzaamheid van de nieuwbouw 
• Betrekken Ulebelt bij ontwikkeling 

1.000.000 500.000 1.500.000 
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Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid 
te verdienen en te 
bezuinigen Nadere omschrijving mogelijkheid 

Te verdienen 
of te 
bezuinigen 

Ondergrens 
bandbreedte 

Bovengrens 
bandbreedte 

Steenbrugge (duurzaamheid) 
• Energiebesparing in publieke gebouwen 
• Afval groenbeheer benutten als 
energiebron (vergisten) 
• Groendaken bevorderen.  
• Gemeentelijke duurzaam enegiebedrijf 
• Op een meer commerciele wijze 
verkopen van ondergrond voor 
bodemenergiesystemen,  
• Mogelijkheden voor plaatsen 
windmolens, biomassa  
energieopwekking, daken om 
zonnepanelen. 

RP 119 Functioneler ruimtegebruik 
voor wonen en werken 

Combineren van ruimtelijke functies, 
bestaande bebouwing in plaats van 
nieuwbouw, meervoudig ruimtegebruik 
maatschappelijke voorzieningen, eikendal 
herkavelen naar kleinere kavels. 

      

RP 125 Beplanten van 
Braakliggende terreinen. 
Door gemeentelijke 
terreinen ( waar voorlopig 
niets mee gedaan wordt) 
te beplanten, ontstaan er 
verdienmogelijkheden.    

De gemeente is jaarlijks veel geld kwijt 
aan onderhoud van terreinen, waar 
voorlopig niets mee gedaan wordt + 
plantsoenen en groenvoorzieningen met 
speelgelegenheden. Om dit onderhoud te 
beperken bestaalijkheid om rooibossen/ 
bomen te plaatsen. Dit zorgt er voor dat 
ander groen/ onkruid slecht kan groeien. 
Tevens vangt het de beruchte CO2 op. 
Maar wat het voornaamste is dat ze als ze 
volgroeit zijn gekapt kunnen worden t.b.v. 
biobrandstof of andere bruikbare 
materialen. Geplaatst nabij fietspaden 
zorgt 't er ook nog voor dat fietsers 
windluw kunnen fietsen. Kortom een 
investering met veel voordelen. Indien 
appel/ peer/ pruimenbomen geplaatst 
worden kan ook nog eens voordeel 
genoten worden van vruchtgebruik 

100.000 0 200.000 

   €2.000.000 €1.100.000 €3.400.000 

 
  



   

 

Eenheid Strategische Ontwikkeling       Rapportage fase 3, duiding/richting KvK Pagina 75 van 140 
 
 BIJLAGENBOEK 

Zoekrichting 10: Parkeren in de openbare ruimte 
De auto neemt steeds meer plek in binnen de openbare ruimte. Het toenemende bezit van een tweede auto 
leidt in wijken en buurten tot verhoogde druk op de parkeergelegenheid en overvolle straten. Het meer dan 
kostendekkend maken van bestaande voorzieningen en het verdienpotentieel elders in de gemeente zijn voor 
ons primaire mogelijkheden in dit zoekgebied.  Er zal bij de uitwerking van deze zoekrichting nadrukkelijk 
rekening worden gehouden met het proces en de uitkomsten van het bereikbaarheidsconclaaf. Het volume dat 

hiermee gerealiseerd kan worden is € 500.000 per jaar. 

 
Tabel 29: Totaal van de bij zoekrichting 10 behorende mogelijkheden 
 

Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid 
te verdienen en te 
bezuinigen Nadere omschrijving mogelijkheid 

Te verdienen 
of te 
bezuinigen 

Ondergrens 
bandbreedte 

Bovengrens 
bandbreedte 

BES 21 Investeringen in MPP 
(parkeren) niet uit voeren.  

Het uitstellen/afstellen van investeringen 
leidt mogelijk tot meer parkeerdruk en 
het niet halen van ambities (pleinen vrij). 
Bestuurlijke en maatschappelijke 
dynamiek is wel zeer groot rondom alle 
ontwikkelingen in de binnenstad. De 
organisatie wordt minder belast door het 
niet uitvoeren van investeringsprojecten 
en kan dus goedkoper. 

572.000 0 572.000 

BES 30 Niet afbreken garage 
Wilhelminabrug en 
voortzetting exploitatie. 

De afschrijvingstermijn van de 
Wilhelminabrug is gebaseerd op sloop in 
2012. Dit betekent dat vanaf 2012 geen 
kapitaalslasten meer betaald hoeven te 
worden; de inkomsten komen dan 
eveneens te vervallen. Indien besloten 
wordt de Wilhelminabrug te laten staan, 
blijven de inkomsten staan terwijl er geen 
extra uitgaven tegenover staan. Een 
(tijdelijke) vervangende garage in het 
sluiskwartier is dan ook niet nodig. 546.000 546.000 546.000 

RP 116 Invoeren van betaald 
parkeren in ook andere 
wijken dan de schilwijken 
en de binnenstad. Hiermee 
laten betalen voor de auto 
in de openbare ruimte. 

Innovatieve vormen van het heffen van 
parkeerbelasting (smartphone, gps, etc.) 
maken het mogelijk om met lagere 
investeringen betaald parkeren in te 
kunnen voeren.  

500.000 250.000 500.000 

RP 118 Tolheffing op de 
Wilhelminabrug 

Huidige wet- en regelgeving maken het 
niet mogelijk om op gangbare wijze tol te 
heffen op de Wilhelminabrug. De opgave 
bestaat er uit om een slimme methode te 
vinden die opbrengsten (in welke vorm 
dan ook) koppelt aan gebruik maken van 
de Wilhelminabrug.   1.000.000 500.000 1.500.000 

   € 2.618.000 € 1.296.000 € 3.118.000 
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F. Domein Economie en Cultuur  
 
Onder het domein Economie en Cultuur vallen economische aangelegenheden (detailhandel, kermis, VVV, 
toerisme, bedrijventerreinen) en de culturele voorzieningen en monumenten. 
 
Het college wil proberen het culturele aanbod in Deventer te behouden, versterken en als het kan uit te 
breiden. De uitkomsten van de werksessies hebben ons overtuigd van de mogelijke haalbaarheid van een 
aantal zoekrichtingen die het huidige aanbod ongemoeid laten en toch een substantiële bijdrage leveren aan 
de bezuinigingsdoelstelling. 
 
Tabel 30: Analyse begroting 2011 van het domein Economie en Cultuur 
 

UITGAVEN (* € 1.000)   INKOMSTEN (* € 1.000)  

 Personeelskosten 3.770 
  Bijdragen provincie, andere gemeenten en 

overheden 473 

 Kapitaallasten 1.355   Heffingen en leges 3 

 Subsidies eigen beleid 1.283   Overige inkomsten 904 

 Subsidies doorbetaald 7.658   Rente en dividend 560 

 Onderhoud en energie 272   Huur en pacht 635 

 Inhuur adviesdiensten 955    

 Overige leveringen en diensten 68    

 Overige kosten en 
inkomensoverdrachten 614 

 
  

     

TOTAAL € 15.975  TOTAAL € 2.575 
 

De begroting van dit domein is netto ruim € 13 miljoen bestaande uit de componenten in de tabel hiervóór. De 
(cultuur)subsidies zijn hierin de grootste component. 
 
Uit alle bestaande en ingediende suggesties blijven 26 mogelijkheden over: 
 
Tabel 31: Suggesties te verdienen en bezuinigen in het domein Economie en Cultuur 
 

Verkorte 
Code Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

Te Bezuinigen 
of te 

verdienen 
Ondergrens 

Bandbreedte 
Bovengrens 

Bandbreedte 

ECC 174 Betere samenwerking tussen culturele instellingen en 
overlappingen wegnemen. 

50.000 50.000 50.000 

ECC 175 Meer ruimte  voor instellingen om eigen inkomsten te vergroten 
aangevuld met een professionalisering in acquisitie en 
fondswerving. 

0     

ECC 176 Fondsvorming door de overheid en instellen van heffingen 
(reclamebelasting en toeristenbelasting) 

      

ECC 177 Minder overhead door kleinschalige instellingen en 
verantwoordingsplicht beperken. 

50.000 0 100.000 

ECC 178 Meer samenwerking tussen openbare bibliotheek en 
athenaeumbibliotheek 

250.000 150.000 350.000 

ECC 179 Verlagen subsidie boekenmarkt en Deventer op stelten       

ECC 180 Cultuurhuizen in de dorpen beperken tot noodzaak 50.000 0 100.000 

ECC 181 Sponsoring sportaccommodaties 100.000 50.000 150.000 

BES 27 Bijdragen vragen indien gemeente omleidingen moet regelen bij 
evenementen.  

100.000 50.000 150.000 

BES 55 Beperken dienstverlening historisch museum.  50.000 0 230.000 

BES 56 In rekening brengen huur Bergkerk  50.000 50.000 50.000 

BES 57 Beperken subsidie Bouwkunde en Filmhuis Keizer. 50.000 0 150.000 

BES 58 Beperking bijdrage Stadsarchief- en athenaeumbibliotheek 50.000 0 250.000 

BES 59 Beperken subsidies amateurkunst.  75.000 0 150.000 

BES 60 Beperken subsidie voor kleine culturele evenementen.  80.000 0 165.000 
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Verkorte 
Code Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

Te Bezuinigen 
of te 

verdienen 
Ondergrens 

Bandbreedte 
Bovengrens 

Bandbreedte 

BES 61 Sluiten bibliotheekfilialen in dorpen Diepenveen Schalkhaar.  100.000 0 100.000 

BES 62 Subsidie schouwburg beperken 250.000 0 1.680.000 

BES 63 Subsidie burgerweeshuis beperken 65.000 0 420.000 

BES 64 Beperking bijdrage kunstenlab.  50.000 0 175.000 

BES 65 Volledig kostendekkend maken aanbod Leeuwenkuil 50.000 0 50.000 

BES 66 Verlagen subsidie Lokale Omroep tot niveau rijksbijdrage.  75.000 0 75.000 

BES 84 Verlaging subsidies Salland en buitengebied 55.000 55.000 55.000 

BES 85 Verhoging contractprijzen reclame uitingen 125.000 125.000 125.000 

BES 86 Tariefsverhoging zomer- en paaskermis Deventer 60.000 60.000 60.000 

BES 87 Entreeheffing Dickensfestival 100.000 100.000 100.000 

BES 93 Invoeren van reclamebelasting.  Verrekenen deel van de 
perceptiekosten voor de grote evenementen. 

100.000 25.000 100.000 

  € 1.985.000 € 715.000 € 4.835.000 

 
 
Het volume van het totaal van deze mogelijkheden omvat: 
Tabel 32: Het volume van het totaal van deze mogelijkheden in het domein Economie en Cultuur 
 

 Ondergrens Bovengrens 

Te verdienen 660.000 935.000 

Te bezuinigen 305.000 4.250.000 

Totaal € 715.000 € 4.835.000 

 
Deze mogelijkheden laten de volgende verdere uitsplitsing zien (uitgaande van een gemiddelde van de 
bandbreedte). 
 
Figuur 11: Mogelijkheden te bezuinigen in het domein Economie en Cultuur 
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Figuur 12: Mogelijkheden te verdienen in het domein Economie en Cultuur 
 

 
 
Uit deze analyse blijkt dat de nadruk van de bezuinigingsmogelijkheden bijna helemaal op (cultuur)subsidies 
ligt en van te verdienen op heffingen van derden. 
 
Voorgenomen keuzen. 
In het domein Economie en Cultuur onderscheiden we drie zoekrichtingen die we hierna verder toelichten. Het 
volume dat we in deze sector zoeken is €1,0 miljoen.  
 

Zoekrichting 11:  Culturele instellingen 
Het Directeurenoverleg Cultuur heeft in een brief aangeboden een integraal plan te kunnen en willen 
ontwikkelen voor verdienen en bezuinigen binnen hun instellingen. Uitgangspunt in die brief is daarbij dat het 
niveau van de geprogrammeerde culturele activiteiten van 2011 ook in de komende jaren wordt gehandhaafd. 
De gemeente zou zich dan uiteraard terughoudend moeten opstellen qua bezuinigingen. Wij willen deze 
uitdaging graag aannemen. Als het DOC voorstel hout snijdt moeten we kunnen rekenen op een volume van 
minimaal € 600.000 per jaar. Dan kunnen hiermee nieuwe voorstellen de plaats innemen van de in het voorjaar 

door B&W gedane suggesties. Het beoogde volume wordt immers gerealiseerd. 

 
Tabel 33: Totaal van de bij zoekrichting 11 behorende mogelijkheden 
 

Verkort
e Code 

Omschrijving mogelijkheid 
te verdienen en te 
bezuinigen Nadere omschrijving mogelijkheid 

Te verdienen 
of te 
bezuinigen 

Ondergrens 
Bandbreedte 

Bovengrens 
Bandbreedte 

ECC 
174 

Betere samenwerking 
tussen culturele 
instellingen en 
overlappingen wegnemen. 

Betere  samenwerking op gebied van 
ondersteuning, communicatie, inkoop, 
accountantscontrole en onderlinge regie ten 
behoeve van samenhangende taken om 
gesubsidieerde overlappende activiteiten te 
voorkomen. 50.000 50.000 50.000 

ECC 
175 

Meer ruimte  voor 
instellingen om eigen 
inkomsten te vergroten 
aangevuld met een 
professionalisering in 
acquisitie en 
fondswerving. 

Aantrekkelijker maken om eigen inkomsten te 
genereren door bijvoorbeeld commerciële 
activiteiten te ontplooien, congresfunctie  en 
nieuwe product/markt combinaties te 
ontwikkelen. Bij acquisitie zo mogelijk 
samenwerking zoeken, verder 
professionaliseren en gebruik maken van 
bestuurlijke netwerken (burgemeester,  CEO's 
ed.) 0     

ECC Minder overhead door Eenvoudige  verantwoordingseisen en 50.000 0 100.000 

-
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Verkort
e Code 

Omschrijving mogelijkheid 
te verdienen en te 
bezuinigen Nadere omschrijving mogelijkheid 

Te verdienen 
of te 
bezuinigen 

Ondergrens 
Bandbreedte 

Bovengrens 
Bandbreedte 

177 kleinschalige instellingen 
en verantwoordingsplicht 
beperken. 

beperking verantwoordingsplicht 
gecombineerd met meer kleinschaligheid. 
Doel is de overhead te beperken. 

