
Product Prestatie Beïnvlo
edbaar 
bedrag 
X 1.000 
€ 

De lopende en geplande 
bezuinigingen uit eerste 
rondes 
 

Gemaakte afspraken 
met instellingen 
 

Gewenste 
ontwikkelingen 
 

Mogelijke 
weglek-
effecten 
 

Opties te bezuinigen 

Programma 
breed 

 12.400      

5. 
Monumente
n 

Aantal gemeentelijke en rijks- monumenten: 
1.200 
Boeiende beleefstad 
Actieve bijdrage geleverd  aan de brede 
presentatie Deventer Erfgoed.  
De thematische structuurvisie ruimtelijk 
erfgoed is  opgesteld.  
De cultuurhistorische waardenkaarten  voor  
het gehele gemeentelijk grondgebied zijn 
beschikbaar. 
Gemeentelijke taken  op gebied van 
monumenten en van archeologie conform 
wet- en regelgeving en gemeentelijk beleid 
zijn uitgevoerd. 
Fondswerving voor onderhoud en 
grootschalige restauraties van monumentale 
gebouwen  is uitgevoerd  
 

450 In 2013 bezuiniging van € 

85,000 vastgesteld; 

onderhoudssubsidie 

pandeigenaren is beëindigd. 

 

Koersdocument 
ruimtelijk erfgoed 
wordt  met incidenteel 
geld geïmplementeerd. 
Product 
Monumenten/archeolo
gie draagt bij aan 
nieuwe 
erfgoedpresentatie 

Implementatie 
cultuurhistorische 
waarden in 
instrumentarium 
Ruimtelijke 
Ontwikkeling. 

Overhead + 
toerekening
indirecte 
kosten 
binnen het 
product:     
€ 25.000 
 

 €40.000 netto (0,5 fte) geen advisering en 
implementatie Koersdocument Ruimtelijk Erfgoed. 
 
Gevolg voor beoogd effect: 
Implementatie cultuurhistorische waarden in 
instrumentarium Ruimtelijke Ontwikkeling wordt 
moeilijker en geen kennispunt RUD in Deventer 

9. 
Evenement
en 

Aantal plaatsen Zomerkermis blijft 71 
Aantal plaatsen  Paaskermis blijft 40 
Aantal evenementen dat wordt ondersteund 
vanuit het fonds evenementen: 5 
Toeristisch bezoek: 1,5 mln  
Boeiende beleefstad 
De kermisverordening is uitgevoerd: 
Zomerkermis is georganiseerd. 
Paaskermis georganiseerd. 
De toekenning van middelen uit het Fonds 
stimulering evenementen  en promotie 
binnenstad is gerealiseerd.  
 

13 Raming van de netto 
opbrengst van de kermis 
exploitatie kermissen is 
afgelopen jaar neerwaarts 
bijgesteld. 

   Geen. 
Evt. Onderzoek laten uitvoeren naar mogelijke 
reductie van kosten door privatisering kermis 
exploitatie 
 
 

10. Sociaal 
economisch 
beleid 

Boeiende beleefstad/ open informatiestad 
Het nieuwe winkelen  in de binnenstad wordt 
gefaciliteerd met een gratis WiFi wolk. 
Evaluatie van het horecabeleid beleid 
uitgevoerd. 
Nieuwe binnenstadmonitor uitgevoerd. 
Duurzame Maakstad  
De doorontwikkeling Technicampus/de 
Nieuwe ambachtsschool is geïnitieerd. 
Monitor Bedrijventerreinen 2014 is uitgevoerd 
Vervolgstappen  watergebonden 
bedrijvigheid cf. besluitvorming uitgevoerd 
Open informatiestad 
Invulling van het trekkerschap lerende stad 
Invulling programmamanagement DSA 
Deelname aan regionale, provinciale, 
nationale en Europese projecten in dit kader. 
Algemeen 
Accountmanagement bedrijven is uitgevoerd. 
. Samenwerking met locale, regionale en 
provinciale partners binnen  economische 
netwerken is uitgevoerd 

1.428 In de voorjaarsnota 2013  is 
er in het kader van 
structuurversterkende 
maatregelen dekking 
gekomen voor  de  regulier 
kosten SEB, die tot dan 
werden gedekt uit de - 
inmiddels  uitgeputte - 
reserve SEB. 

