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1 Inleiding 

De gemeenteraad van Deventer neemt bij de voorjaarsnota een besluit over bezuinigingen van 

tenminste 4 miljoen structureel. Het college van B&W bereidt voorstellen voor om die bezuiniging in 

te vullen. Een deel van de bezuinigingen zal de culturele sector treffen. Het college heeft het 

Directeuren Overleg Cultuur (DOC) gevraagd of het bereid en in staat is mee te denken over een 

voorstel voor een bezuiniging van € 700.000 netto. Het DOC heeft aangegeven dit te willen doen 

onder een aantal randvoorwaarden: 

• De omvang van de bezuinigingen noopt tot ingrijpende keuzes. Voor een goede relatie tussen 

stadsbestuur en culturele partners en de culturele partners onderling is een zorgvuldig en 

respectvol proces van belang. De doelstelling van het proces is om zodanig samen te werken 

dat men elkaar wederzijds niet voor verrassingen plaatst. Het proces kan alleen slagen 

wanneer zowel de gemeente als het DOC bereid is inzicht te geven in elkaars denkrichtingen. 

• Verschillende instellingen maken een voorbehoud over de ruimte om mee te werken aan 

plannen die verder gaan dan een evenredige bezuiniging op alle instellingen (kaasschaaf). 

• Het SAB neemt vooralsnog een bijzondere positie in omdat SAB onderdeel is van Saxion en 

de gemeentelijke organisatie; hierover vindt bestuurlijk overleg plaats. 

• Cumulatie van bezuinigingen bij SAB en musea, die onderdeel zijn de gemeentelijke 

organisatie, moet worden voorkomen. 

 

Naast deze randvoorwaarden formuleerde het DOC nog enkele uitgangspunten: 

• Uiterlijk eind maart moet er een voorstel liggen dat rijp is voor besluitvorming in het College 

van B&W.  

• Gemeente en DOC koersen op één door beiden gedragen plan dat geldig is voor een 

budgetperiode van vier jaar. 

Wat dit laatste betreft moet worden besproken wat 'gedragen’ betekent: moeten de instellingen er 

mee instemmen? En moet het bestuurlijk ook worden geaccordeerd?  

 

Gemeente en DOC hebben Rento Zoutman, senior adviseur van DSP-groep, gevraagd dit proces 

te begeleiden. De opdracht: 

• verken de uitgangspunten en zoekrichtingen bij alle instellingen afzonderlijk en bij de 

sleutelfiguren bij de gemeente; 

• inventariseer landelijke ontwikkelingen en maak deze bespreekbaar met betrokkenen; 

• maak een voorstel voor inhoudelijke uitgangspunten en zoekrichtingen dat dient als basis voor 

uit te werken scenario's voor de bezuinigingen en bespreek dit voorstel met betrokkenen;  

• inventariseer in de verkenning de 'go' s en 'no go's' bij gemeente en instellingen en verken 

oplossingsrichtingen; 

• bepaal in een gezamenlijke sessie met partijen of er voldoende basis is om tot gedragen 

voorstellen te komen.  

De DOC-instellingen krijgen de gelegenheid om afzonderlijk en zo mogelijk gezamenlijk op de 

scenario's te reageren.  
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Tegelijkertijd met dit traject stelt BMC een inventarisatiedocument op van culturele ambities, 

doelstellingen, de gemeentelijke uitgangspunten voor 2014 – 2018 en een duiding hoe deze 

uitgangpunten bijdragen aan de algemene ambities van de stad.  

 
Visie en werkwijze DSP-groep 
De opdracht betreft een netto bezuiniging van 7 ton. In deze verkenning inventariseren we de 

mogelijkheden hiervoor: uitgangspunten en zoekrichtingen. De gemeente Deventer en de culturele 

partners hebben in de afgelopen periode ambities geformuleerd van verschillende orde. In de 

inventarisatie van BMC zijn deze opgesomd1. Inhoud en omvang van deze ambities werpen de 

vraag op welke keuzen hier gemaakt gaan worden en op basis van welke overwegingen dat zal 

gebeuren. Ten tijde van deze inventarisatie was niet duidelijk of, en zo ja, in welke mate, financiële 

dekking voor de ambities gezocht moet worden in de culturele sector in Deventer zelf of vooral 

daarbuiten (andere sectoren, provincie, fondsen). Voorbeelden van die ambities zijn DEVisie 2020 

en de reactie daarop van het DOC met Deventer 2.18. Wij beschouwen de nieuwbouwplannen van 

de bibliotheek en De Viking ook als ambities, waarvan de realisatie in zicht is. Tot slot is er nog de 

notitie Uitgangspunten Actualisatie Cultuurbeleid 2013 -2016, waarin de uitganspunten zijn vervat 

voor de actualisatie van het kunst- en cultuurbeleid in Deventer. 

 

Uit de inventarisatie van BMC blijkt dat de gemeente Deventer en de culturele partners ambitieus 

zijn en dat Deventer voor de omvang van de stad een hoog voorzieningenniveau heeft, vergeleken 

bij steden van dezelfde omvang. Uitgaande van die conclusie zocht DSP-groep in de gesprekken 

vooral naar focus die inhoudelijke en financiële keuzen in de toekomst mogelijk maakt. Wat is de 

essentie van de ambities van de instellingen en de gemeente Deventer? Welke kansen en opties 

voor bezuinigingen doen het meest recht of de minste schade aan het 'culturele DNA' en het 

gewenste imago van de gemeente?  