ECC 
179 

Verlagen subsidie 
boekenmarkt en Deventer 
op stelten 

Verlaag subsidies boekenmarkt e.d. om te 
stimuleren dat evenementen niet steeds 
groter (en dus duurder) worden. 

   BES 55 Beperken dienstverlening 
historisch museum.  

Door beperking van de bijdrage leidt tot 
achterstand in de ontwikkeling van de 
collecties. Geen mogelijkheden voor 
presentatie erfgoed collecties.  50.000 0 230.000 

BES 56 In rekening brengen huur 
Bergkerk  

Verhoging exploitatiekosten leidt tot hogere 
huurtarieven gebruikers; minder 
laagdrempelig aanbod culturele activiteiten. 50.000 50.000 50.000 

BES 57 Beperken subsidie 
Bouwkunde en Filmhuis 
Keizer. 

Geen nadere toelichting 

50.000 0 150.000 

BES 62 Subsidie schouwburg 
beperken 

Bij de uitvoering rekening houden met de 
structurele kapitaallasten NV Vastgoed 
Cultureel Centrum (€888.000). 250.000 0 1.680.000 

BES 63 Subsidie burgerweeshuis 
beperken 

Geen nadere toelichting 
65.000 0 420.000 

BES 64 Beperking bijdrage 
kunstenlab.  

Geen nadere toelichting 
50.000 0 175.000 

BES 65 Volledig kostendekkend 
maken aanbod 
Leeuwenkuil 

Bedrijfsvoering Leeuwenkuil staat fors onder 
druk; claim (70.000) uit meerjaren 
bedrijfsplan niet gehoreerd. Meerkosten 
(nood)voorziening Colmschate tijdelijk gedekt 
tot medio 2011.  Rem op cultuurparticipatie. 50.000 0 50.000 

BES 66 Verlagen subsidie Lokale 
Omroep tot niveau 
rijksbijdrage.  

Verlagen subsidie kan gevolgen hebben voor 
voortbestaan Locale Omroep.  Gewekte 
verwachtingen geschonden; minder 
pluriformiteit media. 75.000 0 75.000 

   740.000 100.000 2.980.000 

 
 

Zoekrichting 12: Fonds cultuur en toerisme. 
Door het herintroduceren van toeristenbelasting en met gebruikmaking van een aantal andere suggesties uit 
de werksessies kan een fonds cultuur en economie jaarlijks gevoed worden met € 200.000. Aandachtspunt 
hierbij is dat helder gemaakt moet worden wat hier tegenover staat. Als dit alleen een algemene 
bezuinigingsmaatregel is, zal er geen draagvlak zijn. Als er ook gerichte maatregelen genomen worden (die niet 
per se veel geld hoeven te kosten) die het toerisme en de economie van de stad ondersteunen, ligt het al heel 

anders. 

 
Tabel 34: Totaal van de bij zoekrichting 12 behorende mogelijkheden 
 

Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid 
te verdienen en te 
bezuinigen Nadere omschrijving mogelijkheid 

Te verdienen of 
te bezuinigen 

Ondergrens 
te verdienen 

Bovengrens te 
verdienen 

BES 27 Bijdragen vragen indien 
gemeente omleidingen 
moet regelen bij 
evenementen. 

De organisaties van evenementen 
krijgen te maken met meer kosten. 

100.000 50.000 150.000 

BES 59 Beperken subsidies 
amateurkunst 

Halveren subsidie amateurkunst: 
sommige verenigingen stoppen, 
hogere kosten deelnemers; dalend 
aantal deelnemers; minder 
presentaties. Rem 75.000 0 150.000 
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Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid 
te verdienen en te 
bezuinigen Nadere omschrijving mogelijkheid 

Te verdienen of 
te bezuinigen 

Ondergrens 
te verdienen 

Bovengrens te 
verdienen 

cultuurparticipatie. 

BES 60 Beperken subsidie voor 
kleine culturele 
evenementen. 

Korten subsidie budget voor kleine 
culturele evenementen;  +/- 25 
publieksactiviteiteiten met 
professioneel aanbod,  
georganiseerd door vrijwlligers, 
kunnen beperkt doorgang vinden. 80.000 0 165.000 

BES 87 Entreeheffing 
Dickensfestival 

Onderzocht kan worden of entree 
kan worden geheven voor het 
Dickensfestijn.  Mogelijk nadelig 
effect op particuliere bijdrage, 
sponsoring en inzet vrijwilligers. 100.000 100.000 100.000 

ECC 176 Fondsvorming door de 
overheid en instellen van 
heffingen (reclamebelasting 
en toeristenbelasting) 

Heffingen introduceren 
(toeristenbelasting al dan niet 
gekoppeld aan de 
zondagopenstelling voor 
supermarkten, reclamebelasting, 
cultuurbelasting, 1% kunstregeling 
verhogen en verbreden naar 
cultuurregeling) enerzijds als middel 
om de kostendekkendheid te 
vergroten en anderzijds om 
fondsvorming (binnenstad, cultuur, 
kunstregeling, evenementenbeleid) 
te stimuleren.  325.000 250.000 350.000 

   € 680.000 € 400.000 € 915.000 

 
 

Zoekrichting 13:  Samenvoeging Deventer bibliotheken. 
Nu nieuwe huisvesting wordt voorbereid voor de openbare bibliotheek, los van de mogelijke realisatie van de 
bestuurlijke/ambtelijke huisvesting, is dit een uitgelezen moment om de frontoffice en een aantal generieke 
diensten van de openbare bibliotheek en de Stads- en Athenaeumbibliotheek/ Stadsarchief samen te voegen 
onder één dak en één management. Wij zoeken in dit samengaan een volume van € 200.000 per jaar. 

 
Tabel 35: Totaal van de bij zoekrichting 13 behorende mogelijkheden 
 

Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid 
te verdienen en te 
bezuinigen Nadere omschrijving mogelijkheid 

Te verdienen of 
te bezuinigen 

Ondergrens 
Bandbreedte 

Bovengrens 
Bandbreedte 

ECC 178 Meer samenwerking tussen 
openbare bibliotheek en 
atheneumbibliotheek 

Meer samenwerking tussen 
openbare bibliotheek en 
atheneumbibliotheek met het oog 
op efficiencyvoordelen. 250.000 150.000 350.000 

BES 58 Beperking bijdrage 
Stadsarchief- en 
atheneumbibliotheek 

Geen nadere toelichting 

50.000 0 250.000 

   € 300.000 € 150.000 € 600.000 
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G. Domein Bestuur en Organisatie. 
 
Onder dit domein vallen de onderwerpen die de gemeente zelf raken (gemeenteraad, college van B en W, 
organisatie, samenwerkingsorganen met andere gemeenten), maar ook het financieel beleid van de 
gemeente. In de volgende analyse zijn niet de belastingopbrengsten en de uitkering gemeentefonds 
opgenomen. Zie hiervoor de algemene analyse in par. 5 van de notitie.  
 
Binnen dit domein is al € 4 miljoen bezuinigd op de bedrijfsvoering. Toch zien wij nog enkele mogelijkheden en 
zoekrichtingen die kunnen bijdragen aan de bezuinigingsopgave. In een aantal gevallen kan die zelfs bijdragen 
aan een hogere kwaliteit of effectiviteit van onze inspanningen.  
 
Tabel 36: Analyse begroting 2011 van het domein Bestuur en Organisatie 
 

UITGAVEN (* € 1.000)   INKOMSTEN (* € 1.000)  

 Personeelskosten 10.127   Overige inkomsten 248 

 Kapitaallasten 358   Rente en dividend 4.868 

 Subsidies eigen beleid 235   Heffingen en leges 10 

 Subsidies doorbetaald 54    

 Inhuur adviesdiensten 611    

 Overige leveringen en diensten 571    

 Overige kosten en 
inkomensoverdrachten 1.128 

 
  

     

TOTAAL € 13.083  TOTAAL € 5.126 
 

De begroting van dit domein is netto € 8 miljoen bestaande uit de componenten in de tabel hiervóór. De 
personele factor is hierin de grootste component. De inkomsten uit belastingen en gemeentefonds zijn van 
een andere orde en daarom niet in dit volume opgenomen. 
 
Uit alle bestaande en ingediende suggesties blijven 22 mogelijkheden over: 
 
Tabel 37: Suggesties te verdienen en bezuinigen in het domein Bestuur en Organisatie 
 

Verkorte 
Code Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

Te Bezuinigen 
of te 

verdienen 
Ondergrens 

Bandbreedte 
Bovengrens 

Bandbreedte 

BEO 154 Gezamenlijk inkoop met buurtgemeenten en strakker vasthouden aan 
de vooraf bepaalde prijs 

      

BEO 155 Bijstellen arbeidsvoorwaarden tot een meer sobere uitvoering door 
de wachtgeldregeling strakker uit te voeren, invoering van 
prestatiebeloning en ambtenaren niet deel laten nemen aan 
buitenlandse reizen. 

25.000 0 50.000 

BEO 156 Meer regionale samenwerking, taken oppakken obv "economies of 
scale" 

      

BEO 157 Reductie van de bedrijfsvoering op gebied van papier, meer ICT 
gebruik, procesoptimalisatie en beperking van koffie- en 
autovergoedingen. 

120.000 120.000 120.000 

BEO 158 Veel meer rendement halen op het gemeentelijke eigen vermogen. 500.000 0 2.000.000 

BEO 159 Meer expertise verwerven op europese subsidies       

BEO 160 Stoppen met internationaal beleid 50.000 50.000 50.000 

BEO 161 Per maand 1 PMD en 1 raadsvergadering       

BEO 162 Subsidies vervangen door meer duurzame investeringen       

BEO 163 Hondenbelasting sterk verhogen (verdrievoudigen) 400.000 0 560.000 

BEO 164 Verhogen OZB       

BEO 165 Nieuwbouw stadskantoor niet realiseren.       

BEO 166 Verminderen aantal betaaltermijnen belastingen       

BES 71 Concentreer het beheer van al het gemeentelijke vastgoed in een 
organisatie.  

600.000 400.000 800.000 
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Verkorte 
Code Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

Te Bezuinigen 
of te 

verdienen 
Ondergrens 

Bandbreedte 
Bovengrens 

Bandbreedte 

BES 72 Afvalplan niet uitvoeren. Hierdoor verlaging kosten en ruimte om 
belastingruimte voor OZB aan te wenden.  

700.000 400.000 1.100.000 

BES 73 De investeringen van het GRP (riolering) 5 jaar uitstellen waardoor er 
ruimte ontstaat in de rioolheffing. 

566.000 566.000 566.000 

BES 74 Met komst nieuw stedenbeleid selectiever participeren in overleggen 
tussen gemeenten.  

50.000 50.000 50.000 

BES 75 Beperking gemeentebrede regie platteland 65.000 65.000 65.000 

BES 76 Beperking bijdrage regio stedendriehoek op onderdeel overleg en 
afstemming tussen gemeenten. 

80.000 80.000 80.000 

BES 77 Verlaging van het aantal wethouders van 5 naar 4. 0     

BES 78 Niet uitvoeren van een aantal  onderzoeken en beleidsevaluaties. 75.000 75.000 75.000 

BES 92 Beperken bijdrage internationaal beleid. 60.000 20.000 125.000 

  3.291.000 1.826.000 5.641.000 

 
 
Tabel 38: Volume van het totaal van deze mogelijkheden in het domein Bestuur en Organisatie 
 

 Ondergrens Bovengrens 

Te verdienen 1.366.000 5.026.000 

Te bezuinigen 460.000 615.000 

Totaal € 1.826.000 € 5.641.000 

 
Deze mogelijkheden laten de volgende verdere uitsplitsing zien (uitgaande van een gemiddelde van de 
bandbreedte). 
 
Figuur 13: Mogelijkheden te bezuinigen in het domein Bestuur en Organisatie 
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Figuur 14: Mogelijkheden te verdienen in het domein Bestuur en Organisatie 
 

 
 
Uit deze analyse blijkt dat de nadruk nagenoeg geheel op verdienmogelijkheden ligt. 
 
Voorgenomen keuzen. 
In het domein Bestuur en Organisatie onderscheiden we twee zoekrichtingen die we hierna verder toelichten. 
Het volume van deze mogelijkheden is € 550.000. Onder het hiervóór genoemde volume zijn ook de bedragen 
opgenomen van verdienmogelijkheden die elders zijn genoemd, maar via de financiële dekking van de 
gemeente lopen. Het gaat hierbij om efficiencywinst grondbedrijf en verschuiving heffingen (riool/afval) naar 
OZB. 
 

Zoekrichting 14: Meer rendement op vermogen. 
Door bijvoorbeeld meer projecten in gang te zetten en met ons vermogen meer maatschappelijk te investeren, 
kan mogelijk een hoger rendement gehaald worden dan wij nu op conventionele wijze doen. Het gaat hierbij 
niet om rendement uit beleggingen, maar om rendement door spin-offeffecten op private investeringen. Dit 
betekent veel meer inzetten op garantstelling op investeringen die in potentie rendabel zijn, maar die door een 
lange terugverdientijd niet gerealiseerd worden. Denk hierbij aan duurzaamheidinvesteringen. Zo kan met een 
gerichte inzet van de gemeente een veelvoud aan vermogen uit bedrijfsleven en de kapitaalmarkt bij elkaar 
gebracht worden om grootschalige investeringen mogelijk te maken. We kennen het belang op de (lokale) 
economie van het op peil houden van overheidsinvesteringen. We willen deze discussie ook aangaan met de 
provincie Overijssel. In het kader van het investeren in glasvezelprojecten zijn hier al werkende voorbeelden 
van. Nader onderzoek is gericht op het in beeld brengen van potentiële projecten en de hieraan verbonden 
risico’s. Uiteindelijk is het uiteraard aan de gemeenteraad of wij dergelijke risico’s willen lopen. De indruk van 
het college van B&W is dat hier nog een flinke ruimte is voordat we in de buurt van het nemen van 
onverantwoorde risico’s komen. Door een selectieve en uiteraard behoedzame inzet van een deel van ons 
vermogen kan een extra rendement gegenereerd worden van € 500.000 per jaar. 