Discussie over 
privatisering 
luchthaven loopt. 

Nadelig effect: 
Luchthaven is een 
vestigingsfactor 
voor bedrijven.  
Risico dat 
luchthaven 
verdwijnt 

 Verkoop aandelen vliegveld Teuge: > vrijval 
kapitaalslasten max. €  24.500. 
 
Afhankelijk van de vraag of er een koper is. Verder is 
goede afstemming nodig met de andere 
deelnemende gemeenten. Onderzoek naar mogelijke 
privatisering  in 2013 heeft een resultaat opgeleverd. 
 
Gevolg voor beoogd effect: 
Risico dat luchthaven verdwijnt. Luchthaven is een 
vestigingsfactor voor bedrijven. Afhankelijk van 
mogelijke kandidaat koper. 



De structuurvisie leegstand is vastgesteld en 
geimplementeerd  
 

    Recreatiegemeenscha
p is WGR- 
samenwerking met 
andere gemeenten. 
Provincie  trekt haar 
bijdrage terug. 

Nadelig effect: 
Ontwikkeling en 
beheer toeristisch 
recreatieve 
voorzieningen in 
buitengebied 
wordt minder 

 Halveren bijdrage aan 
Recreatiegemeenscha
p Salland € 95.000. 
Dit kan alleen 
geëffectueerd worden 
in zeer zorgvuldig 
overleg met de andere 
gemeenten. 
Resterend bedrag 
blijft nodig voor 
onderhoud  fiets-
/wandelroutes in 
buitengebied. 
 
Gevolg voor beoogd 
effect: Ontwikkeling 
en beheer toeristisch 
recreatieve 
voorzieningen in 
buitengebied wordt 
minder. Verder einde 
van de WGR 
constructie 
 
 
 

Stopzetten bijdrage 
Recreatiegemeenschap 
Salland. € 95.000 
 
Resterende taken  m.b.t. 
onderhoud  fiets- en 
wandelroutes komen ten 
laste van programma 
leefomgeving. Dit levert 
netto geen extra besparing 
op. 
 
 
 
Gevolg voor beoogd effect: 
Ontwikkeling en beheer 
toeristisch recreatieve 
voorzieningen in 
buitengebied wordt minder. 
Verder einde van de WGR 
constructie 
 
 

27 markten Aantal standplaatsen            160 
• Bezettingsgraad:       80 % 
• Gevarieerd aanbod op de 

verschillende markten 
Boeiende beleefstad 
Behoud van huidige mate van vitale 
bedrijvigheid: 
Een minimale bezettingsgraad van 80%, 
waaruit blijkt dat de markt aantrekkelijk is 
gerealiseerd. 
Marktbeheer 
De wekelijkse markten zijn begeleid en 
beheerd.  
Grotere evenementen: het Dickens-festijn, 
Deventer op Stelten en de Boekenmarkt 
alsmede de jaarlijkse goede vrijdag markt en 
kerstmarkt zijn mede georganiseerd en 
gefaciliteerd. 
Onderhoud 
Onderhoudsplannen en adequaat  
storingsonderhoud is uitgevoerd.  
 

150 Om tot een sluitende 
begroting te komen worden 
de kosten  met ingang van 
2014 met € 90.000 
teruggebracht. Dat betekent 
dat een verdere bezuiniging 
op de markten alleen 
mogelijk is door een aantal 
markten  en individuele 
standplaatsen  te beëindigen.