Inhoudelijke keuzen zijn gebaseerd op een beoordeling van de actualiteit en toegevoegde waarde 

van het aanbod voor de stad Deventer en de noodzaak om sommige functies anders te 

organiseren. De financiële druk maakt het urgent om de focus te bepalen in beleid en ambities en 

daarop gebaseerde keuzen.  

 
Werkwijze 
In de periode februari - maart 2013 voerden wij gesprekken met de wethouder cultuur, ambtenaren 

en alle directeuren vertegenwoordigd in het DOC. De gespreksonderwerpen waren: 

• Welke ambities moeten in het cultuurbeleid van Deventer de komende vijf tot tien jaar prioriteit 

hebben? Wat is de kern van kunst en cultuur in Deventer en waar liggen de kracht en 

dynamiek? We verzochten de sleutelfiguren om hun ideeën in kernwoorden samen te vatten. 

Kernwoorden die een richting aangeven (passend op 'het bierviltje', dat wil zeggen zo kort en 

krachtig mogelijk).  

• Op welke thema's of schakels in de keten van cultuur2 moet Deventer juist minder 

inspanningen leveren of deze wellicht anders organiseren? 

 

 
 
 

Noot 1  Inventarisatie t.b.v. het gezamenlijk bezuinigingstraject cultuur Deventer, C. Wijn en A. Hökberg, maart 2013 
Noot 2  De keten is: Leren, Produceren, Presenteren en Interesseren, zie onder meer UitgeDOCterd!, een plan 
ter vernieuwing van de Deventer culturele sector.  
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• Hoe zijn de bezuinigingen op de eigen instelling van 2010 verwerkt? Stel er komt een nieuwe 

bezuiniging aan van 10% bovenop, wat zijn daarvan de mogelijke consequenties ? 

• Welke opties voor de bezuinigingen zien de instellingen en naar welke gaat de voorkeur uit? 

• Welke bespreekpunten zouden in het DOC en in het overleg met de gemeente geagendeerd 

moeten worden als vervolg op deze verkenning? 

 

Wij hebben de sleutelpersonen van gemeente en instellingen nadrukkelijk gevraagd zich niet alleen 

over de eigen instelling en verantwoordelijkheid uit te spreken, maar over de hele breedte van het 

cultuurbeleid en dus ook over de functies of de bijdrage die collega-instellingen leveren aan de 

kunst en cultuur in de stad. Alle gesprekspartners waren vrij om ook bestaande ambities en 

plannen, zoals die in het investeringsprogramma, in de opties voor bezuinigingen te betrekken en 

ook om andere, alternatieve organisatievormen van de culturele functies in te brengen.  

 
Leeswijzer 
Hierna gaan wij eerst in op de ambities en prioriteiten in het cultuurbeleid in Deventer algemeen en 

meer specifiek (hoofdstuk 2). Daarna volgen in hoofdstuk 3 de mogelijke opties voor bezuinigingen, 

waarbij ook de ambitie Deventer 2.18 aan bod komt. In bijlage 1 is weergegeven welke 

consequenties volgens de directeuren van de instellingen een bezuiniging van 10% zou hebben. In 

bijlage 2 is een beknopt overzicht opgenomen van de bezuinigingen op cultuur per sector zoals die 

nu in Nederland worden uitgevoerd. Dit overzicht kan behulpzaam zijn bij de keuzen die ook in 

Deventer gemaakt moeten worden. 
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2 Ambities/prioriteiten 

2.1 Rode draad: keuzen Deventer 

In deze verkenning zijn interviews uitgevoerd met zowel de wethouder en ambtenaren van de 

gemeente als met alle directeuren vertegenwoordigd in het DOC, hierna noemen we ze kortweg de 

sleutelfiguren. Uit de interviews komt een aantal algemene observaties naar voren die op 

onderdelen door de sleutelfiguren3  meer in detail worden ingevuld. We zetten eerst die algemene 

observaties - de rode draad - op een rij en daarna de invulling: 

• Het profiel van Deventer dat uit de gesprekken naar voren komt verschilt - het zal niet 

verbazen - niet erg van dat uit de beleidsdocumenten van gemeente en instellingen. Deventer 

is een historische stad die zich kenmerkt door boeken en drukkerijen en door de aantrekkelijke 

ligging aan de IJssel in een mooie omgeving. Deventer kenmerkt zich ook door een goed 

cultureel voorzieningenniveau en eigenzinnig ('wars') particulier initiatief. Alle culturele 

instellingen zijn uit dat particulier initiatief voortgekomen. Hieraan verbindt een aantal 

sleutelfiguren de aanbeveling dat ook in tijden van bezuiniging altijd aandacht moet blijven voor 

het stimuleren en faciliteren van particulier initiatief. 

• Deventer zou als historische stad nog veel aantrekkelijker gemaakt kunnen worden wanneer 

de stad als podium beter benut zou worden. De toegevoegde waarde zit in presentaties van 

collecties, podiumkunsten, beeldende kunst enzovoort. Van de culturele organisaties mag 

worden verwacht dat ze daar binnen hun mogelijkheden aan meewerken, er een bijdrage aan 

leveren en activiteiten organiseren buiten de muren van de eigen organisatie. Omdat 'reuring' 

in de stad nodig is. De rol van de gemeente bestaat uit het mogelijk maken van die activiteiten 

(ruimte, vergunningen etc.). 