 
  

-

500.000 

1.000.000 

1.500.000 

2.000.000 

2.500.000 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bijdragen van derden Heffingen Overige inkomsten Subsidies



   

 

Eenheid Strategische Ontwikkeling       Rapportage fase 3, duiding/richting KvK Pagina 84 van 140 
 
 BIJLAGENBOEK 

Tabel 39: Totaal van de bij zoekrichting 14 behorende mogelijkheden 
 

Verkort
e Code 

Omschrijving mogelijkheid 
te verdienen en te 
bezuinigen 

Nadere omschrijving 
mogelijkheid 

Te verdienen 
of te 
bezuinigen 

Ondergrens 
bandbreedte 

Bovengrens 
bandbreedte 

BEO 158 Veel meer rendement halen op 
het gemeentelijke eigen 
vermogen. 

Dood geld actief inzetten en 
sterke kanten van de gemeente 
meer naar buiten exploiteren 
door deze als diensten aan te 
bieden. Strakkere spelregels om 
uitstelgedrag te beperken bij 
lastige dossiers. Dit om enorme 
renteverliezen te voorkomen. 500.000 0 2.000.000 

BEO 159 Meer expertise verwerven op 
Europese subsidies 

Meer geld uit Europa halen door 
een gerichte aanpak.       

BEO 162 Subsidies vervangen door 
meer duurzame investeringen 

Meer letten op de duurzame 
effecten van investeringen.       

BES 71 Concentreer het beheer van al 
het gemeentelijke vastgoed in 
een organisatie.  

Betreft al het vastgoed (panden, 
gronden, gemeentelijke panden, 
maatschappelijk vastgoed). 
Besparing door hier meer 
bedrijfsmatig mee om te gaan. 600.000 400.000 800.000 

BES 94 Meer winst uit de ontwikkeling 
en verkoop van gronden. 

Meer bewustzijn en discipline 
tav de voortgang van projecten 
is nodig. Dit geldt voor zowel de 
ambtelijke organisatie, bestuur 
als politiek. Maximum aan 
plankosten op 75 % van het 
niveau 2009. Motto: Goed is 
goed genoeg.  375.000 250.000 500.000 

LEO 106 Verkoop snippergroen Het betreft eenmalige 
inkomsten die voortvloeien uit 
de verkoop van gronden die 
voor de gemeente niet meer van 
strategische waarde zijn.  50.000 0 100.000 

RP 117 Verkoop openbaar groen dan 
wel adoptie hiervan door 
burgers en bedrijfsleven. 

Burgers betrekken bij 
groenbeheer volgens Utrechts 
model       

RP 120 Meer rendement uit 
onroerend goed halen door 
verkoop van gemeentegrond. 

Door verkoop van loze stukken 
grond, onderhoudsintensieve 
panden en delen van openbare 
ruimte waar de gemeente niet 
per se eigenaar van hoeft te zijn, 
kan opbrengst worden 
gegenereerd. 50.000 0 100.000 

RP 123 Aandelen uitgifte op projecten Andere wijze van het afdekken 
van risico's en genereren van 
externe middelen       

   €1.575.000 € 650.000 € 3.500.000 
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Zoekrichting 15: Versobering raadsactiviteiten. 

De gemeente zal op tal van terreinen een stapje terug moeten doen. Ook de raad zal gevraagd worden om de 
raadsfaciliteiten kritisch te beschouwen op hun nut en/of noodzakelijkheid. Daarvoor zijn verschillende 
suggesties in het onderliggende pakket opgenomen. Het college zal de raad verzoeken om invulling te geven 
aan een nader te bepalen volume per jaar. 
 
Tabel 40: Totaal van de bij zoekrichting 15 behorende mogelijkheden 
 

Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid 
te verdienen en te 
bezuinigen Nadere omschrijving mogelijkheid 

Te verdienen of 
te bezuinigen 

Ondergrens 
te verdienen 

Bovengrens te 
verdienen 

BEO 161 Per maand 1 PMD en 1 
raadsvergadering 

Beperken van het aantal 
vergaderingen. €25.000    € 50.000  

   € 25.000 € 0 € 50.000 
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Bijlage 8 
 

Een Kwestie van Kiezen 

Spoor beleidsontwikkeling en uitvoering 

Rapportage verdien- en bezuinigingsmogelijkheden 
 

 
 

Resterende mogelijkheden 

 

 

 

Gemeente Deventer 

November 2010 
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Bijlage 8. Resterende mogelijkheden 
 
Tabel 41: Resterende mogelijkheden van alle domeinen 
 

Verkorte 
Code 

Omschrijving 
mogelijkheid te 
verdienen en te 
bezuinigen Nadere omschrijving mogelijkheid 

Te Bezuinigen 
of te 
verdienen 

Ondergrens 
Bandbreedte 

Bovengrens 
Bandbreedte 

BEO 156 Meer regionale 
samenwerking, taken 
oppakken o.b.v. 
"economies of scale" 

Een aantal suggesties zijn gebundeld 
die te maken hebben met slimme 
samenwerking zonder meer 
bestuurlijke drukte. Optimale 
schaalgrootte is hierbij het 
kernwoord voor een efficiëntere 
uitvoering van beleid- en 
uitvoeringstaken. Ook 
samenwerking tussen 
waterschappen, gemeenten, 
zuiveringschappen ed. kan 
doelmatiger. 

€ 0 0 0 

BEO 160 Stoppen met 
internationaal beleid 

Dit is een verdergaande vorm van 
beperking van het beleid zoals nu in 
de mogelijkheden zit.  

€ 50.000 50.000 50.000 

BEO 163 Hondenbelasting sterk 
verhogen 
(verdrievoudigen) 

Hondenbelasting sterk verhogen 
(drievoudig) en onderzoek naar de 
mogelijkheid van belasting op katten 
dan wel een algemene 
dierenbelasting 

€ 400.000 0 560.000 

BEO 164 Verhogen OZB   € 0 0 0 

BEO 165 Stadskantoor afschaffen   € 0 0 0 

BEO 166 Verminderen aantal 
betaaltermijnen 
belastingen 

  € 50.000 0 0 

DVL 167 Beperking 
beschikbaarheid van 
gemeentelijke loketten 

 € 125.000 100.000 150.000 

DVL 168 Versnellen tele-loketten  € 50.000 0 100.000 

DVL 173 Verminderen Deventer 
Nu in de krant 

 € 0 0 0 

BES 1 Niet meer uitvoeren van 
de duiktaak brandweer. 

Niet meer uitvoeren van de 
duiktaak. Hiertegenover staat de 
mogelijkheid € 40.000 te verdienen 
aan de duiktaak door regionale 
bijdragen van de twee 
veiligheidsregio's. Dit laatste kan 
door Deventer niet eenzijdig worden 
besloten. 

€ 50.000 50.000 50.000 

BES 10 Tariefstijging 
begraafplaatsen.  

Product is niet op te heffen als 
gevolg van wettelijk taak.  
Tariefsstijging is door te voeren om 
het product meer kostendekkend te 
maken. 

€ 75.000 50.000 100.000 
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Verkorte 
Code 

Omschrijving 
mogelijkheid te 
verdienen en te 
bezuinigen Nadere omschrijving mogelijkheid 

Te Bezuinigen 
of te 
verdienen 

Ondergrens 
Bandbreedte 

Bovengrens 
Bandbreedte 

BES 11 Vrijvallende 
kapitaalslasten niet 
meer activeren Na 2014 
wellicht meer vrijval. 

Geen nadere toelichting € 150.000 0 150.000 

BES 13 Verhoging leges 
graafwerkzaamheden 

  € 81.000 81.000 81.000 

BES 2 Wijziging 
uitrukorganisatie 24-
uursdienst door 
aanpassing bezetting 
voertuigen. 

Wijziging uitrukorganisatie 24-
uursdienst door aanpassing 
bezetting voertuigen. Hierbij 
afhankelijk van landelijke discussie 
over de gestandaardiseerde 
doctrine. 

€ 160.000 100.000 500.000 

BES 22 Beperken vaartijden 
voetveer.  

Met het beperken van de vaartijden 
kan de subsidie aan het voetveer 
omlaag.  Het gebruik van de 
parkeerplaatsen op de Worp 
worden wellicht minder interessant. 
In bredere zin hierbij ook andere 
concessies m.b.t. openbaar vervoer 
betrekken.  

€ 67.000 0 67.000 

BES 23 Verhoging tarieven kort 
parkeren. 

Extra tariefsverhoging kort 
parkeren. Huidig beleid is 3% extra 
verhoging. Daarbij ook rekening 
houden met het feit dat er door de 
prijsstijging wellicht minder 
parkeerbewegingen zijn. 

€ 536.000 536.000 536.000 

BES 24 Minder verkeerskundige 
advisering 

Minder algemene advisering voor 
bestuur op het gebied van verkeer 
en sterk beperken / stoppen 
advisering t.b.v. wijkaanpak. 
Hierdoor worden ook minder 
dossiers voor burgers worden 
opgepakt. 

€ 49.000 0 150.000 

BES 25 Jaarschijf MIND 
vervallen boven het 
minimale bedrag per 
inwoner. 

Ten aanzien van verkeersveiligheid 
wordt het minimum aan budget 
ingezet.  

€ 279.000 0 300.000 

BES 26 Vervallen algemene 
advisering 
verkeerstechniek. 

Geen nadere toelichting € 100.000 100.000 100.000 

BES 29 Rijden centrumbus als 
aanvulling op OV-
concessie laten 
vervallen. 

Laten vervallen rijden Centrumbus 
van station naar kop van de Brink 

€ 120.000 120.000 120.000 

BES 3 Vermindering 
gemeentelijke bijdrage 
aan regionale 
brandweer binnen de 
veiligheidsregio 
Ijsselland. 

Vermindering gemeentelijke 
bijdrage aan regionale brandweer 
binnen de veiligheidsregio IJsselland 
door efficiencyvoordeel van de 
meldkamerfusie van twee regio's. 

€ 50.000 50.000 50.000 

BES 33 Beperking bijdrage 
Ulebelt 

Geen nadere toelichting € 50.000 50.000 300.000 
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Verkorte 
Code 

Omschrijving 
mogelijkheid te 
verdienen en te 
bezuinigen Nadere omschrijving mogelijkheid 

Te Bezuinigen 
of te 
verdienen 

Ondergrens 
Bandbreedte 

Bovengrens 
Bandbreedte 

BES 34 Actualiseren 
bestemmingsplan 
terugbrengen tot 
reguliere planning 

Wettelijke taak. In 2013 moeten alle 
bestemmingsplannen jonger dan 10 
jaar zijn. Nu bezig met inhaalslag, 
gaan opgave (hoogstwaarschijnlijk) 
halen. Vanaf 2013 reguliere, 
cyclische opgave waarbij de inzet 
terug kan lopen zonder grote 
maatschappelijke gevolgen. 

€ 80.000 55.000 80.000 

BES 35 Heffing leges bij 
toepassing 
grondexploitatiewet 
Inbreidingen 

Geen nadere toelichting € 55.000 55.000 55.000 

BES 36 Stopzetten bijdrage 
woonconsumenten 

Gemeentelijke bijdrage aan het 
architectuurcentrum Rondeel. Is al 
erg weinig t.o.v. andere steden. 

€ 80.000 0 80.000 

BES 4 Vervallen 4 
werkervaringsplaatsen 
stadstoezicht  

Effect van deze bezuiniging is dat we 
minder werkgelegenheid bieden 
voor mensen die langdurig werkloos 
zijn  Ten tweede: het toezicht in de 
openbare ruimte  in omvang zal 
afnemen (inclusief nakomen 
afspraken met middenstand). 

€ 60.000 60.000 60.000 

BES 5 Opheffen 
vrijwilligerspost 
brandweer Colmschate 

Opheffen vrijwilligerspost 
Colmschate, waardoor buiten 
kantoortijden een vertraagde inzet 
van de tweede uitruk voor 
verzorgingsgebied Deventer. 

€ 120.000 120.000 120.000 

BES 6 Verder terugbrengen 
stadstoezicht tot 70 % 
van de formatie 

De huidige formatie van 
stadstoezicht inclusief 
werkervaringsplaatsen is 20,6 fte. 
Reductie tot 70 % omvat een 
verlaging van de formatie met 6 fte. 
Hiervan is in voorstel 2-4 reeds 4 fte 
opgenomen. Dit voorstel voegt daar 
nog 2 fte aan toe. 

€ 50.000 50.000 50.000 

BES 68 Samenbrengen 3 
subsidieregelingen sport 
in één regeling en 25% 
bezuinigen.   

Verlaging leidt voor verenigingen tot 
minder subsidie, wat mogelijkerwijs 
tot verhogingen van contributie leidt 
en minder subsidie voor 
verenigingen die gebruik maken van 
niet gemeentelijke accommodaties. 

€ 215.000 50.000 215.000 

BES 73 De investeringen van het 
GRP (riolering) 5 jaar 
uitstellen waardoor er 
ruimte ontstaat in de 
rioolheffing. 

De investeringen in het 
Gemeentelijk RioolPlan worden 5 
jaar uitgesteld. Rekening houden 
met frictiekosten i.v.m. toename 
klachten en bezwijken rioleringen.  

€ 566.000 566.000 566.000 

BES 74 Met komst nieuw 
stedenbeleid selectiever 
participeren in 
overleggen tussen 
gemeenten.  

Het nieuwe stedenbeleid vanaf 2010 
geeft tevens de gelegenheid om 
meer selectief deel te nemen aan 
overleggen tussen gemeenten c.q. 
die processen doelmatiger te 
organiseren. Tevens is minder intern 
overleg binnen de gemeente nodig. 
De interne werkprocessen worden 
eenvoudiger omdat er minder 
spelregels komen waaraan 

€ 50.000 50.000 50.000 
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Verkorte 
Code 

Omschrijving 
mogelijkheid te 
verdienen en te 
bezuinigen Nadere omschrijving mogelijkheid 

Te Bezuinigen 
of te 
verdienen 

Ondergrens 
Bandbreedte 

Bovengrens 
Bandbreedte 

verschillende organisatie 
onderdelen moeten voldoen. 
Signaalwerking. 