   Geen. 
Evt. Onderzoek laten uitvoeren naar mogelijke 
reductie van kosten door privatisering exploitatie 
markten 

230   kunst 
en cultuur 

Boeiende beleefstad 
De bezuinigingen VJN2013 zijn doorgevoerd 
in de meerjarenbegrotingen van de 
Leeuwkuil en het Kunstenlab,  en er zijn 
concrete afspraken over het prestatieniveau. 
De bedrijfsplannen zijn getoetst aan de 
criteria voor een gezonde bedrijfsvoering. 
Er is tenminste één onderscheidend 
jongerenevenement georganiseerd 

4.650      



Elke leerling in het primair onderwijs  heeft 
één culturele activiteit binnen school 
Amateurkunstverenigingen, kleinschalige en 
vernieuwende culturele evenementen 
gestimuleerd/ gefaciliteerd. 
4 productiegezelschappen ondersteund .  
2 grote nieuwe producties met gemeentelijke 
steun gerealiseerd 

 Subsidie Deventer Schouwburg 700     a.Taakstellende 
verlaging subsidie met 
35 % van het 
beïnvloedbare deel:  
€ 250.000. 
 
Vraag hierbij is of de 
voorzieningen met 
deze omvangrijke 
verlaging van subsidie 
in hun huidige vorm 
kan blijven bestaan. 
De Schouwburg zal 
een nieuw 
businessplan moeten 
opzetten waarbij 
d.m.v. particulier 
initiatief, 
ondernemerschap, 
innovatie en 
veerkracht nog meer 
middelen worden 
verworven 
(bijvoorbeeld via 
crowdfunding, 
verhoging van entree) 
dan nu al het geval is. 
Daarnaast heeft deze 
maatregel naar 
verwachting 
consequenties voor 
de inzet van 
vrijwilligers en 
medewerkers met 
afstand tot de 
arbeidsmarkt. 
 
Kapitaalslasten NV 
Maatsch. Vastgoed 
blijven  (€ 885.000) 
 
Gevolg voor beoogd 
effect: Wegvallen van 
een groot deel van het 
cultuurpakket van 
deze voorziening.  
Wegvallen van 
vliegwieleffect om 
derden mee te laten 
investeren (multiplier) 
en mogelijk einde van 
deze voorziening voor 

b.€ 700.000  
Stopzetten subsidie.  
Kapitaalslasten NV 
Maatsch. Vastgoed blijven 
(€ 885.000) 
Dit betekent het  einde van 
de Deventer Schouwburg in 
de huidige vorm. 
 
Gevolg voor beoogd effect: 
Wegvallen van een het 
cultuurpakket van deze 
voorziening.  
Wegvallen van 
vliegwieleffect om derden 
mee te laten investeren 
(multiplier) en einde van 
deze voorziening voor het 
algemene publiek 



het algemene publiek. 
 
 

 Subsidie productiegezelschappen 
(waarderingssubsidie voor professionele 
gezelschappen als: TamTam, Gajes, 
Theaterschip) 
Dit fungeert  tevens cofinanciering voor 
subsidies van fondsen en andere overheden 

65   Draagt bij aan 
klimaat actieve 
kunstbeoefening 

 € 32.500 
 
Gevolg voor beoogd 
effect: 
Halveren subsidie voor 
productie 
gezelschappen  kan 
tot gevolg heb ben dat 
ook  ander subsidies 
wegvallen door 
ontbrekende 
cofinanciering. Dit kan 
het einde betekenen 
van  met name lokale 
theaterproducties. 

€ 65.000 
 
Gevolg voor beoogd effect: 
Beëindiging subsidie kan 
tot gevolg heb ben dat ook  
ander subsidies wegvallen 
door ontbrekende 
cofinanciering. Dit betekent 
het einde van  met name 
lokale theaterproducties. 