• Deventer heeft een complete creatieve keten van kunst leren, kunst produceren, kunst 

presenteren en anderen voor kunst interesseren. Gemeente en instellingen vinden het 

belangrijk om die keten goed in stand te houden en waar nodig te vernieuwen. Die vernieuwing 

is volgens de meeste sleutelpersonen nu actueel bij educatie, de musea, collectieve marketing 

en evenementen en de lokale omroep.  

• Sommige instellingen zien schaalvergroting door samenwerking of fusie als kans. Andere 

instellingen kiezen voor kleinere organisaties met autonomie die samenwerken uit inhoudelijke 

overtuiging of omdat ze daarbij financieel voordeel hebben. Deventer onderscheidt zich in dit 

opzicht niet van andere steden waar culturele organisaties de eigen autonomie en keuzen 

vooropstellen en van daaruit bij inhoudelijke of financiële noodzaak gaan samenwerken. 

Gemeenten dwingen soms een dergelijke samenwerking af door te sturen via 

subsidievoorwaarden en collectieve programmasubsidies. Het denken in functies en niet meer 

in instellingen helpt om tot nieuwe vormen te komen.  

• Kunstenaars en creatieve ondernemers zijn in Deventer niet heel groot in aantal; toch leveren 

zij een belangrijke bijdrage aan de levendigheid en het imago van de stad. Deventer heeft door 

een actief klimaat een aantrekkingskracht op de creatieve beroepsgroepen. Daarin 

 

 
 
 

Noot 3  Dit zijn de geïnterviewde personen bij de gemeente en de culturele instellingen//lijst met namen nog op te 
nemen in bijlage// 
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onderscheidt men zich van Zwolle en Apeldoorn, gemeenten die een minder actief klimaat 

hebben. Over de kwaliteit van de producten van creatieve bedrijven in Deventer lopen de 

meningen nogal uiteen…. 

• Er ontstaat bij veel culturele organisaties een nieuwe verhouding tot klanten, gebruikers en 

partners in de stad. Co-creatie groeit, de inzet van professionals neemt af, die van vrijwilligers 

neemt toe en meer  vrijwilligers en culturele organisaties verlenen steeds vaker faciliteiten en 

ondersteuning ten opzichte van het particulier initiatief. Die nieuwe relaties zijn bijvoorbeeld 

goed te zien bij de bibliotheek en de schouwburg (de stad als podium) en deze sluiten aan bij 

actuele politieke thema's als burgerkracht en beroep op eigen initiatief van burgers.   

• Sleutelfiguren spreken hun zorg uit over de bedrijfseconomische positie van een aantal 

culturele instellingen die worden geconfronteerd met onvoorspelbare en/of teruglopende 

publieke belangstelling, druk op de inkomsten en teruglopende reserves. Het publiek kiest 

steeds later of en waar men naar toe gaat en is onvoorspelbaar geworden, productiekosten 

lopen op. Onder meer de Schouwburg en het Burgerweeshuis ondervinden dit in hun 

dagelijkse praktijk.  

2.2 Keuzen Deventer 

in de gesprekken met gemeente en culturele organisaties hebben wij gevraagd naar de 

belangrijkste thema's rond actualisering van het culturele aanbod, ook in relatie tot de 

bezuinigingen. Uit die gesprekken komen de volgende onderwerpen naar voren: 

 

1 Evenementen 

Alle sleutelfiguren onderschrijven dat Deventer zich kenmerkt door opvallende evenementen. Dat 

zijn niet alleen de 'grote drie' (Boekenmarkt, Dickens en Deventer Op Stelten) maar ook nieuwe 

loten aan de stam als het Havenfestival. Iedereen vindt Deventer 2.18 een kans voor de toekomst. 

Bouw bestaande evenementen uit en vernieuw ze, voeg nieuwe toe. Welke 'groeibriljanten' zijn er 

in het Deventer middensegment van evenementen die kunnen uitgroeien tot publiekstrekkers? De 

meningen verschillen over de mate waarin Deventer zou moeten mikken op evenementen voor een 

groot publiek en juist ook op kleinere evenementen in de niches. Een aantal personen merkt op dat 

Deventer al veel kleine evenementen heeft en dat het accent dus meer moet komen te liggen op 

evenementen die interessant zijn voor een breed publiek, gericht op meer 'beleving' en met een 

goede marketing. Er moeten meer van dit soort evenementen komen, en daarbij moet aandacht 

zijn voor jongeren. In de ontwikkeling van evenementen moet gelet worden op de eigenzinnigheid 

en het artistieke gehalte. Dat kan bijvoorbeeld door de historische context en collectie te verbinden 

met beeldende hedendaagse kunst, goed gebruik te maken van locaties in en om de stad en door 

groot en klein in het programma te mengen.  

Men deelt de mening dat bestaande historische locaties en bijvoorbeeld ook leegstaande 

winkelpanden in de stad - en daar komen er steeds meer van - goed benut kunnen worden door 

kunstenaars, creatieve bedrijven en de culturele organisaties. Er moet een betere programmering 

(scherper profiel) en grotere toegankelijkheid komen van de Bergkerk, de Mariakerk en straks de 

expositieruimte in het stadhuis. Een zakelijker en beter op het publiek afgestemd aanbod vanuit de 

Deventer erfgoedorganisaties - die nu allen 'hun eigen ding doen' - is noodzakelijk.  