BES 75 Beperking 
gemeentebrede regie 
platteland 

In de bestuursperiode 2005-2010 is 
plattelandsbeleid als afzonderlijke 
portefeuille aangewezen. Uit het 
lopende actieplan zijn de meeste 
projecten op 1-1-2012 (voorgestelde 
ingangsdatum) gerealiseerd. 
Hierdoor meer nadruk op de 
aansturing van projecten via de 
lijnorganisatie. Hierdoor meer 
nadruk op de aansturing van 
projecten via de lijnorganisatie. 

€ 65.000 65.000 65.000 

BES 76 Beperking bijdrage regio 
stedendriehoek op 
onderdeel overleg en 
afstemming tussen 
gemeenten. 

Nadrukkelijk moet worden 
aangegeven dat de rol van de 
stedendriehoek als 
belangenbehartiger richting 
provincie en rijksoverheid niet in het 
geding is. De ambtelijke coördinatie 
van de verschillende 
beleidsonderwerpen dient 
onverkort gehandhaafd te worden. 

€ 80.000 80.000 80.000 

BES 78 Niet uitvoeren van een 
aantal  onderzoeken en 
beleidsevaluaties. 

geen nadere toelichting € 75.000 75.000 75.000 

BES 79 Inkrimpen van de 
openingstijden naar 3 
uur per werkdag ( bijv. 
dagelijks van 9-12) 

Vanuit het principe de burger 
centraal is de laatste jaren intensief 
gewerkt aan een uitbreiding van de 
openingstijden van de gemeentelijke 
front-Office. Inkrimpen van de 
openingstijden bespaart 2 
formatieplaatsen. Het aantal klanten 
blijft hetzelfde. Wijzigen werktijden 
medewerkers. De consequentie voor 
burgers zal zijn dat deze meer zullen 
worden geconfronteerd met 
wachttijden bij de balies. Het effect 
zal zijn dat de ontevredenheid van 
burgers over de gemeentelijke 
dienstverlening toeneemt. 

€ 86.000 86.000 86.000 

BES 8 De investeringen van het 
gemeentelijk rioolplan 
(GRP) 5 jaar uitstellen. 
Dit leidt tot structurele 
verlaging bij de 
rioolheffing. Zie 
programma 15.  

De investeringen in het 
Gemeentelijk RioolPlan worden 5 
jaar uitgesteld. Rekening houden 
met frictiekosten i.v.m. toename 
klachten en bezwijken rioleringen.  

€ 0 0 0 

BES 80 Beperken telefonische 
bereikbaarheid naar 
dagelijks van 9-12 uur.  

Door telefonische 
bereikbaarheidsuren te 
verminderen zal er een gevoel 
ontstaan van verslechterde 

€ 86.000 86.000 86.000 
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Verkorte 
Code 

Omschrijving 
mogelijkheid te 
verdienen en te 
bezuinigen Nadere omschrijving mogelijkheid 

Te Bezuinigen 
of te 
verdienen 

Ondergrens 
Bandbreedte 

Bovengrens 
Bandbreedte 

dienstverlening. Bellers lopen risico 
langer te moeten wachten. 

BES 82 Deventer NU in de 
huidige vorm volledig 
opheffen en digitaal 
gaan doen  

Is geen wettelijke taak. Overigens 
hoe later bezuiniging ingaat hoe 
minder effect op de burger. Nadeel 
is voorts het wegvallen van een  
bron van inkomsten en aanzuigende 
advertentiekracht voor huis aan 
huiskrant 

€ 100.000 100.000 100.000 

BES 83 Beëindigen Deventer TV Geen nadere toelichting. € 50.000 50.000 50.000 

BES 84 Verlaging subsidies 
Salland en buitengebied 

Met wegvallen subsidies aan 
Sallands Bureau voor Toerisme, 
Stichting Recreatie Deventer Buiten 
en Bathmen promotie valt ook 
fysieke (rustpunten) en niet fysieke 
infrastructuur (folders, informatie, 
marketing, websites) weg. 

€ 55.000 55.000 55.000 

BES 85 Verhoging 
contractprijzen reclame 
uitingen 

Verhoging is mogelijk vanaf 2011 of  
2012. Geen noemenswaardige 
negatieve maatschappelijke 
effecten. Verhoging met 60 % van 
huidige niveau. 

€ 125.000 125.000 125.000 

BES 86 Tariefsverhoging zomer- 
en paaskermis Deventer 

Resultaat op de kermis kan 
stapsgewijs worden verhoogd. Is 5 % 
ineens en 3 % per jaar vanaf 2012. 
Dit is een tariefsverhoging boven de 
normale indexering. De kermis zal 
de kostenverhoging doorberekenen 
aan de burger. Onzeker of dit ieder 
jaar kan worden gehaald. 

€ 60.000 60.000 60.000 

BES 92 Beperken bijdrage 
internationaal beleid. 

Betreft het terugbrengen van het 
werkbudget. Heeft direct gevolgen 
voor de cofinanciering van projecten 
in het buitenland. 

€ 60.000 20.000 125.000 

BES 93 Invoeren van 
reclamebelasting.  
Verrekenen deel van de 
perceptiekosten voor de 
grote evenementen. 

Organisatorisch en financieel 
herzien van evenementenbeleid. - 
perceptiekosten doorberekenen aan 
de grote evenementen  - invoeren 
reclamebelasting 

€ 100.000 25.000 100.000 

LEO 105 Hondenbezitters via 
(verhoogde) 
hondenbelasting mee 
laten betalen aan 
hondenuitlaatplaatsen 

Heeft nog wel relatie met de items 
over hondenbelasting. Die worden 
nog toegestuurd. 

€ 50.000 50.000 50.000 

RP 121 Uitstel ontwikkeling A1 
locatie 

Het langer laten duren van de 
ontwikkeling van het bedrijvenpark 
A1 kost juist geld.  

€ 0 0 0 

RP 124 Gebruik expertise 
burgers, houdt burgers 
betrokken bij 
bezuinigingen 

Door het een continue proces te 
laten zijn, is het mogelijk om 
blijvend expertise van burgers aan 
te wenden voor bezuinigings- en 

€ 0 0 0 
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Verkorte 
Code 

Omschrijving 
mogelijkheid te 
verdienen en te 
bezuinigen Nadere omschrijving mogelijkheid 

Te Bezuinigen 
of te 
verdienen 

Ondergrens 
Bandbreedte 

Bovengrens 
Bandbreedte 

verdien voorstellen  

RP 126 Beperk de ronden van 
parkeerwachten tot 1 
i.p.v. 2 personen 

Bij het aantal parkeerwachten speelt 
ook het veiligheidsaspect een rol. 

€ 50.000 25.000 75.000 

RP 127 Betalen voor gebruik 
speelplaatsen Ulebelt in 
de Vijfhoek 

De Ulebelt is nu juist een 
voorziening waar bijvoorbeeld 
aandelen op uitgegeven kunnen 
worden en/of burger beheer en 
onderhoud kan plaats vinden. 

€ 0 0 0 

  Totaal € 4.760.000 € 3.195.000 €5.772.000 
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Een Kwestie van Kiezen 

Spoor beleidsontwikkeling en uitvoering 
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Bijlage 9. Globale duiding maatschappelijke effecten 
 
Tabel 42: Maatschappelijke effecten betreffend het domein Bestuur en Organisatie 
 

Idee code 
Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te 
bezuinigen Effect 

BEO 154 Gezamenlijk inkoop met buurtgemeenten en strakker 
vasthouden aan de vooraf bepaalde prijs 

Nieuwe Maatschappelijke kansen,  

BEO 155 Bijstellen arbeidsvoorwaarden tot een meer sobere 
uitvoering door de wachtgeldregeling strakker uit te voeren, 
invoering van prestatiebeloning en ambtenaren niet deel 
laten nemen aan buitenlandse reizen. 

  

BEO 156 Meer regionale samenwerking, taken oppakken obv 
"economies of scale" 

Nieuwe Maatschappelijke kansen,  

BEO 157 Reductie van de bedrijfsvoering op gebied van papier, meer 
ICT gebruik, procesoptimalisatie en beperking van koffie- en 
autovergoedingen. 

  

BEO 158 Veel meer rendement halen op het gemeentelijke eigen 
vermogen. 

Nieuwe Maatschappelijke kansen,  

BEO 159 Meer expertise verwerven op europese subsidies Nieuwe Maatschappelijke kansen,  

BEO 160 Stoppen met internationaal beleid Betrouwbaarheid Overheid, Moeilijk 
Uitvoerbaar, Gevolgen Boven Gemeentelijke 
Samenwerking  

BEO 161 Per maand 1 PMD en 1 raadsvergadering Nieuwe Maatschappelijke kansen,  

BEO 162 Subsidies vervangen door meer duurzame investeringen Nieuwe Maatschappelijke kansen,  

BEO 163 Hondenbelasting sterk verhogen (verdrievoudigen) Treft Burger, Moeilijk Uitvoerbaar,  

BEO 164 Verhogen OZB   

BEO 165 Nieuwbouw stadskantoor niet realiseren.   

BEO 166 Verminderen aantal betaaltermijnen belastingen   
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Tabel 43: Maatschappelijke effecten betreffend het domein Dienstverlening en Regelgeving 
 

Idee code 
Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te 
bezuinigen Effect 

DVL 167 Beperking beschikbaarheid van gemeentelijke loketten Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening,  

DVL 168 Versnellen teleloketten Nieuwe Maatschappelijke kansen,  

DVL 169 Beperkt uitgevoerd toezicht op vergunningen.  Gevolgen voor Ruimtelijke kwaliteit, Moeilijk 
Uitvoerbaar,  

DVL 170 Welstand afschaffen Gevolgen voor Ruimtelijke kwaliteit, Nieuwe 
Maatschappelijke kansen,  

DVL 171 Meer verantwoordelijkheid voor openbare orde bij burgers 
leggen. 

Betrouwbaarheid Overheid, Nieuwe 
Maatschappelijke kansen,  

DVL 172 Minder gemeenschapsvoorzieningen, maar die wel beter 
exploitabel maken 

Verlaging Voorziening Dienstverlening, 
Nieuwe Maatschappelijke kansen,  

DVL 173 Verminderen Deventer Nu in de krant   

 

Tabel 44: Maatschappelijke effecten betreffend het domein Economie en Cultuur 
 

Idee code 
Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te 
bezuinigen Effect 

ECC 174 Betere samenwerking tussen culturele instellingen en 
overlappingen wegnemen. 

  

ECC 175 Meer ruimte  voor instellingen om eigen inkomsten te 
vergroten aangevuld met een professionalisering in acquisitie 
en fondswerving. 

Nieuwe Maatschappelijke kansen,  

ECC 176 Fondsvorming door de overheid en instellen van heffingen 
(reclamebelasting en toeristenbelasting) 

Nieuwe Maatschappelijke kansen,  

ECC 177 Minder overhead door kleinschalige instellingen en 
verantwoordingsplicht beperken. 

Moeilijk Uitvoerbaar, Nieuwe 
Maatschappelijke kansen,  

ECC 178 Meer samenwerking tussen openbare bibliotheek en 
athenaeumbibliotheek 

Nieuwe Maatschappelijke kansen,  

ECC 179 Verlagen subsidie boekenmarkt en Deventer op stelten Verlaging Voorziening Dienstverlening, Heeft 
gevolgen voor Concurrentiekracht,  

ECC 180 Cultuurhuizen in de dorpen beperken tot noodzaak Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Treft Maatschappelijk 
Middenveld,  

ECC 181 Sponsoring sportaccommodaties Nieuwe Maatschappelijke kansen,  
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Tabel 45: Maatschappelijke effecten betreffend het domein Jeugd 
 

Idee code 
Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te 
bezuinigen Effect 

JEU 95 Wijkgericht inzetten van middelen jeugd, beter benutten 
bestaande samenwerkingsrelaties en netwerken 

Nieuwe Maatschappelijke kansen,  

JEU 96 Een virtueel Centrum voor Jeugd en Gezin als aanspreekpunt 
inrichten. 

Nieuwe Maatschappelijke kansen,  

JEU 97 De hulp bij opgroeien zo veel mogelijk dichtbij de jongeren, 
en hun directe omgeving organiseren ingedachtig de 
uitspraak "it takes a village to raise a child". Jongeren meer 
verantwoordelijkheid geven voor openbare ruimte, onder 
meer door participatie in groenprojecten. 

Nieuwe Maatschappelijke kansen,  

JEU 98 Stopzetten of verminderen van jeugd en jongerenprojecten Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Treft Maatschappelijk 
Middenveld,  

JEU 99 Gebouwen beter benutten qua tijd (eerder open, later dicht) 
en mogelijkheden (school, opvang, achtiviteiten et cetera) 

Nieuwe Maatschappelijke kansen,  

JEU 100 Beperken "bestuurlijke drukte" op gebied van jeugd en 
jongeren. 

Nieuwe Maatschappelijke kansen,  

JEU 101 Beperken gemeentelijke bijdrage peuterspeelzaalwerk en 
hanteer daarbij de financiering per kindplaats. 

Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Treft Maatschappelijk 
Middenveld,  

JEU 102 Meer preventie, meer algemene activiteiten in een 
vroegtijdig stadium. 

  

JEU 103 Betrek jeugd bij organiseren eigen plekken zoals verwoord in 
de nota "te gek een plek". 

Nieuwe Maatschappelijke kansen,  
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Tabel 46: Maatschappelijke effecten betreffend het domein Leefomgeving 
 

Idee code 
Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te 
bezuinigen Effect 

LEO 104 Burgers meer zelf verantwoordelijk maken voor de openbare 
ruimte door zelfwerkzaamheid, verkoop groenstroken en 
budgetoverheveling 

Gevolgen voor Ruimtelijke kwaliteit, Nieuwe 
Maatschappelijke kansen,  

LEO 105 Hondenbezitters via (verhoogde) hondenbelasting mee laten 
betalen aan hondenuitlaatplaatsen 

Treft Burger,  

LEO 106 Verkoop snippergroen Gevolgen voor Ruimtelijke kwaliteit, Nieuwe 
Maatschappelijke kansen,  

LEO 107 Meer natuurlijk groenbeheer, waarbij de natuur meer z'n 
gang mag gaan.  