 Subsidie Filmhuis de Keizer 103 Filmhuis en Bouwkunde  
gaan naar Filmtheater de 
Viking 

 Cultuurdriehoek  geen 

 Subsidie Theater Bouwkunde 185 Filmhuis en Bouwkunde  
gaan naar Filmtheater de 
Viking 

 Cultuurdriehoek  geen 

 Subsidie Burgerweeshuis 400 Raad heeft bij begroting  
2014 € 30.000 beschikbaar 
gesteld voor onderzoek naar 
herpositionering en 
verbeterring huisvesting 

 Draagt bij aan 
Boeiende 
Beleefstad, 
speerpunt 
jongeren 

 a.Taakstellende 
verlaging subsidie met 
35 % van het 
beïnvloedbare deel:  
€ 140.000 
 
 
Vraag hierbij is of de 
voorzieningen met 
deze omvangrijke 
verlaging van subsidie 
in hun huidige vorm 
kan blijven bestaan 
het Burgerweeshuis 
zal een nieuw 
businessplan moeten 
opzetten waarbij 
d.m.v. particulier 
initiatief, 
ondernemerschap, 
innovatie en 
veerkracht nog meer 
middelen worden 
verworven 
(bijvoorbeeld via 
crowdfunding, 
verhoging van entree) 
dan nu al het geval is. 
Daarnaast heeft deze 
maatregel naar 
verwachting 
consequenties voor 
de inzet van 
vrijwilligers en 
medewerkers met 
afstand tot de 

b.Stopzetten subsidie:  
levert besparing op van 
netto +/-   € 400.000 
 
Gevolg voor beoogd effect: 
Wegvallen van van het 
cultuurpakket van deze 
voorziening.  
Wegvallen van 
vliegwieleffect om derden 
mee te laten investeren 
(multiplier) en einde van 
deze voorziening voor 
vooral jongeren. 



arbeidsmarkt 
 
Gevolg voor beoogd 
effect: Wegvallen van 
een groot deel van het 
cultuurpakket van 
deze voorziening.  
Wegvallen van 
vliegwieleffect om 
derden mee te laten 
investeren (multiplier) 
en mogelijk einde van 
deze voorziening voor 
vooral jongeren. 

 Subsidie Productiehuis ON 45  Is cofinanciering  voor 
bijdragen van andere 
overheden en fondsen 
t/m 2016 

  geen 

 Subsidie Kunstenlab 288 Bij bezuiniging KvK 2013 
gekort met € 25.000 

   geen 

 Subsidie Leeuwenkuil 1.100 Bij bezuiniging KvK 2013 
gekort met € 300.000 

   geen 

 Subsidie Jeugdtheaterschool, Theaterschip 62 Bij KvK 2013verhoogd met €  
50.000 

   geen 

 Subsidie Muziek, Zang Dansverenigingen 
60 amateurkunstverenigingen en 40 
amateurkunstpresentaties 

154   Draagt bij aan 
klimaat actieve 
kunstbeoefening; 
hier zijn veel 
vrijwilligers 
betrokken 

 a.Verlagen budget 
met 50 %: 
€ 75.000. 
 
Gevolg voor beoogd 
effect: 
Dit betekent een 
terugloop in aantal 
door vrijwilligers 
georganiseerde 
professionele 
activiteiten 
 

b.Stopzetten subsidies 
amateurkunstbeoefening 
€ 150.000 
 
Gevolg voor beoogd effect: 
Dit betekent dat een aantal 
verenigingen ophoudt te 
bestaan 

 Kleintje Cultuur 
+/- 60 professionele presentaties 
georganiseerd door vnl. vrijwilligers 

160   Draagt bij aan 
klimaat actieve 
kunstbeoefening; 
hier zijn veel 
vrijwilligers 
betrokken 

 a.Verlagen budget 
met 50 %: 
€ 80.000 
 
Gevolg voor beoogd 
effect 
Wegvallen van 
vliegwieleffect om 
derden mee te laten 
investeren (multiplier). 
en mogelijk  einde van  
met name lokale 
theaterproducties. 
 
 

b.Stopzetten subsidies 

Kleintje Cultuur: 

€ 160.000 
Gevolg voor beoogd effect 
Dit betekent een terugloop 
in aantal door vrijwilligers 
georganiseerde 
professionele activiteiten. 
 
 

 Lokale Omroep 104 Gaat samen met bibliotheek 
mee in Lokaal Mediacentrum 

   geen 

 VVV/Face 23 Subsidie is in 2013 verlaagd 
als gevolg van stopzetten 
subsidie  ID-banen. 