Om evenementen op een kwalitatief goede manier te realiseren is voldoende productiecapaciteit 

noodzakelijk. Instellingen zijn bereid zich hiervoor in te spannen, maar zij moeten er daarbij voor 

waken te veel hooi op de vork te nemen.  
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2 Productie 

Kunstenaars, makers en creatieve bedrijven dragen veel bij aan een actief cultureel klimaat. 

Organisaties als Kunstenlab, Productiehuis ON en het Havenkwartier voegen vanuit hun 

productiefunctie bijzondere activiteiten toe aan de stad die verrijkend zijn voor het cultureel aanbod. 

De Schouwburg kan in combinatie met andere schouwburgen de productiekracht vergroten. 

 

3 Cultuur educatie in de vrije tijd 

Veel sleutelfiguren merken op dat de cultuureducatie in de vrije tijd voor verschillende 

leeftijdsgroepen aan verandering toe is. Er komen nieuwe culturele organisaties en collectieven die 

zich bezighouden met cultuureducatie en er groeit een markt van particuliere docenten (zzp-ers) 

die veelal goedkoper zijn dan het cursusaanbod van de bestaande instellingen. Klanten vragen om 

flexibel aanbod en faciliteiten. Veel Centra voor de Kunsten in Nederland vormen zich om tot een 

kleinere kernorganisatie met een flexibele schil van particuliere docenten. Het lesaanbod heeft nu 

een te rigide vorm en moet meer interactief georganiseerd worden. De Leeuwenkuil ziet ook de 

ontwikkeling in het land naar meer flexibele, facilitaire organisaties maar moet die omslag nog gaan 

maken.  

 

4 Musea  

Veel sleutelpersonen merken op dat Deventer een historische stad is maar geen museumstad.  

De musea zijn klein en hebben een zeer beperkte mogelijkheid om zich op hun locatie te 

presenteren. Kosten en opbrengsten zijn hier niet in verhouding. De musea zouden verzelfstandigd 

moeten worden en er moet worden gekozen of het accent vooral moet liggen op de collectie en het 

beheer ervan of ook op (permanente) presentaties. Voor wisselende tentoonstellingen zou gezocht 

kunnen worden naar mogelijkheden buiten de eigen locatie, bijvoorbeeld een groter evenement.  

 

5 DRTV 

DRTV maakt een moeilijke periode door en moet drastisch bezuinigen. Er vindt een herbezinning 

plaats op de taken. Bij een teruglopende professionele bezetting moeten er keuzen worden 

gemaakt. DRTV is hierover in gesprek met de gemeente. De keuze is hier om òf een omroep met 

een voldoende professionele capaciteit in stand te houden, óf te kiezen voor een organisatie die 

vooral door vrijwilligers wordt gedragen.  

 

6 Kunstuitleen/exposities Kunstenlab 

De kunstuitleen zou, net als op veel andere plekken in Nederland, aan de markt moeten worden 

overgelaten, zo vindt een aantal sleutelfiguren. Het Kunstenlab is bezig om hiervoor een marktpartij 

te zoeken. Het merendeel van de sleutelpersonen vindt dat de exposities op de eigen locatie te 

weinig bezoek trekken, men vindt het Kunstenlab vooral een goede projectorganisatie. Het 

Kunstenlab stelt hier tegenover dat men wel zichtbaar moet zijn voor partners en publiek en niet 

kan volstaan met een kantoor 'driehoog achter'.  

 

7 Integreren SAB en openbare bibliotheek.  

Voor de meeste geïnterviewden is het niet duidelijk waarom een stad als Deventer er twee 

bibliotheken op nahoudt: SAB en Openbare Bibliotheek. De keuze voor twee wordt 

beargumenteerd vanuit de verschillen in collectie en doelgroep en de samenwerking die er is 
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tussen Saxion en SAB. Openbare Bibliotheek en SAB delen overigens wel functies met elkaar 

(administratie, innovatie en straks ook het gebruik van de studiezaal). Het plan voor een 

ontmoetingsplek en onderzoeksinstituut (Academiae Vitae) in de Kloosterpanden wordt door een 

aantal geïnterviewden gezien als een initiatief waarvan vooral Saxion de vruchten zal plukken, 

maar wat voor de aantrekkelijkheid en de inwoners van de stad weinig betekenis heeft.   

 

8 Investeringsagenda / nieuwbouw 

Bijna alle sleutelpersonen zijn voorstander van de nieuwbouw van de bibliotheek4. Een aantal 

sleutelpersonen vindt dat SAB en openbare bibliotheek geïntegreerd moeten worden.  

De meeste sleutelpersonen plaatsen vraagtekens bij de plannen voor De Viking.. De twijfels 

betreffen het te weinig onderscheidend profiel van de theaterzaal van De Viking ten opzichte van 

de kleine zaal van de schouwburg, de hoogte van de exploitatiesubsidie (te beperkt voor een 

culturele organisatie van die omvang) en het verlies van de huidige sfeervolle maar beperkte locatie 

van Bouwkunde. Onderzoek en contra-expertise in 2012 hebben uitgewezen dat het plan 

levensvatbaar is en de initiatiefnemers twijfelen daar niet aan.  