Gevolgen voor Ruimtelijke kwaliteit,  

LEO 108 Strengere controle op civieltechnisch werk waardoor op 
termijn minder extra werk nodig is. 

Nieuwe Maatschappelijke kansen,  

LEO 109 Gladheidbestrijding organiseren ism agrarische ondernemers   

LEO 110 Versoberen straatmeubilair en technische installaties Gevolgen voor Ruimtelijke kwaliteit,  

LEO 111 Afschaffen van kapvergunningen, waarmee wordt bespaard 
op kosten van beoordeling en vergunningverlening 

Gevolgen voor Ruimtelijke kwaliteit,  

LEO 112 Door natuurlijk groenbeheer - wat een besparing oplevert - 
ook op speelplaatsen toe te passen zijn op eenvoudiger wijze  
natuurlijke speelplekken te creëren. 

Gevolgen voor Ruimtelijke kwaliteit,  

LEO 113 Centrumbus laten rijden door vrijwilligers Nieuwe Maatschappelijke kansen,  
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Tabel 47: Maatschappelijke effecten betreffend het domein Ruimte en Projecten 
 

Idee code 
Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te 
bezuinigen Effect 

RP 114 Met het apart ophalen van plastic afval en de 
beschikbaarheid van grotere modellen kliko's kan in plaats 
van eens per twee weken het grijze afval eens per drie weken 
worden opgehaald. Inkomsten voor afvalverwerking kunnen 
toenemen door de vrije stort van 1.000 kg te beperken tot 
300 kg. Het werken met wijk inzamelpunten voor plastic, blik, 
glas, papier en tuinafval kan kosten besparen op de 
inzameling. 

Gevolgen voor Ruimtelijke kwaliteit, Nieuwe 
Maatschappelijke kansen,  

RP 115 Realisatie van  een totaal pakket aan 
duurzaamheidmaatregelen op basis van bestaande situaties 
mbt afvalverwerking, gebiedsexploitatie ed. 

Gevolgen voor Ruimtelijke kwaliteit, Nieuwe 
Maatschappelijke kansen,  

RP 116 Invoeren van betaald parkeren in ook andere wijken dan de 
schilwijken en de binnenstad. Hiermee laten betalen voor de 
auto in de openbare ruimte. 

Treft Burger, Heeft gevolgen voor 
Concurrentiekracht, Gevolgen voor 
Ruimtelijke kwaliteit, Moeilijk Uitvoerbaar,  

RP 117 Verkoop openbaar groen dan wel adoptie hiervan door 
burgers en bedrijfsleven. 

Gevolgen voor Ruimtelijke kwaliteit, Moeilijk 
Uitvoerbaar, Nieuwe Maatschappelijke 
kansen,  

RP 118 Tolheffing op de Wilhelminabrug Treft Burger, Heeft gevolgen voor 
Concurrentiekracht, Gevolgen voor 
Ruimtelijke kwaliteit, Moeilijk Uitvoerbaar,  

RP 119 Functioneler ruimtegebruik voor wonen en werken Gevolgen voor Ruimtelijke kwaliteit,  

RP 120 Meer rendement uit onroerend goed halen door verkoop van 
gemeentegrond. 

Nieuwe Maatschappelijke kansen,  

RP 121 Uitstel ontwikkeling A1 lokatie Gevolgen voor Ruimtelijke kwaliteit, 
Betrouwbaarheid Overheid, Gevolgen Boven 
Gemeentelijke Samenwerking  

RP 122 Beperking onderhoud wegen en stringentere controle 
uitvoering van het wel uitgevoerde. 

Gevolgen voor Ruimtelijke kwaliteit, Moeilijk 
Uitvoerbaar,  

RP 123 Aandelen uitgifte op projecten Nieuwe Maatschappelijke kansen,  

RP 124 Gebruik expertise burgers, houdt burgers betrokken bij 
bezuinigingen 

Nieuwe Maatschappelijke kansen,  

RP 125 Beplanten van Braakliggende terreinen. Door gemeentelijke 
terreinen ( waar voorlopig niets mee gedaan wordt) te 
beplanten, ontstaan er verdienmogelijkheden.    

Gevolgen voor Ruimtelijke kwaliteit, Nieuwe 
Maatschappelijke kansen,  

RP 126 Beperk de ronden van parkeerwachten tot 1 ipv 2 personen Moeilijk Uitvoerbaar,  

RP 127 Betalen voor gebruik speelplaatsen Ulebelt in de Vijfhoek Treft Burger,  

RP 128 Bij ontwerpen van wijken/buurten/projecten meer rekening 
houden met (kosten van) beheer.  

Gevolgen voor Ruimtelijke kwaliteit,  
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Tabel 48: Maatschappelijke effecten betreffend het domein Samenleven en Meedoen 
 

Idee code 
Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te 
bezuinigen Effect 

SAM 129 Beleidsontwikkeling en regievoering bij instellingen op het 
sociaal/maatschappelijke vlak. Bundelen van informatie, 
efficienter uitvoeren van beheersactiviteiten van instellingen 
op sociaal/maatschappelijk vlak 

Treft Maatschappelijk Middenveld, Moeilijk 
Uitvoerbaar, Nieuwe Maatschappelijke 
kansen,  

SAM 130 Samenvoeging en fusie van vergelijkbare instellingen Verlaging Voorziening Dienstverlening, Treft 
Maatschappelijk Middenveld, Nieuwe 
Maatschappelijke kansen,  

SAM 131 Bepalen basisniveau aan dienstverlening. Daarboven 
afzonderlijk diensten afnemen. 

Verlaging Voorziening Dienstverlening, Treft 
Maatschappelijk Middenveld, Moeilijk 
Uitvoerbaar, Nieuwe Maatschappelijke 
kansen,  

SAM 132 Meer inzet van vrijwilligers bij welzijnswerk Nieuwe Maatschappelijke kansen,  

SAM 133 Samenwerking veiligheidshuis en centra voor jeugd en gezin Treft Maatschappelijk Middenveld,  

SAM 134 Effectievere wijze van uitvoering reintegratiebedrijven o.m. 
door samenvoeging van Sallcon en UWV. 

Nieuwe Maatschappelijke kansen,  

SAM 135 Sluiting of privatiseren (buiten)zwembaden Looermark en 
Borgelerbad. 

Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening,  

SAM 136 Rechtop! Regeling soberder maken en wederkerigheid 
toepassen 

Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening,  

SAM 137 Efficienter gebruik van bestaande maatschappelijke 
accommodaties door intensiever medegebruik en langere 
openstelling 

Moeilijk Uitvoerbaar, Nieuwe 
Maatschappelijke kansen,  

SAM 138 Wederkerigheidprincipe als eis opnemen bij 
subsidiebeschikking 

Nieuwe Maatschappelijke kansen,  

SAM 139 Inhuur van externen beperken en gebruik maken van 
deskundigen bij gesubsidieerde maatschappelijke organisaties 

  

SAM 140 Vergroten aantal vrijwilligers door sociale dienstplicht Treft Burger, Treft Maatschappelijk 
Middenveld, Nieuwe Maatschappelijke 
kansen,  

SAM 141 Aanboren aanvullende financiële bronnen voor financiering 
maatschappelijke accommodaties 

Nieuwe Maatschappelijke kansen,  

SAM 142 Herbestemming activiteitencentrum   

SAM 143 Verstrekken werkgeverssubsidie   

SAM 144 Maatjesproject ook voor andere doelgroepen invoeren  Nieuwe Maatschappelijke kansen,  

SAM 145 Aanleggen van skatebanen (wel/niet) Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening,  

SAM 146 Stopzetten subsidies voor culturele- en buurtactiviteiten t.b.v. 
allochtonen 

Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening,  
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Idee code 
Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te 
bezuinigen Effect 

SAM 147 Ontwikkelen van talenten van uitkeringsgerechtigden Nieuwe Maatschappelijke kansen,  

SAM 148 Verlaging budget speeltuinonderhoud Verlaging Voorziening Dienstverlening,  

SAM 149 Uitkeringsgerechtigde die nog geen regulier werk hebben, 
taken laten verrichten met maatschappelijke meerwaarde. 

Treft Burger, Treft Maatschappelijk 
Middenveld, Nieuwe Maatschappelijke 
kansen,  

SAM 150 Eigen bijdrage maatschappelijk werk Treft Burger,  

SAM 151 Uitbetaling PGB zorg in natura in eigen beheer   

SAM 152 Samenvoegen maatschappelijk werk Raster en Carinova Treft Burger, Treft Maatschappelijk 
Middenveld, Moeilijk Uitvoerbaar, Nieuwe 
Maatschappelijke kansen,  

SAM 153 WMO loket omvormen tot meedenker in de buurt Treft Maatschappelijk Middenveld, Nieuwe 
Maatschappelijke kansen,  
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Tabel 49: Maatschappelijke effecten betreffend reeds bestaande mogelijkheden 
 

Idee code 
Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te 
bezuinigen Effect 

BES 1 Niet meer uitvoeren van de duiktaak brandweer. Treft Burger, Betrouwbaarheid Overheid,  

BES 10 Tariefstijging begraafplaatsen.  Moeilijk Uitvoerbaar,  

BES 11 Vrijvallende kapitaalslasten niet meer activeren Na 2014 
wellicht meer vrijval. 

Gevolgen voor Ruimtelijke kwaliteit,  

BES 12 Beperken klein onderhoud openbare ruimte.  Gevolgen voor Ruimtelijke kwaliteit, 
Betrouwbaarheid Overheid, Moeilijk 
Uitvoerbaar,  

BES 13 Verhoging leges graafwerkzaamheden Treft Burger,  

BES 14 Afschaffen wensenbudget openbare ruimte (wegen).  Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening,  

BES 15 Afschaffen wensenbudget openbare ruimte (groen).  Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening,  

BES 16 (Deels) afschaffen kapvergunningen Gevolgen voor Ruimtelijke kwaliteit, Nieuwe 
Maatschappelijke kansen,  

BES 17 Beperken klein onderhoud groenbeheer.  Verlaging Voorziening Dienstverlening, 
Gevolgen voor Ruimtelijke kwaliteit, Moeilijk 
Uitvoerbaar,  

BES 18 Bijstellen onderhoudskwaliteitsniveau van basis naar sober  Gevolgen voor Ruimtelijke kwaliteit, 
Betrouwbaarheid Overheid,  

BES 19 Geen handhaving hondenpoep meer.  Gevolgen voor Ruimtelijke kwaliteit, 
Betrouwbaarheid Overheid,  

BES 2 Wijziging uitrukorganisatie 24-uursdienst door aanpassing 
bezetting voertuigen. 

Treft Burger,  

BES 20 Bezuinigen op handmatig en mechanisch reinigen Treft Burger, Treft Maatschappelijk 
Middenveld, Gevolgen voor Ruimtelijke 
kwaliteit, Moeilijk Uitvoerbaar,  

BES 21 Investeringen in MPP (parkeren) niet uit voeren.  Gevolgen voor Ruimtelijke kwaliteit, 
Betrouwbaarheid Overheid,  

BES 22 Beperken vaartijden voetveer.  Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Heeft gevolgen voor 
Concurrentiekracht,  

BES 23 Verhoging tarieven kort parkeren. Treft Burger, Heeft gevolgen voor 
Concurrentiekracht, Betrouwbaarheid 
Overheid,  

BES 24 Minder verkeerskundige advisering Treft Burger,  

BES 25 Jaarschijf MIND vervallen boven het minimale bedrag per 
inwoner. 

Gevolgen voor Ruimtelijke kwaliteit, 
Gevolgen Boven Gemeentelijke 
Samenwerking  

BES 26 Vervallen algemene advisering verkeerstechniek.   

BES 27 Bijdragen vragen indien gemeente omleidingen moet regelen 
bij evenementen.  

Treft Burger, Treft Maatschappelijk 
Middenveld, Heeft gevolgen voor 
Concurrentiekracht,  
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BES 28 Wijkbudgetten verkeersmaatregelen vervallen. Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening,  

BES 29 Rijden centrumbus als aanvulling op OV-concessie laten 
vervallen. 

Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening,  

BES 3 Vermindering gemeentelijke bijdrage aan regionale 
brandweer binnen de veiligheidsregio Ijsselland. 

  

BES 30 Niet afbreken garage Wilhelminabrug en voortzetting 
exploitatie. 

Treft Maatschappelijk Middenveld, Gevolgen 
voor Ruimtelijke kwaliteit, Betrouwbaarheid 
Overheid, Nieuwe Maatschappelijke kansen,  

BES 31 Afvalplan niet uitvoeren. Geen ondergrondse containers, 
geen nieuwe milieustraat, vrije grof vuilstort van 1000 naar 
300 kg, lagere vergoeding aan Sallcon. Verder verlagen 
afvalstoffenheffing en OZB verhogen. 

Betrouwbaarheid Overheid,  

BES 32 Op een meer commerciële wijze verkopen van ondergrond 
voor bodemenergiesystemen, mogelijkheden voor plaatsen 
windmolens, biomassa  energieopwekking, daken om 
zonnepanelen. 

Heeft gevolgen voor Concurrentiekracht, 
Nieuwe Maatschappelijke kansen,  

BES 33 Beperking bijdrage Ulebelt Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Betrouwbaarheid Overheid,  

BES 34 Actualiseren bestemmingsplan terugbrengen tot reguliere 
planning 

  

BES 35 Heffing leges bij toepassing grondexploitatiewet Inbreidingen Treft Burger, Heeft gevolgen voor 
Concurrentiekracht, Gevolgen voor 
Ruimtelijke kwaliteit, Moeilijk Uitvoerbaar,  

BES 36 Stopzetten bijdrage woonconsumenten Treft Burger, Treft Maatschappelijk 
Middenveld, Gevolgen voor Ruimtelijke 
kwaliteit,  

BES 37 De Rechtopbeweging wordt beperkt.  Gebruiksregels 
aanpassen.  

Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Treft Maatschappelijk 
Middenveld, Betrouwbaarheid Overheid,  

BES 38 Aanpassing toewijzingsregels duurzame gebruiksgoederen in 
de WWB. 

Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Betrouwbaarheid Overheid,  

BES 39 Reduceren bijdrageregeling ouderen (WWB). Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Treft Maatschappelijk 
Middenveld, Betrouwbaarheid Overheid,  

BES 4 Vervallen 4 werkervaringsplaatsen stadstoezicht  Treft Burger, Treft Maatschappelijk 
Middenveld, Betrouwbaarheid Overheid,  

BES 40 Vanaf 2012 lopende activiteiten WMO stoppen. Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Betrouwbaarheid Overheid,  

BES 41 Vervallen nachtopvang na komst hostel.   
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BES 42 Verlaging vroegschoolse educatie via 85 % bereik en 
efficiency  

Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Treft Maatschappelijk 
Middenveld,  

BES 43 Terugbrengen bijdrage onderwijsbegeleiding. Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Treft Maatschappelijk 
Middenveld,  

BES 44 Bezuinigen op lokale middelen tbv aanpak voortijdig 
schoolverlaten 

Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Heeft gevolgen voor 
Concurrentiekracht, Betrouwbaarheid 
Overheid,  

BES 45 Verlagen bijdrage coordinatie brede scholen  Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Moeilijk Uitvoerbaar,  

BES 46 Afschaffen gemeentelijke bijdrage schoolzwemmen Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening,  

BES 47 Beperken gemeentelijke bijdrage combinatiefuncties  Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Treft Maatschappelijk 
Middenveld, Betrouwbaarheid Overheid,  

BES 48 Verlaging van de wijkbudgetten vanuit programma welzijn 
(12). 

Treft Burger, Treft Maatschappelijk 
Middenveld,  

BES 49 Terugbrengen Raster buurtwerk Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Treft Maatschappelijk 
Middenveld,  

BES 5 Opheffen vrijwilligerspost brandweer Colmschate Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Treft Maatschappelijk 
Middenveld,  

BES 50 Vermindering van subsidie voor basisvoorziening 
vluchtelingenwerk. 

Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Treft Maatschappelijk 
Middenveld, Betrouwbaarheid Overheid,  

BES 51 Minder inzet van opbouwwerk in begeleiden van taakgroepen 
wijkaanpak en regulier opbouwwerk. 

Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Treft Maatschappelijk 
Middenveld, Betrouwbaarheid Overheid, 
Moeilijk Uitvoerbaar,  

BES 52 Minder subsidie voor ouderenadvies en begeleiding (Focus-
Raster). 

Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Treft Maatschappelijk 
Middenveld, Betrouwbaarheid Overheid,  

BES 53 Korting op het budget van de Vrijwilligers Centrale Deventer. Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Treft Maatschappelijk 
Middenveld, Betrouwbaarheid Overheid,  

BES 54 Verlaging huisvestingskosten buurthuizen door sluiten van 
buurthuizen en noodzakelijke activiteiten onderbrengen in 
elders beschikbare ruimten. 

Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Treft Maatschappelijk 
Middenveld, Betrouwbaarheid Overheid, 
Moeilijk Uitvoerbaar,  

BES 55 Beperken dienstverlening historisch museum.  Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Heeft gevolgen voor 
Concurrentiekracht, Moeilijk Uitvoerbaar,  
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BES 56 In rekening brengen huur Bergkerk  Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Treft Maatschappelijk 
Middenveld, Heeft gevolgen voor 
Concurrentiekracht, Betrouwbaarheid 
Overheid, Moeilijk Uitvoerbaar,  

BES 57 Beperken subsidie Bouwkunde en Filmhuis Keizer. Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Treft Maatschappelijk 
Middenveld, Heeft gevolgen voor 
Concurrentiekracht, Betrouwbaarheid 
Overheid, Moeilijk Uitvoerbaar,  

BES 58 Beperking bijdrage Stadsarchief- en atheneumbibliotheek Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Heeft gevolgen voor 
Concurrentiekracht, Moeilijk Uitvoerbaar,  

BES 59 Beperken subsidies amateurkunst.  Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Treft Maatschappelijk 
Middenveld, Heeft gevolgen voor 
Concurrentiekracht, Betrouwbaarheid 
Overheid, Moeilijk Uitvoerbaar,  

BES 6 Verder terugbrengen stadstoezicht tot 70 % van de formatie Treft Burger, Treft Maatschappelijk 
Middenveld, Betrouwbaarheid Overheid,  

BES 60 Beperken subsidie voor kleine culturele evenementen.  Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Treft Maatschappelijk 
Middenveld, Heeft gevolgen voor 
Concurrentiekracht, Betrouwbaarheid 
Overheid,  

BES 61 Sluiten bibliotheekfilialen in dorpen Diepenveen Schalkhaar.  Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Treft Maatschappelijk 
Middenveld, Heeft gevolgen voor 
Concurrentiekracht, Betrouwbaarheid 
Overheid, Moeilijk Uitvoerbaar,  

BES 62 Subsidie schouwburg beperken Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Treft Maatschappelijk 
Middenveld, Heeft gevolgen voor 
Concurrentiekracht, Betrouwbaarheid 
Overheid, Moeilijk Uitvoerbaar,  

BES 63 Subsidie burgerweeshuis beperken Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Treft Maatschappelijk 
Middenveld, Heeft gevolgen voor 
Concurrentiekracht, Betrouwbaarheid 
Overheid, Moeilijk Uitvoerbaar,  

BES 64 Beperking bijdrage kunstenlab.  Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Treft Maatschappelijk 
Middenveld, Heeft gevolgen voor 
Concurrentiekracht, Gevolgen voor 
Ruimtelijke kwaliteit, Betrouwbaarheid 
Overheid, Moeilijk Uitvoerbaar,  
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BES 65 Volledig kostendekkend maken aanbod Leeuwenkuil Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Treft Maatschappelijk 
Middenveld, Heeft gevolgen voor 
Concurrentiekracht, Betrouwbaarheid 
Overheid, Moeilijk Uitvoerbaar,  

BES 66 Verlagen subsidie Lokale Omroep tot niveau rijksbijdrage.  Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Treft Maatschappelijk 
Middenveld, Heeft gevolgen voor 
Concurrentiekracht, Betrouwbaarheid 
Overheid, Moeilijk Uitvoerbaar,  

BES 67 Verhoging huurbijdrage sportvelden  Treft Burger, Treft Maatschappelijk 
Middenveld,  

BES 68 Samenbrengen 3 subsidieregelingen sport in één regeling en 
25% bezuinigen.   

Treft Burger, Treft Maatschappelijk 
Middenveld,  

BES 69 Financiële taakstelling sportbedrijf.(sluiting Borgelerbad, 
stoppen verenigingsondersteuning/sportstimuleringm 
verhoging huren)  

Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Treft Maatschappelijk 
Middenveld, Moeilijk Uitvoerbaar,  

BES 7 Onderhoudskwaliteitsniveau binnenstad, Vijfhoek en 
herstructurering van basis naar sober 

Heeft gevolgen voor Concurrentiekracht, 
Gevolgen voor Ruimtelijke kwaliteit, 
Betrouwbaarheid Overheid,  

BES 70 Sluiting zwembad Looermark  Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Moeilijk Uitvoerbaar,  

BES 71 Concentreer het beheer van al het gemeentelijke vastgoed in 
een organisatie.  

  

BES 72 Afvalplan niet uitvoeren. Hierdoor verlaging kosten en ruimte 
om belastingruimte voor OZB aan te wenden.  

  

BES 73 De investeringen van het GRP (riolering) 5 jaar uitstellen 
waardoor er ruimte ontstaat in de rioolheffing. 

  

BES 74 Met komst nieuw stedenbeleid selectiever participeren in 
overleggen tussen gemeenten.  

Betrouwbaarheid Overheid, Nieuwe 
Maatschappelijke kansen, Gevolgen Boven 
Gemeentelijke Samenwerking  

BES 75 Beperking gemeentebrede regie platteland Betrouwbaarheid Overheid, Gevolgen Boven 
Gemeentelijke Samenwerking  

BES 76 Beperking bijdrage regio stedendriehoek op onderdeel 
overleg en afstemming tussen gemeenten. 

Betrouwbaarheid Overheid, Nieuwe 
Maatschappelijke kansen, Gevolgen Boven 
Gemeentelijke Samenwerking  

BES 77 Verlaging van het aantal wethouders van 5 naar 4. Moeilijk Uitvoerbaar, Nieuwe 
Maatschappelijke kansen, Gevolgen Boven 
Gemeentelijke Samenwerking  

BES 78 Niet uitvoeren van een aantal  onderzoeken en 
beleidsevaluaties. 

Nieuwe Maatschappelijke kansen,  
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BES 79 Inkrimpen van de openingstijden naar 3 uur per werkdag ( 
bijv. dagelijks van 9-12) 

Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Gevolgen Boven 
Gemeentelijke Samenwerking  

BES 8 De investeringen van het gemeentelijk rioolplan (GRP) 5 jaar 
uitstellen. Dit leidt tot structurele verlaging bij de rioolheffing. 
Zie programma 15.  

  

BES 80 Beperken telefonische bereikbaarheid naar dagelijks van 9-12 
uur.  

Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Gevolgen Boven 
Gemeentelijke Samenwerking  

BES 81 Beëindigen wijkwinkels en servicepunten en diensten op het 
terrein van wonen, zorg en welzijn. Deze exclusief op 1 plek 
aanbieden.  

Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Betrouwbaarheid Overheid,  

BES 82 Deventer NU in de huidige vorm volledig opheffen en digitaal 
gaan doen  

Treft Burger, Treft Maatschappelijk 
Middenveld,  

BES 83 Beëindigen Deventer TV Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Treft Maatschappelijk 
Middenveld,  

BES 84 Verlaging subsidies Salland en buitengebied Treft Burger, Betrouwbaarheid Overheid, 
Moeilijk Uitvoerbaar, Gevolgen Boven 
Gemeentelijke Samenwerking  

BES 85 Verhoging contractprijzen reclame uitingen Nieuwe Maatschappelijke kansen,  

BES 86 Tariefsverhoging zomer- en paaskermis Deventer Treft Burger, Heeft gevolgen voor 
Concurrentiekracht,  

BES 87 Entreeheffing Dickensfestival Treft Burger, Treft Maatschappelijk 
Middenveld,  

BES 88 Realisatie van minder locaties Centra Jeugd en Gezin (CJG) Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Treft Maatschappelijk 
Middenveld,  

BES 89 Beperken gemeentelijke bijdrage peuterspeelzaalwerk.  Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Treft Maatschappelijk 
Middenveld, Nieuwe Maatschappelijke 
kansen,  

BES 9 Inzet beperken tot handhavingstaak obv marktverordening en 
kade-regeling 

Treft Burger,  

BES 90 Terugbrengen ambulant jongerenwerk Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Treft Maatschappelijk 
Middenveld,  

BES 91 Beperking project zwerfjongeren Treft Burger, Verlaging Voorziening 
Dienstverlening, Treft Maatschappelijk 
Middenveld,  

BES 92 Beperken bijdrage internationaal beleid. Treft Maatschappelijk Middenveld, 
Betrouwbaarheid Overheid, Moeilijk 
Uitvoerbaar,  

BES 93 Invoeren van reclamebelasting.  Verrekenen deel van de 
perceptiekosten voor de grote evenementen. 

Treft Maatschappelijk Middenveld,  

BES 94 Meer winst uit de ontwikkeling en verkoop van gronden. Gevolgen voor Ruimtelijke kwaliteit, Nieuwe 
Maatschappelijke kansen,  
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Bijlage 10 
 

Een Kwestie van Kiezen 

Spoor beleidsontwikkeling en uitvoering 

Rapportage verdien- en bezuinigingsmogelijkheden 
 

 
 

Concept (middel-)lange termijn beleidsagenda 

 

 

 

 

Gemeente Deventer 

November 2010 
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Bijlage 10. Concept (middel-)lange termijn beleidsagenda 
 

Tabel 50: Concept (middel-)lange termijn beleidsagenda 
 
 

Thema’s  Agenda’s  Korte inhoud  

Ruimte om te 
leven  

Ruimtelijke agenda  Herijking structuurvisie, grote mobiliteitsprojecten, regie op de 
ruimtelijke fysieke opgaven en projecten, afronden van stad en 
dorpen met de (laatste?) grote woon- en werklocaties, van groei 
naar dynamisch evenwicht  

 Wijk- en 
dorpsvernieuwingsagenda  

Herstructurering transformeert tot een proces van permanente 
vernieuwing van wijken, buurten en dorpen, deels publiek, deels 
privaat gefinancierd; realiseren van hoge woonkwaliteit 
combineren wijkgebonden economische functies, voor sociale 
stijging en groene/sportieve oases  

Meedoen in de 
samenleving  

Jeugdagenda  Opgroeien van wieg tot werk; bieden van een optimale 
uitgangspositie om het leven en het werken aan te kunnen, waar 
nodig interventies om bij te sturen en te repareren waar het is 
ontspoord  

 Sociale agenda  (Blijven) deelnemen aan de samenleving, maatregelen om 
maatschappelijke èn arbeidsparticipatie in alle opzichten te 
bevorderen, fysiek en sociaal/economisch gezond en weerbaar zijn 
en blijven, ook voor minder kansrijke groepen, zorgvragers en 
ouderen  

Duurzaam en 
dynamisch  

Duurzaamheidsagenda  Resultaatgericht werken aan quick wins en lange termijn doelen als 
energie- en klimaatneutraal en cradle-to-cradle  

 Economische en culturele 
innovatieagenda  

Herijking economische visie, stimuleren van economische en 
culturele innovatie in de samenleving, ondersteunen van starters, 
afstemming vraagzijde arbeidsmarkt, versterken vestigingsklimaat 
en maatschappelijk verantwoord ondernemen, inspiratie uit 
evenementen en cultuurstad  

Naar een 
nieuw 
evenwicht  

Interactiviteit en 
Partnerschap  

Beleid en uitvoering oppakken in samenwerking met bewoners, 
bedrijven en instellingen; strategische partnerschappen in 
gemeente, regio, landelijk en Europees, participatieladder en het 
aangaan van dialoog  

 Publieke dienstverlening 
en zelfbeheer  

Meedenken in plaats van tegendenken, loslaten, deregulering en 
verminderen handhaving, handelen vanuit zelfredzaamheid en 
eigen verantwoordelijkheid; doorontwikkeling wijkaanpak  

 Kwestie van Kiezen  Verdienen en bezuinigen in Deventer; oud voor nieuw aanpak; 
nieuwe verdienmodellen ipv grondbedrijf; burgers en bedrijven als 
coproducent/medeaandeelhouder; meer doen met geld van 
anderen; Kaderstelling voor het maken van keuzes dmv 
beleidsagenda, lange termijn visies en visieontwikkeling per 
thema/agenda 
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Bijlage 11 
 

Een Kwestie van Kiezen 

Spoor beleidsontwikkeling en uitvoering 

Rapportage verdien- en bezuinigingsmogelijkheden 
 

 
 

Invloed verdien- en bezuinigingsmogelijkheden op de beleidsagenda. 

