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Netto beïnvloedbaar budget is € 9,5 mln. Opdracht is om 10% ofwel € 0,95 mln. in beeld te brengen 
aan bezuinigingsmogelijkheden die maatschappelijk minste pijn doen. 
 
 
1. 
Product 355 B&W 37% beïnvloedbaar, goed voor  € 1,5 mln. 
Product 350 Raad 33% beïnvloedbaar, goed voor  € 0,8 mln. 
Beiden afhankelijk van politieke afweging in casu aantal wethouders alsmede hoogte vergoedingen en 
mate van ondersteuning.  
V.w.b. college zit die onder de overhead (wordt separaat in beeld gebracht) en betreft het 
representatie/relatiegeschenkenbudget ter grootte van € 150.000,- 
V.w.b. raad gaat het om de griffie en onderzoeksbudget rekenkamerfunctie ter grootte van € 50.000,- 
alsmede budget voor verslaglegging. 
 
2. 
Product 310 JZI 100% beïnvloedbaar, goed voor  € 1,7 mln. 
Maakt onderdeel uit van gemeentelijke overhead. Consequentie van reductiescenario naar 26% (ipv 
31,1% overhead) wordt separaat in beeld gebracht. Naar verwachting betekent een reductie financieel 
het paard achter de wagen spannen. 
 
3. 
Product 305 Burgerzaken/Publiekszaken 62% beïnvloedbaar, goed voor  €  2,1 mln. 
Reductie van personele capaciteit behoort tot mogelijkheden met als consequentie minder 
openstelling en langere wachttijden of minder dienstverlening dan wel minder dislocaties. Betreft 
verdere versobering t.o.v. eerdere bezuinigingsmaatregelen (laatstelijk ITD 2012). Bovendien 
personele frictiekosten.  
 
4. 
Product 304 Belastingen 34% beïnvloedbaar, goed voor  € 0,7 mln. 
Reductie van personele capaciteit zonder inkomstenverlies behoort alleen tot de mogelijkheden a.g.v. 
verdere efficiency. De belastingbenchmark geeft aan dat het DOWRbelastingteam zeer efficiënt werkt. 
Enkel opschaling geeft mogelijk nog verdienpotentieel. Bovendien is eerdere bezuinigingstaakstelling 
nog niet volledig verzilverd (laatstelijk ITD 2012).  
Wat nog zou kunnen is het systeem van termijnbetalingen voor burgers in Deventer beperken mits dat 
in DOWRverband kan worden afgesproken (en dus ook in Raalte en Olst/Wijhe wordt doorgevoerd). 
 
5. 
Product 226 Internationaal beleid 100% beïnvloedbaar, goed voor € 0,2 mln. 
Samenstel van personele capaciteit en subsidie/bijdragen. Besteding is inzichtelijk gemaakt i.k.v. 
begrotingsbehandeling 2014 met toezegging dat begin 2014 nadere beleidsafweging kan worden 
gemaakt. Op voorhand is wel aangegeven dat het budget voor internationaal beleid zo beperkt is dat 
feitelijk de vraag voorligt doorgaan of stoppen. Bij de VJN 2013 is een motie aangenomen die de 
bezuiniging op IB zoals besloten bij KvK 2013 ongedaan heeft gemaakt. 
 
6. 
Product 104 Regie gemeentebrede strategie 98% beïnvloedbaar, goed voor € 1,34 mln. 
Betreft zowel personele capaciteit als uitgaven. I.k.v. begroting 2014 was voorgesteld te bezuinigingen 
in 2017 op gemeentebrede programma’s, zowel het activiteitenbudget als de regiecapaciteit 
betreffend (thans de programma’s Duurzaamheid, Platteland en Innovatie in de samenleving). 
A.g.v. ontwikkeling in het algemene financiële beeld van de gemeente kon deze bezuiniging toen 
achterwege blijven. Deze kan alsnog opgevoerd worden ter grootte van € 270.000,- 
Daarnaast kan bijdrage aan Steden3hoek in discussie gebracht worden maar raakt vanuit light 
concept op lobbydossiers direct ook ons eigen belang. Voorts is personele capaciteitsreductie 
betrokken in eerdere bezuinigingstaakstelling tot 10% beperking beleidscapaciteit  (laatstelijk ITD 
2012). 



Er is nog separaat structureel ontwikkelbudget ter grootte van € 100.000,- waarvoor o.a. de 
experimenten gebiedsgericht werken zijn gedaan. Deze ontwikkelruimte kan indien noodzakelijk 
ingeleverd worden maar neemt iedere vernieuwingscapaciteit out of pocket weg. 
 
7. 
Product 041 Themaloket bouwen en wonen 92% beïnvloedbaar, goed voor € 1,06 mln. 
Betreft vnl. personele capaciteit waaronder accountschap voor klanten. Hieraan wordt vanuit 
dienstverlening veel waarde gehecht. Zowel 1elijnsdienstverlening als 2elijnsdienstverlening.  
 
 
Om de € 0,95 mln. te halen moet qua beïnvloedbare maatregelen voornamelijk teruggevallen 
worden op de onderdelen 3, 5, 6 en 7. In totaal goed voor € 4,7 mln. Een besparing van € 0,95 
mln. komt dan neer op reductie met 20%. Deels zou ook gekaasschaafd kunnen worden op de 
uitgavenbudgetten onder 1, maar het geeft wel aan dat er een onbalans zit in 
besparingsmogelijkheden op het netto beïnvloedbaar budget. 
 
 
Vanuit maatschappelijk effect op de Deventer samenleving beredeneerd is de volgorde als volgt: 

1. Parkeerproducten digitaliseren   € 0,03 (m.i.v 2015 en effect ander program) 
2. Afschaffen contante betalingen publiekszaken € 0,03 (enkel enig maatwerk vereist) 
3. Kaasschaaf representatiebudget college 20% € 0,03    
4. Afschaffen schriftelijke verslaglegging raad € 0,03 

Subtotaal categorie 1 doelmatigheid € 0,12 mln. 
5. Gemeentebrede programma’s beperken € 0,27 (meer overlaten/anderen m.i.v 2017) 
6. Inleveren ontwikkelbudget algemeen  € 0,1 (vernieuwingsbeperking) 
7. Sluiting publiekszaken Schalkhaar  € 0,02 (enige dislocatiebeperking) 
8. Sluiting geboorteloket in DZiekenhuis  € 0,01 (enige dislocatiebeperking) 
9. Sluiting publiekszaken Bathmen  € 0,03 (dislocatiebeperking) 

Subtotaal categorie 2 alternatieven € 0,43 mln. 
10. Stoppen internationaal beleid   € 0,17 (geen vliegwieleffect voor derden) 
11. Vermindering inzet ten behoeve van het 

 programma publieke dienstverlening.  € 0,13 (minder dienstverl./meer herstel) 
12. Beperking beleidscapaciteit extra 10%  € 0,05 (verdere beperking beleidsbijdragen) 

Subtotaal categorie 3 overnemen  € 0,35 mln. 
 

13. Gespreide betaling belastingen beperken € 0,05 (afhankelijk van DOWRbesturen) 
14. Reductie overhead in casu BO en JZI  p.m 

 
Totaal       € 0,95 mln. + p.m. 
 
Bij alle voorstellen m.u.v. de kaasschaaf, het ontwikkelbudget en belastingen geldt dat er sprake zal 
zijn van personele frictiekosten. In de voorstellen is reductie op overhead niet inbegrepen.  
 