Gesprekspartners opperden ook een alternatief voor de Viking, namelijk de integratie van functies 

en bouw van twee extra filmzalen op de locatie Leeuwenbrug (zie hierna optie 3). 

 

 

  

 

 
 
 

Noot 4  Ten tijde van dit proces wordt door gemeente en bibliotheek wel gerekend aan alternatieve opties. 
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3 Opties ambities en bezuinigingen 

3.1 Vooraf 

De gemeente Deventer moet in 2013 zowel keuzen maken over de bezuinigingen als de na te 

streven ambities. De omvang van de bezuinigingen van netto 7 ton is bekend en er is geld nodig 

om nieuwe ambities te financieren. In de gesprekken kwam een aantal daarvan terug, in het 

bijzonder het plan Deventer 2.18. BMC heeft in het rapport een totaaloverzicht gemaakt van de 

ambities van gemeente en culturele instellingen. Naast de bezuiniging moet worden bepaald of en 

in welke mate een herverdeling (oud voor nieuw beleid) noodzakelijk is. Dit is mede afhankelijk van 

de mogelijkheid om externe financiers te vinden voor de ambities in Deventer. Voor de nieuwbouw 

van De Viking is de provincie als partner gevonden en dit zal wellicht ook gebeuren bij Deventer 

2.18 en evenementen en culturele producties van individuele culturele organisaties (fondsen, 

sponsoring). 

 

De opties voor de bezuinigingen die wij hierna formuleren lopen zeer uiteen en gaan over zowel 

inhoudelijke keuzen voor bezuinigingen en ambities als over nieuwbouw en reorganiseren van 

functies. Financiële doorrekening van de gepresenteerde opties moet nog plaatsvinden, maar uit de 

interviews komen wel indicaties van bedragen waarmee gerekend kan worden. 

 

Een bespreekpunt in het DOC is hoe samenwerking op overstijgende doelen als Deventer 2.18 het 

best gestalte kan krijgen, zowel vanuit het DOC zelf als in de aansturing van de gemeente.  

 

In de afweging over waar te bezuinigen is het raadzaam rekening te houden met instellingen die 'in 

zwaar weer zitten'. 

 

3.2 Opties bezuinigingen 

Op basis van de gevoerde gesprekken, de documentatie en de rapportage van BMC formuleren wij 

hierna vier opties voor de bezuinigingen. Daarna gaan we in op de uitkomsten van de gesprekken 

over de investering in Deventer 2.18. 

 

1 Kiezen op waarde voor de stad 

Inhoudelijke keuzen zijn gebaseerd op een beoordeling van de actualiteit en toegevoegde waarde 

van het aanbod voor de stad Deventer en de noodzaak om sommige functies anders te 

organiseren. De inhoudelijke opties voor bezuinigingen komen voort uit de rode draad en de 

specifieke onderdelen die in het voorgaande hoofdstuk zijn benoemd. Bij elke optie voegen wij zo 

mogelijk informatie toe over de keuzen die elders worden gemaakt:  

• Cultuureducatie in de vrije tijd: de meeste geïnterviewden vinden dat deze op andere leest 

geschoeid moet worden. De politieke vraag is hier welk deel van het aanbod van 

cultuureducatie met subsidie wordt georganiseerd en welk deel kostendekkend is. Klanten 

vragen om een flexibel aanbod, flexibele faciliteiten en een interactieve en projectmatige 

manier van werken. Er zijn in de stad andere organisaties en collectieven gekomen die zich 
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ook bezighouden met cultuureducatie en particuliere docenten die goedkoper kunnen werken 

dan de Leeuwenkuil. De cultuureducatie voor volwassenen zou volgens de sleutelfiguren 

kostendekkend georganiseerd moeten worden, het werken in en met het onderwijs en in de 

wijken moet gesubsidieerd worden.  

Mogelijkheden (advies DSP-groep): 

• de culturele loopbaan van kennismaken – oriënteren – verzelfstandigen – excelleren wordt 

door jongeren gevolgd, maar ook door ouderen. De gemeente kan deze culturele 

loopbaan in afnemende mate bekostigen (met eventueel speciale aandacht voor 

talentontwikkeling; 

• volwassenen de door hen gevolgde cursussen volledig zelf laten betalen;  

• de dienstverlening louter nog richten op het onderwijs, de wijken en de zorginstellingen; 

• de instelling zich laten omvormen tot kern en collectieve ruimte die samenwerkt met zzp-

ers (zzp-ers geven dan les in de Leeuwenkuil); 

• de instelling vooral op locatie te laten werken.  

• //hier nog richtbedrag mogelijk bezuiniging opnemen?// 

 

• Musea. Uit de gesprekken komt naar voren dat de toegevoegde waarde van de twee musea 

voor de stad Deventer relatief klein is in relatie tot het budget dat voor de museumfunctie 

beschikbaar is. De aantrekkingskracht van Deventer voor bezoekers wordt vooral gevormd 

door de historische binnenstad en minder door de attractiviteit van de musea. Geopperd wordt 

om de focus bij de musea eerder te leggen op bewaren dan op presenteren. De mogelijkheden 

voor presenteren zijn op de twee locaties beperkt. Dat leidt tot twee mogelijke lijnen voor 

ontwikkeling: 

• het historisch museum kan zich vooral gaan richten op collectiebeheer met alleen een 

(semi-)permanente expositie (geen wisselexposities meer), eventueel in combinatie met 

horeca in De Waag; 

• een groter publieksbereik is mogelijk wanneer beide musea op meer geschikte locaties 

periodiek hun collectie tonen in een aantrekkelijke, thematische setting. Dus wel 

exposeren maar meer in de vorm van een groter evenement in combinatie met andere 

actoren en met een helder artistiek profiel; 

Een bezuiniging op de musea zou zich in deze lijn richten op het personeel en de 

ondersteuners die zich bezighouden met wisselende exposities en de daaraan verbonden 

taken.  