 

 

 

 

Gemeente Deventer 

November 2010 
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Bijlage 11. Invloed verdien- en bezuinigingsmogelijkheden op de beleidsagenda. 
 
Figuur 15: Invloed verdien- en bezuinigingsmogelijkheden op de beleidsagenda. 

 
 
*) Groen; scoort positief. Rood; scoort negatief  

Ruimtelijke 
agenda

Wijk- en 
dorpsvernieuwing

sagenda

Jeugdagenda

Sociale agenda

Duurzaamheidsag
enda

Economische en 
culturele 

Innovatieagenda

Interactief/partne
rschap

Zelfbeheer

Kwestie van 
Kiezen
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Tabel 51: Zoekrichting 1, Efficiënte inzet maatschappelijk vastgoed 
 

Verkorte code 
Omschrijving mogelijkheid te 
verdienen en te bezuinigen 

Ruimtelijke 
agenda 

Wijkvernieu
wingsagend
a 

Jeugdagend
a 

Sociale 
agenda 

Duurzaamhe
idsagenda 

Innovatieag
enda 

Interactief/p
artnerschap Zelfbeheer 

Kwestie van 
Kiezen 

DVL 172 Minder 
gemeenschapsvoorzieningen, maar 
die wel beter exploitabel maken 

   
N 

     

ECC 180 Cultuurhuizen in de dorpen 
beperken tot noodzaak 

N 
  

N 
     

BES 54 Verlaging huisvestingskosten 
buurthuizen door sluiten van 
buurthuizen en noodzakelijke 
activiteiten onderbrengen in elders 
beschikbare ruimten. 

 
N 

 
N 

     

BES 61 Sluiten bibliotheekfilialen in dorpen 
Diepenveen Schalkhaar.   

N 
       

JEU 99 Gebouwen beter benutten qua tijd 
(eerder open, later dicht) en 
mogelijkheden (school, opvang, 
activiteiten et cetera) 

         

SAM 137 Efficiënter gebruik van bestaande 
maatschappelijke accommodaties 
door intensiever medegebruik en 
langere openstelling 

         

SAM 141 Aanboren aanvullende financiële 
bronnen voor financiering 
maatschappelijke accommodaties 

        
P 

SAM 142 Herbestemming 
activiteitencentrum          
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Tabel 52: Zoekrichting 2, Participatiecluster WWB/WMO/WSW/Wajong 
 

Verkorte code 
Omschrijving mogelijkheid te 
verdienen en te bezuinigen 

Ruimtelijke 
agenda 

Wijkvernieu
wingsagend
a 

Jeugdagend
a 

Sociale 
agenda 

Duurzaamhe
idsagenda 

Innovatieag
enda 

Interactief/p
artnerschap Zelfbeheer 

Kwestie van 
Kiezen 

BES 37 De Rechtop beweging wordt 
beperkt.  Gebruiksregels aanpassen.    

N N 
     

BES 38 Aanpassing toewijzingsregels 
duurzame gebruiksgoederen in de 
WWB. 

   
N 

     

BES 39 Reduceren bijdrageregeling 
ouderen (WWB).    

N 
     

BES 40 Vanaf 2012 lopende activiteiten 
WMO stoppen.   

N N 
     

BES 41 Vervallen nachtopvang na komst 
hostel.          

SAM 131 Bepalen basisniveau aan 
dienstverlening. Daarboven 
afzonderlijk diensten afnemen. 

  
N 

     
P 

SAM 134 Effectievere wijze van uitvoering re-
integratiebedrijven o.m. door 
samenvoeging van Sallcon en UWV. 

         

SAM 136 Rechtop! Regeling soberder maken 
en wederkerigheid toepassen   

N 
      

SAM 153 WMO loket omvormen tot 
meedenker in de buurt          
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Tabel 53: Zoekrichting 3, Bedrijfsvoering maatschappelijke instellingen 
 

Verkort
e code 

Omschrijving mogelijkheid te 
verdienen en te bezuinigen 

Ruimtelijke 
agenda 

Wijkvernieu
wingsagend
a 

Jeugdagend
a 

Sociale 
agenda 

Duurzaamhe
idsagenda 

Innovatieag
enda 

Interactief/p
artnerschap Zelfbeheer 

Kwestie van 
Kiezen 

BES 48 Verlaging van de wijkbudgetten 
vanuit programma welzijn (12).  

N 
 

N 
  

N 
  

BES 49 Terugbrengen Raster buurtwerk 

 
N 

 
N 

     

BES 50 Vermindering van subsidie voor 
basisvoorziening vluchtelingenwerk.    

N 
     

BES 52 Minder subsidie voor 
ouderenadvies en begeleiding 
(Focus-Raster). 

   
N 

     

BES 53 Korting op het budget van de 
Vrijwilligers Centrale Deventer.    

N 
     

SAM 
129 

Beleidsontwikkeling en regievoering 
bij instellingen op het 
sociaal/maatschappelijke vlak.           

SAM 
130 

Samenvoeging en fusie van 
vergelijkbare instellingen          

SAM 
133 

Samenwerking veiligheidshuis en 
centra voor jeugd en gezin          

SAM 
139 

Inhuur van externen beperken en 
gebruik maken van deskundigen bij 
gesubsidieerde maatschappelijke 
organisaties 

      
P 

  

SAM 
143 

Verstrekken werkgeverssubsidie 

         

SAM 
150 

Eigen bijdrage maatschappelijk 
werk    

N 
     

SAM 
151 

Uitbetaling PGB zorg in natura in 
eigen beheer          

SAM 
152 

Samenvoegen maatschappelijk 
werk Raster en Carinova          

 
  



   

 

Eenheid Strategische Ontwikkeling        Rapportage fase 3, duiding/richting KvKPagina 121 van 140 
 
 BIJLAGENBOEK 

Tabel 54: Zoekrichting 4, Zwem en sportaccommodaties 
 

Verkorte 
code 

Omschrijving mogelijkheid te 
verdienen en te bezuinigen 

Ruimtelijke 
agenda 

Wijkvernieu
wingsagend
a 

Jeugdagend
a 

Sociale 
agenda 

Duurzaamhe
idsagenda 

Innovatieag
enda 

Interactief/p
artnerschap Zelfbeheer 

Kwestie van 
Kiezen 

ECC 181 Sponsoring sportaccommodaties 

         

BES 46 Afschaffen gemeentelijke bijdrage 
schoolzwemmen   

N 
      

BES 69 Financiele taakstelling 
sportbedrijf.(sluiting Borgelerbad, 
stoppen 
verenigingsondersteuning/sportstim
uleringm verhoging huren)  

         

BES 70 Sluiting zwembad Looermark  

  
N 

   
N 

  

SAM 135 Sluiting of privatiseren 
(buiten)zwembaden Looermark en 
Borgelerbad. 
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Tabel 55: Zoekrichting 5, Vrijwilligerswerk en wederkerigheid 
 

Verkorte code 
Omschrijving mogelijkheid te 
verdienen en te bezuinigen 

Ruimtelijke 
agenda 

Wijkvernieu
wingsagend
a 

Jeugdagend
a 

Sociale 
agenda 

Duurzaamhe
idsagenda 

Innovatieag
enda 

Interactief/p
artnerschap Zelfbeheer 

Kwestie van 
Kiezen 

BES 51 Minder inzet van opbouwwerk in 
begeleiden van taakgroepen 
wijkaanpak en regulier 
opbouwwerk. 

 
N 

 
N 

     

SAM 132 Meer inzet van vrijwilligers bij 
welzijnswerk        

P 
 

SAM 138 Wederkerigheidprincipe als eis 
opnemen bij subsidiebeschikking          

SAM 140 Vergroten aantal vrijwilligers door 
sociale dienstplicht        

P 
 

SAM 144 Maatjesproject ook voor andere 
doelgroepen invoeren     

P 
     

SAM 147 Ontwikkelen van talenten van 
uitkeringsgerechtigden          

SAM 149 Uitkeringsgerechgtigden die nog 
geen regulier werk hebben, taken 
laten verrichten met 
maatschappelijke meerwaarde. 

   
P 
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Tabel 56: Zoekrichting 6, Integraal jeugd- en onderwijsbeleid 
 

Verkorte code 
Omschrijving mogelijkheid te 
verdienen en te bezuinigen 

Ruimtelijke 
agenda 

Wijkvernieu
wingsagend
a 

Jeugdagend
a 

Sociale 
agenda 

Duurzaamhe
idsagenda 

Innovatieag
enda 

Interactief/p
artnerschap Zelfbeheer 

Kwestie van 
Kiezen 

BES 42 Verlaging vroegschoolse educatie 
via 85 % bereik en efficiency    

N N 
     

BES 43 Terugbrengen bijdrage 
onderwijsbegeleiding.   

N 
      

BES 44 Bezuinigen op lokale middelen tbv 
aanpak voortijdig schoolverlaten   

N 
      

BES 45 Verlagen bijdrage coordinatie brede 
scholen    

N 
      

BES 47 Beperken gemeentelijke bijdrage 
combinatiefuncties    

N 
  

N 
   

BES 88 Realisatie van minder locaties 
Centra Jeugd en Gezin (CJG)   

N N 
     

BES 89 Beperken gemeentelijke bijdrage 
peuterspeelzaalwerk.    

N 
      

JEU 95 Wijkgericht inzetten van middelen 
jeugd, beter benutten bestaande 
samenwerkingsrelaties en 
netwerken 

 
N N 

   
P 

  

JEU 96 Een virtueel Centrum voor Jeugd en 
Gezin als aanspreekpunt inrichten.          

JEU 97 De hulp bij opgroeien zo veel 
mogelijk dichtbij de jongeren, en 
hun directe omgeving organiseren 
ingedachtig de uitspraak "it takes a 
village to raise a child". Jongeren 
meer verantwoordelijkheid voor 
openbare ruimte, door participatie 
in groenprojecten. 

       
P 

 

JEU 98 Stopzetten of verminderen van 
jeugd en jongerenprojecten   

N 
      

JEU 100 Beperken "bestuurlijke drukte" op 
gebied van jeugd en jongeren.          
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JEU 101 Beperken gemeentelijke bijdrage 
peuterspeelzaalwerk en hanteer 
daarbij de financiering per 
kindplaats. 

  
N 

      

JEU 102 Meer preventie, meer algemene 
activiteiten in een vroegtijdig 
stadium. 

         

JEU 103 Betrek jeugd bij organiseren eigen 
plekken zoals verwoord in de nota 
"te gek een plek". 

      
P 

  

LEO 110 Versoberen straatmeubilair en 
technische instalaties 

N 
        

RP 122 Beperking onderhoud wegen en 
stringentere controle uitvoering van 
het wel uitgevoerde. 

N 
        

RP 128 Bij ontwerpen van 
wijken/buurten/projecten meer 
rekening houden met (kosten van) 
beheer.  

         

 
Tabel 57: Zoekrichting 7, Deregulering/beperken toezicht 
 

Verkorte code 
Omschrijving mogelijkheid te 
verdienen en te bezuinigen 

Ruimtelijke 
agenda 

Wijkvernieu
wingsagend
a 

Jeugdagend
a 

Sociale 
agenda 

Duurzaamhe
idsagenda 

Innovatieag
enda 

Interactief/p
artnerschap Zelfbeheer 

Kwestie van 
Kiezen 

DVL 169 Beperkt uitgevoerd toezicht op 
vergunningen.  

N 
      

P 
 

DVL 170 Welstand afschaffen 
N N 

     
P 

 

BES 16 (Deels) afschaffen kapvergunningen 
N 

      
P 

 

BES 9 Inzet beperken tot handhavingstaak 
obv marktverordening en kade-
regeling 

         

LEO 108 Strengere controle op 
civieltechnisch werk waardoor op 
termijn minder extra werk nodig is. 

         

LEO 113 Centrumbus laten rijden door 
vrijwilligers       

P P 
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Tabel 58: Zoekrichting 8, Bewoners sturen in de leefomgeving 
 

Verkorte 
code 

Omschrijving mogelijkheid te 
verdienen en te bezuinigen 

Ruimtelijke 
agenda 

Wijkvernieu
wingsagend
a 

Jeugdagend
a 

Sociale 
agenda 

Duurzaamhe
idsagenda 

Innovatieag
enda 

Interactief/p
artnerschap Zelfbeheer 

Kwestie van 
Kiezen 

DVL 171 Meer verantwoordelijkheid voor 
openbare orde bij burgers leggen.    

N 
  

P P 
 

BES 12 Beperken klein onderhoud 
openbare ruimte.  

N 
        

BES 14 Afschaffen wensenbudget 
openbare ruimte (wegen).  

N N 
     

N 
 

BES 15 Afschaffen wensenbudget 
openbare ruimte (groen).  

N N 
     

N 
 

BES 17 Beperken klein onderhoud 
groenbeheer.  

N 
      

N 
 

BES 18 Bijstellen 
onderhoudskwaliteitsniveau van 
basis naar sober  

N 
        

BES 19 Geen handhaving hondenpoep 
meer.  