 

• Kunstuitleen / exposities Kunstenlab. In aansluiting op wat onder 2.2 al is opgemerkt, zou er 

bezuinigd kunnen worden op de kunstuitleen en de exposities van het Kunstenlab.  

 

• Lokale omroep. De keuze ligt voor om de DRTV ofwel in stand te houden op een voldoende 

professionele basis of te kiezen voor een lokale omroep die vooral wordt gerund door 

vrijwilligers. 

In het geval voor het laatste wordt gekozen kan de gemeentelijke subsidie van € 110.000 

worden teruggebracht naar het wettelijk verplicht minimum van € 60.000.  

 

• SAB en openbare bibliotheek 
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Bezien of deze instellingen geïntegreerd kunnen worden. Wat betreft de opties voor de 

bezuinigingen op de openbare bibliotheek volstaan wij hier met verwijzing naar de presentatie 

die de directeur heeft gegeven voor de gemeenteraad. 

 

2 Nieuwbouw ja of nee? 

De meeste sleutelpersonen zijn voorstander van de nieuwbouw van de bibliotheek. 

Wel merken zij op dat, gelet op de ontwikkelingen van meer digitalisering en minder uitleen van 

media, kritisch gekeken moet worden naar het aantal m2 waarmee de bibliotheek toe zou kunnen. 

Afhankelijk van de berekeningen die nu worden gemaakt kan hier wellicht een bezuiniging worden 

ingeboekt.  Voor de investering in De Viking is een budget gereserveerd van € 10 mln, waarvan € 5 

mln wordt gefinancierd door de provincie. Voor De Viking is een jaarlijkse extra exploitatiebijdrage 

van € 150.000 opgenomen in de programmabegroting van de gemeente. 

 

3 Meer synergie op de Leeuwenbrug 

Zorg voor meer synergie op de locatie Leeuwenbrug en vorm daar een samenwerkingsverband van 

Schouwburg, Leeuwenkuil, Filmhuis De Keizer, Uitbureau en evenementenbureau. Zorg voor een 

accommodatie voor de podiumkunsten waarin de functies goed aansluiten. Eén gebouw met één 

ingang en één dynamiek.  

In deze optie hoeft er geen nieuwbouw te komen van De Viking. Het budget dat daarvoor is 

bestemd komt vrij om te investeren in de verbouwing van het Burgerweeshuis, Theater Bouwkunde 

en de bouw van twee filmzalen en aanpassingen van het gebouw op de locatie Leeuwenkuil.  

Een combinatie in de programmering van de filmzalen met de kleine zaal van de Schouwburg is 

dan nog makkelijker te maken. Voordelen zitten in het delen van functies als receptie en 

backofficetaken en in meer synergie tussen bijvoorbeeld de cultuureducatie en de Schouwburg. 

Met film wordt in den lande geld verdiend en dat komt ten goede aan de totale exploitatie.  

In deze optie wordt gezocht naar samenwerking met Bouwkunde - dat in deze optie geen 

nieuwbouw krijgt maar verbouwt op de huidige plek en ook een rol zou kunnen spelen in de 

programmering van de kleine zaal van de Schouwburg - en het Burgerweeshuis. Burgerweeshuis 

krijgt in deze optie de mogelijkheid om te verbouwen. Er komt een budget voor de programmering 

van de Bergkerk. 

In deze optie krijgt de cultuureducatie een andere invulling en kan met minder ruimte toe omdat er 

op locatie gewerkt gaat worden. Daardoor komt er ruimte vrij die weer voor andere functies benut 

kan worden. Een deel van de ruimten wordt gebruikt als te verhuren ateliers.  

Een deel van de gelden die vrij vallen omdat De Viking niet wordt gerealiseerd komt ten goede aan 

de verbouwing op de locatie Leeuwenbrug. 

Als organisatievorm wordt gedacht aan één organisatie met daarin werkmaatschappijen.  

 

4 De kaasschaaf 

Een aantal sleutelpersonen opteert voor de 'makkelijke' methode van de kaasschaaf, zoals die ook 

in de vorige bezuiniging is gehanteerd. Daarbij merken zij op dat de kleinere culturele organisaties 

relatief ontzien zouden moeten worden en dat rekening moet worden gehouden met organisaties 

die zich in een financieel wankele positie bevinden. De kaasschaaf kan eventueel worden 

gecombineerd met een bezuiniging op basis van inhoudelijke keuzen.  
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De kaasschaaf zonder andere bezuinigingen zou neerkomen op een percentage van circa 6%.5 

3.3 Optie investeringen 

Onder 2.2 hebben we de resultaten weergegeven van de interviews over de ontwikkeling van 

evenementen en het plan Deventer 2.18. We nemen dit hier mee als optie, niet om te bezuinigen 

maar als investering in de toekomst. Daarvoor is dan wellicht een herschikking van de huidige 

middelen voor cultuur nodig en daarmee weer een bezuiniging op andere posten. De omvang van 

die mogelijke herschikking is ten tijde van het schrijven van deze rapportage (nog) niet bekend. In 

Deventer 2.18 gaat het om € 3 ml, met dekking uit eigen middelen (55%) en uit nieuwe lokale 

middelen en een bijdrage van de provincie Overijssel (samen 45%).  