N 
      

P 
 

BES 20 Bezuinigen op handmatig en 
mechanisch reinigen 

N 
        

BES 28 Wijkbudgetten 
verkeersmaatregelen vervallen.          

BES 7 Onderhoudskwaliteitsniveau 
binnenstad, Vijfhoek en 
herstructurering van basis naar 
sober 

N N 
       

LEO 104 Burgers meer zelf verantwoordelijk 
maken voor de openbare ruimte 
door zelfwerkzaamheid, verkoop 
groenstroken en 
budgetoverheveling 

      
P P 

 

LEO 107 Meer natuurlijk groenbeheer, 
waarbij de natuur meer z'n gang 
mag gaan.                  P 

LEO 109 Gladheidsbestrijding organiseren 
ism agrarische ondernemers             P P   
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Verkorte 
code 

Omschrijving mogelijkheid te 
verdienen en te bezuinigen 

Ruimtelijke 
agenda 

Wijkvernieu
wingsagend
a 

Jeugdagend
a 

Sociale 
agenda 

Duurzaamhe
idsagenda 

Innovatieag
enda 

Interactief/p
artnerschap Zelfbeheer 

Kwestie van 
Kiezen 

LEO 111 Afschaffen van kapvergunningen, 
waarmee wordt bespaard op 
kosten van beoordeling en 
vergunningverlening 

N 
      

P 
 

LEO 112 Door natuurlijk groenbeheer - wat 
een besparing oplevert - ook op 
speelplaatsen toe te passen zijn op 
eenvoudiger wijze  natuurlijke 
speelplekken te creëren. 

         

SAM 148 Verlaging budget 
speeltuinonderhoud          
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Tabel 59: Zoekrichting 9, Verdienen met duurzaamheid 
 

Verkorte code 
Omschrijving mogelijkheid te verdienen 
en te bezuinigen 

Ruimtelijke 
agenda 

Wijkvernie
uwingsage
nda 

Jeugdagen
da 

Sociale 
agenda 

Duurzaamhe
idsagenda 

Innovatieag
enda 

Interactief/p
artnerschap Zelfbeheer 

Kwestie 
van 
Kiezen 

BES 31 Afvalplan niet uitvoeren. Geen 
ondergrondse containers, geen nieuwe 
milieustraat, vrije grof vuilstort van 1000 
naar 300 kg, lagere vergoeding aan 
Sallcon. Verder verlagen 
afvalstoffenheffing en ozb verhogen. 

    
N 

    

BES 32 Op een meer commerciele wijze verkopen 
van ondergrond voor 
bodemenergiesystemen, mogelijkheden 
voor plaatsen windmolens, biomassa  
energieopwekking, daken om 
zonnepanelen. 

        
P 

RP 114 Met het apart ophalen van plastic afval en 
de beschikbaarheid van grotere modellen 
kliko's kan in plaats van eens per twee 
weken het grijze afval eens per drie 
weken worden opgehaald. Inkomsten 
voor afvalverwerking kunnen toenemen 
door de vrije stort van 1.000 kg te 
beperken tot 300 kg.  

         

RP 115 Realisatie van  een totaal pakket aan 
duurzaamheidsmaatregelen op basis van 
bestaande situaties mbt afvalverwerking, 
gebiedsexploitatie ed. 

         

RP 119 Functioneler ruimtegebruik voor wonen 
en werken          

RP 125 Beplanten van Braakliggende terreinen. 
Door gemeentelijke terreinen ( waar 
voorlopig niets mee gedaan wordt) te 
beplanten, ontstaan er 
verdienmogelijkheden.    

P 
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Tabel 60: Zoekrichting 10, Parkeren in de openbare ruimte 
 

Verkorte code 
Omschrijving mogelijkheid te 
verdienen en te bezuinigen 

Ruimtelijke 
agenda 

Wijkvernieu
wingsagend
a 

Jeugdagend
a 

Sociale 
agenda 

Duurzaamh
eidsagenda 

Innovatieag
enda 

Interactief/
partnerscha
p Zelfbeheer 

Kwestie van 
Kiezen 

BES 30 Niet afbreken garage 
Wilhelminabrug en voortzetting 
exploitatie. 

         

RP 116 Invoeren van betaald parkeren in 
ook andere wijken dan de 
schilwijken en de binnenstad. 
Hiermee laten betalen voor de auto 
in de openbare ruimte. 

N 
       

P 

RP 118 Tolheffing op de Wilhelminabrug 
N 

       
P 

 
Tabel 61: Zoekrichting 11, Culturele instellingen 
 

Verkorte code 
Omschrijving mogelijkheid te 
verdienen en te bezuinigen 

Ruimtelijke 
agenda 

Wijkvernieu
wingsagend
a 

Jeugdagend
a 

Sociale 
agenda 

Duurzaamh
eidsagenda 

Innovatieag
enda 

Interactief/
partnerscha
p Zelfbeheer 

Kwestie van 
Kiezen 

ECC 174 Betere samenwerking tussen 
culturele instellingen en 
overlappingen wegnemen. 

     
P P 

  

ECC 175 Meer ruimte  voor instellingen om 
eigen inkomsten te vergroten 
aangevuld met een 
professionalisering in acquisitie en 
fondswerving. 

       
P 

 

ECC 177 Minder overhead door kleinschalige 
instellingen en 
verantwoordingsplicht beperken. 

       
P 

 

BES 55 Beperken dienstverlening historisch 
museum.       

N 
   

BES 56 In rekening brengen huur Bergkerk  

     
N 
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Verkorte code 
Omschrijving mogelijkheid te 
verdienen en te bezuinigen 

Ruimtelijke 
agenda 

Wijkvernieu
wingsagend
a 

Jeugdagend
a 

Sociale 
agenda 

Duurzaamh
eidsagenda 

Innovatieag
enda 

Interactief/
partnerscha
p Zelfbeheer 

Kwestie van 
Kiezen 

BES 57 Beperken subsidie Bouwkunde en 
Filmhuis Keizer.      

N 
   

BES 62 Subsidie schouwburg beperken 

     
N 

   

BES 63 Subsidie burgerweeshuis beperken 

  
N 

  
N 

   

BES 64 Beperking bijdrage kunstenlab.  

     
N 

   

BES 65 Volledig kostendekkend maken 
aanbod Leeuwenkuil      

N 
   

BES 66 Verlagen subsidie Lokale Omroep 
tot niveau rijksbijdrage.       

N 
   

 
 

Tabel 62: Zoekrichting 12, Fonds cultuur en toerisme 
 

Verkorte code 
Omschrijving mogelijkheid te 
verdienen en te bezuinigen 

Ruimtelijke 
agenda 

Wijkvernieu
wingsagend
a 

Jeugdagend
a 

Sociale 
agenda 

Duurzaamhe
idsagenda 

Innovatieag
enda 

Interactief/p
artnerschap Zelfbeheer 

Kwestie van 
Kiezen 

ECC 176 Fondsvorming door de overheid en 
instellen van heffingen 
(reclamebelasting en 
toeristenbelasting) 

        
P 

SAM 146 Stopzetten subsidies voor culturele- 
en buurtactiviteiten t.b.v 
allochtonen 

 
N 

 
N 
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Tabel 63: Zoekrichting 13, Deventer bibliotheken 
 

Verkorte code 
Omschrijving mogelijkheid te 
verdienen en te bezuinigen 

Ruimtelijke 
agenda 

Wijkvernieu
wingsagend
a 

Jeugdagend
a 

Sociale 
agenda 

Duurzaamhe
idsagenda 

Innovatieag
enda 

Interactief/p
artnerschap Zelfbeheer 

Kwestie van 
Kiezen 

ECC 178 Meer samenwerking tussen 
openbare bibliotheek en 
athenaeumbibliotheek 

      
P 

  

BES 58 Beperking bijdrage Stadsarchief- en 
athenaeumbibliotheek      

N 
   

 

Tabel 64: Zoekrichting 14, Meer rendement op vermogen 
 

Verkorte code 
Omschrijving mogelijkheid te 
verdienen en te bezuinigen 

Ruimtelijke 
agenda 

Wijkvernieu
wingsagend
a 

Jeugdagend
a 

Sociale 
agenda 

Duurzaamhe
idsagenda 

Innovatieag
enda 

Interactief/p
artnerschap Zelfbeheer 

Kwestie van 
Kiezen 

BEO 158 Veel meer rendement halen op het 
gemeentelijke eigen vermogen.         

P 

BEO 159 Meer expertise verwerven op 
europese subsidies          

BEO 162 Subsidies vervangen door meer 
duurzame investeringen          

BES 71 Concentreer het beheer van al het 
gemeentelijke vastgoed in een 
organisatie.  

        
P 

BES 94 Meer winst uit de ontwikkeling en 
verkoop van gronden.         

P 

LEO 106 Verkoop snippergroen 

        
P 

RP 117 Verkoop openbaar groen dan wel 
adoptie hiervan door burgers en 
bedrijfsleven. 

       
P 

 

RP 120 Meer rendement uit onroerend 
goed halen door verkoop van 
gemeentegrond. 

        
P 

RP 123 Aandelen uitgifte op projecten 

        
P 
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Bijlage 12 
 

Een Kwestie van Kiezen 

Spoor beleidsontwikkeling en uitvoering 

Rapportage verdien- en bezuinigingsmogelijkheden 
 

 
 

Maatschappelijke effecten en volumes per zoekrichting 
 

 

 

 

Gemeente Deventer 

November 2010 
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Bijlage 12. Maatschappelijke effecten en volumes per zoekrichting 
 
Figuur 16: Maatschappelijke effecten en volumes voor zoekrichting 1: Efficiënte inzet maatschappelijk vastgoed 

 

 
Figuur 17: Maatschappelijke effecten en volumes voor zoekrichting 2: Participatiecluster WWB/WMO/WSW/Wajong 

 

 
Figuur 18: Maatschappelijke effecten en volumes voor zoekrichting 3: Bedrijfsvoering maatschappelijke instellingen 
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Figuur 19: Maatschappelijke effecten en volumes voor zoekrichting 4: Zwem en sportaccommodaties 

 
 
Figuur 20: Maatschappelijke effecten en volumes voor zoekrichting 5: Vrijwilligerswerk en wederkerigheid 

 
 
Figuur 21: Maatschappelijke effecten en volumes voor zoekrichting 6: Integraal jeugd- en onderwijsbeleid 

 
 
Figuur 22: Maatschappelijke effecten en volumes voor zoekrichting 7: Deregulering/beperken toezicht 
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Figuur 23: Maatschappelijke effecten en volumes voor zoekrichting 8: Bewoners sturen in de leefomgeving 

 
 
Figuur 24: Maatschappelijke effecten en volumes voor zoekrichting 9: Verdienen met duurzaamheid

 
 
Figuur 25: Maatschappelijke effecten en volumes voor zoekrichting 10: Parkeren in de openbare ruimte 

 
 
Figuur 26: Maatschappelijke effecten en volumes voor zoekrichting 11: Culturele instellingen 
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Figuur 27: Maatschappelijke effecten en volumes voor zoekrichting 12: Fonds cultuur en toerisme 

 
 
Figuur 28: Maatschappelijke effecten en volumes voor zoekrichting 13: Deventer bibliotheken 

 
 
Figuur 29: Maatschappelijke effecten en volumes voor zoekrichting 14: Meer rendement op vermogen 

 
 
Figuur 30: Maatschappelijke effecten en volumes voor zoekrichting 15: Versobering raadsfaciliteiten 
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Bijlage 13 
Een Kwestie van Kiezen 

Spoor beleidsontwikkeling en uitvoering 

Rapportage verdien- en bezuinigingsmogelijkheden 
 

 
 

Verdeling tussen bestaande mogelijkheden en nieuwe mogelijkheden 

 

 

 

Gemeente Deventer 

November 2010 
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700.000 
65%

381.000 
35%

Zoekrichting 1: Efficiënte inzet 
maatschappelijk vastgoed 

Werksessie

Interne sessie

800.000 
48%

861.000 
52%

Zoekrichting 2: Participatiecluster 
WWB/WMO/WSW/Wajong

Werksessie

Interne sessie

790.000 
66%

400.000 
34%

Zoekrichting 3: Bedrijfsvoering 
maatschappelijke instellingen

Werksessie

Interne sessie

225.000 
22%

805.000 
78%

Zoekrichting 4: Zwem en 
sportaccommodaties 

Werksessie

Interne sessie

2.050.000 
93%

150.000 
7%

Zoekrichting 5: Vrijwilligerswerk en 
wederkerigheid

Werksessie

Interne sessie

330.000 
19%

1.392.000 
81%

Zoekrichting 6: Integraal jeugd- en 
onderwijsbeleid

Werksessie

Interne sessie

275.000 
66%

140.000 
34%

Zoekrichting 7: Deregulering 
beperken toezicht 

Werksessie

Interne sessie

200.000 
12%

1.518.000 
88%

Zoekrichting 8: Bewoners sturen 
in de leefomgeving 

Werksessie

Interne sessie

1.100.000 
55%

900.000 
45%

Zoekrichting 9: Verdienen met 
duurzaamheid

Werksessie

Interne sessie

1.500.000 
57%

1.118.000 
43%

Zoekrichting 10: Parkeren in de 
openbare ruimte

Werksessie

Interne sessie

Bijlage 13. Verdeling tussen bestaande mogelijkheden en nieuwe 
mogelijkheden 
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100.000 
14%

640.000 
86%

Zoekrichting 11: Culturele instellingen

Werksessie

Interne sessie

325.000 
48%

355000
52%

Zoekrichting 12: Fonds cultuur en 
toerisme 

Werksessie

Interne sessie

250.000 
83%

50.000 
17%

Zoekrichting 13: Deventer 
bibliotheken 

Werksessie

Interne sessie

600.000 
38%

975.000 
62%

Zoekrichting 14: Meer rendement 
op vermogen

Werksessie

Interne sessie

775.000 
16%

3.985.000 
84%

Resterende mogelijkheden

Werksessie

Interne sessie

 

25.000 
100%

-
0%

Zoekrichting 15: Versobering 
raadsfaciliteiten

Werksessie

Interne sessie