Hiermee worden zowel het Deventer Uitbureau als INDEVENTER (meer stadsmarketing) en 

dEVENTer (vergroten evenementenaanbod) gerealiseerd. Het DOC heeft zich achter dit plan 

geschaard, maar uit de interviews blijkt dat de invulling ervan en de consequenties voor de 

culturele organisaties nog scherper in beeld gebracht moeten worden. Deventer 2.18 zou als een 

business case verder ontwikkeld moeten worden, is 'under construction'. De culturele organisaties 

moeten hun inspanningen meer 'poolen' en daarom moet de opzet goed worden doorgesproken. 

Dat gaat, zo blijkt uit de gesprekken, vooral over de invulling van het Uitbureau en afstemming van 

programmering, maar ook over de verwachte inspanningen in capaciteit of geld voor bijvoorbeeld 

collectieve marketing. De verwachting is dat de gemeente in dit proces actief stuurt. Een zeer 

bepalende factor voor Deventer 2.18 zal zijn of de provincie bereid is er in te investeren. Ten tijde 

van deze rapportage waren de gesprekken daarover gaande maar was er nog geen duidelijkheid. 

  

 

 
 
 

Noot 5  Gerekend op het totaal van de subsidies voor de culturele instellingen ad € 11.589.862. 
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Bijlagen 
 

 
 
 16 RAPPORT | Verkenning bezuinigingen en ambities cultuur Deventer (concept) | DSP-groep 



 

Bijlage 1 Consequenties 
bezuinigingen per culturele 
organisatie (kaasschaaf 10%)  

In de interviews met de directeuren is hen gevraagd welke consequenties een bezuiniging van 10% 

voor hun organisatie zou kunnen hebben. De antwoorden op deze vraag kunnen helpen bij het 

maken van realistische keuzen aangaande de bezuinigingen.  

 

Een overzicht: 

 

Musea 

Bezuiniging deels compenseren met inkomsten uit de museumwinkel (deze niet meer besteden 

aan exposities), verder met de kaasschaaf, afstoten taken ICT en audiovisueel. Bij een grotere 

bezuiniging terug naar de kerntaak collectiebeheer en (semi)permanente tentoonstelling; alleen nog 

tijdelijke tentoonstellingen bij voldoende sponsorbudget. Dan reorganiseren en snijden in 

personeelskosten. Samenwerking in Netwerk Cultureel Erfgoed Deventer moet betere en meer 

gerichte publieksactiviteiten opleveren waarmee weer geld verdiend kan worden. De musea willen 

in de nieuwe bezuiniging niet weer dubbel het slachtoffer worden van èn een cultuurbezuiniging èn 

een binnengemeentelijke.  

 

Productiehuis Oost Nederland/De Nieuwe Oost  

Heeft op de totale begroting een relatief beperkte bijdrage van € 40.000 van de gemeente 

Deventer. Een bezuiniging van 10% komt dan neer op € 4.000 en zou betekenen dat ON stopt met 

de concerten in Praamstra Live en zijn financiële bijdrage aan het DOC moet beëindigen. 

 

Schouwburg 

Een bezuiniging van 10% zou betekenen dat er geen geld zou zijn voor cultuureducatie (wens), dat 

men stopt met de programmering Podium voor de Stad, dat het aantal van 500 voorstellingen 

teruggebracht moet worden en wellicht de kleine zaal een deel van de tijd wordt gesloten. De 

Schouwburg verliest nu reeds sponsoren en heeft minder inkomsten van publiek, een bezuiniging 

van 10% zou de druk nog vergroten.  

 

VVV 

Zou bij die bezuiniging de VVV-winkel in De Waag sluiten (1,5 fte). 

 

Kunstenlab 

Kan middelen vrij spelen om te bezuinigen op de kunstuitleen en exposities, maar wil die het liefst 

weer investeren in marketing en promotie die nu tekortschiet. Kunstenlab moet niet louter een 

projectorganisatie worden, want dan is de zichtbaarheid in de stad voor klanten, bezoekers en 

partners te klein. 
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DRTV 

Moet reeds fors bezuinigen (€ 100.000) omdat de middelen teruglopen, daaraan zou dan een 

nieuwe bezuiniging van 10% worden toegevoegd en er zou dan nog meer personeel moeten 

worden ontslagen (de enige post waar DRTV dergelijke bezuinigingen op kan realiseren). Als de 

gemeente zakt naar het wettelijk verplicht minimum voor financiering van de lokale omroep dan 

zakt de subsidie van € 110.000 naar € 60.000. 

 

Theater Bouwkunde 

Bij een korting van 10% moet Bouwkunde personeel ontslaan en meer gaan werken met 

vrijwilligers. Ook al zijn vrijwilligers van goede wil, het zal ten koste gaan van de kwaliteit. Verder 

kan Bouwkunde wat activiteiten laten vallen die geld kosten.  

 

Burgerweeshuis 

Bevindt zich in financieel zwaar weer en moet mensen ontslaan. Een extra bezuiniging vergroot de 

problemen verder en is op dit moment heel onverstandig. 

 

Filmhuis 

Bezuinigt dan op films die een kleiner publiek trekken en op films op de Brink. 

 

Leeuwenkuil 

Brengt het aantal activiteiten c.q. de projecten met derden terug. Minder presentaties op stedelijke 

evenementen. Bij grotere bezuinigingen dan 10% valt het muziekonderwijs weg en zou de 

Leeuwenkuil meer facilitair moeten gaan werken (ruimte bieden, organiseren van het aanbod – ook 

van derden, en werken op locatie bijvoorbeeld bij scholen). 

 

SAB/Saxion 

Wil net als de musea in de nieuwe ronde van bezuinigingen niet dubbel aangeslagen worden: 

cultuur èn binnen-gemeentelijk. Naast de gemeentelijke bezuinigingen moest aanvullend € 100.000 

worden bezuinigd om het ‘over- en weerwerk’ met Saxion in balans te brengen (anders rekening en 

daar is geen budget voor). Al met al moest er daardoor al 24% worden bezuinigd met ingrijpende 

maatregelen (gedeeltelijke sluiting, minder dienstverlening).Van deze bezuiniging in de vorige 

ronde moet nog € 50.000 worden gevonden; nog geen oplossing voorhanden. 

Bij een nieuwe bezuiniging moet geschrapt worden in het activiteitenprogramma (educatie), de 

PR/marketing en openstellingsuren. Nader overleg met Saxion is daartoe noodzakelijk. 
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Bijlage 2 Opties bezuinigingen 

Overzicht opties bezuinigingen cultuur in Nederland per sector 

Sector Opties 
Pop podia Pop podia ontvangen ruim 6,5 euro subsidie per bezoeker tegen bijna 18 euro 

bij theaters. Die verdienkracht is juist de reden dat gemeenten op pop podia 
bezuinigen. Naar verwachting daalt de subsidie in deze sector met 36 %. Pop 
podia krijgen het daarnaast lastiger omdat consumenten minder naar pop podia 
gaan en eenmaal binnen minder uitgeven. Poppodia verhuren meer dan 
voorheen en nemen minder risico in hun programmering. 

  
Musea De musea krijgen grote belangstelling van het publiek en hebben draagvlak bij 

de politiek. Dat geldt echter vooral voor de ‘zichtbare’ musea en minder voor de 
kleinere of meer specialistische musea. Musea zijn vaak onderdeel van een 
dagje uit en die tijdsbesteding wint in deze tijden van ‘hand op de knip’ aan 
populariteit. Ondanks de populariteit bezuinigen overheden op musea en dat 
leidt onder andere tot sluitingen, afstoting van collecties, beperking van 
openingstijden en impulsen om het ondernemerschap te vergroten. 

  
Podiumkunstsector De bezuinigingen in de podiumkunstsector zijn fors en treffen de productie, de 

kleinere podia (zie bijvoorbeeld sluitingen in Amsterdam) en de grotere theaters 
en schouwburgen. Desondanks zijn er nog geen schouwburgen ‘omgevallen’. 
Schouwburgen en theaters moeten bezuinigen omdat de overheidssubsidie 
afneemt, maar ook omdat er vanaf 2009 minder (dure) kaartjes worden 
verkocht. De publieke belangstelling voor met name de grotere commerciële 
(musicals, cabaret en populaire muziek) en duurdere producties neemt af. 

  
Archieven Archiefbeheer is een wettelijke taak. Toch wordt ook op de aanvullende taken 

en de formatie van archieven bezuinigd. Het rijk zette de toon door fors te 
bezuinigen op de rijksarchieven in de provincies (Regionale historische 
archieven). Effect van de bezuinigingen is minder service naar het publiek en 
minder innovatieve en publieksgerichte projecten. 

  
Bibliotheken Bibliotheken staan onder druk. Waar voorheen de openbare bibliotheek bij 

bezuinigingen werd ontzien, bezuinigen veel gemeenten fors. Door 
bezuinigingen loopt het aantal bibliotheekvestigingen flink terug. Soms komen 
daarvoor uitleen-/servicepunten in scholen of verzorgingscentra voor in de 
plaats. 

  
Cultuureducatie Gemeenten en provincies bezuinigen fors op cultuureducatie. Die bezuiniging 

realiseert de sector door de organisatie en opzet van het aanbod fundamenteel 
te veranderen. Overheden vinden dat de centra kunnen bezuinigen maar vinden 
soms ook dat de muziekschool zelf uit de tijd is. Dus hier komen bezuinigingen 
en nieuwe opvattingen over de verantwoordelijkheid van de gemeente samen. 

  
Festivals Bij festivals is het effect van bezuinigingen nog minder duidelijk. Tendens is dat 

de grotere festivals meer private financiering zoeken en overheden het accent 
(en budget) leggen op evenementen en promotie in plaats van op artistieke 
inhoud en ontwikkeling. 

  
Bioscopen en filmhuizen Tegen de stroom in gaat het goed met bioscopen en filmhuizen: In totaal 

bezochten 30.654.673 personen in 2012 een bioscoop, filmtheater of filmhuis. 
De filmhuizen trokken in totaal 2,4 miljoen bezoekers, een forse stijging van 
twintig procent. 
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