 Faciliteert  oa. 
amateurkunst- en 
wijk- en 
dorpsevenemente
n. Draagt bij aan 
klimaat actieve 

 geen 



kunstbeoefening 
231 SAB Aantal bezoekers: 42.000 

Aantal digitale raadplegingen: 800.000 
Aantal restauraties : 15 grote en 200 kleine  
Restauraties 
Boeiende beleefstad 
Actieve bijdrage is geleverd aan brede 
presentatie Deventer Erfgoed. 
Actieve bijdrage geleverd is aan de 
presentatie van  De Deventer 
boekgeschiedenis  
Conserveringsplan is uitgevoerd volgens  
meerjarenplanning. 
Digitale en fysieke presentatie  
erfgoedbronnen uitgevoerd. 
Open informatiestad 
Bijdrage geleverd aan realisatie van  een  e- 
depot in  Deventer 
WSF, Biebquest, beheer en ontsluiting 
historisch- en  semi-statisch archief is 
uitgevoerd. 
 

1.000  Convenant met Saxion 
loopt af uiterlijk  per 1 
januari 2016 

Herpositioneren 
functies SAB in 
relatie tot 
Deventer  
Erfgoedpresentati
e, 
 E-depot in DOWR 
verband en 
Bibliotheekwerk:  
 
-Athenaeumbib. 
-WSF  
-Biebquest 
-Historisch archief 
-Dynamisch 
archief 
 

Overhead + 
toerekening
indirecte 
kosten 
binnen het 
product: € 
600.000. 
 
Er is 
mogelijk 
sprake van 
dubbeling 
met 
gemeente-
brede 
overhead 
en 
toerekening 
van kosten 
inde 
uurtarieven.

Taakstellend   
€ 250.000 
 
Gevolg voor beoogd effect: 
Dit in relatie met de ontvlechting van SAB in het licht 
van het niet verlengen van het convenant met Saxion 
na 1 januari 2016. Dit betekent dat  de voorzieningen  
Biebquest, Athenaeumbibliotheek minder worden en 
er gekort wordt op de  overhead. De Archieffunctie 
(wettelijke taak) blijft bestaan en wordt anders 
ingericht in DOWR verband.Hierin moet naar 
verwachting (eenmailig) fors geïnvesteerd worden. 
 
Voorde afbouw van deze taken moet rekening 
worden gehouden met aanzienlijke frictiekosten. 

232 Musea Bezoekers  de Waag   100.000 
Bezoekers Speelgoedmuseum  35.000 
Bezoekers website 165.000 
Boeiende beleefstad/ open informatiestad 
Vormgeving  Museum Nieuwe Stijl is 
uitgevoerd 
Hernieuwde openstelling de Waag en 
Speelgoedmuseum is gerealiseerd 
Actieve bijdrage is geleverd aan brede 
presentatie Deventer Erfgoed. 
Het beheer van de collecties is conform  het 
collectie-beheerplan uitgevoerd 

1240 Is onderdeel van 
transformatie naar Museale 
functie Nieuwe Stijl. KvK 
2013 

   geen 

233 
Openbaar 
bibliotheek 
werk 

A Aantal bezoekers:       500.000 
Boeiende Beleefstad/Open informatiestad 
Er zijn afspraken over de meerjarenbegroting 
en over het prestatieniveau van de Openbare 
bibliotheek cf. de vastgestelde 
uitgangspunten en kaders. 
De Nieuwbouw in de binnenstad is 
voorbereid en besloten 

  

2.700 Openbare bibliotheek gaat 
naar Nieuwbouw aan de 
stromarkt. Transformatie 
huisvesting in dorpen: 
Kulturhus in Diepenveen en 
Centrumplan Bathmen. 

 Cultuurdriehoek  geen 

Programma 
10 totaal 
opties  

       € 987.000 
 

€ 1.884.500 
 
Totaal max. variant b. 

 
 
Toelichting Kwestie van Kiezen 2014 programma 10 
 
 
 

1. Inleiding 
In bijgaande matrix is een opsomming geven van de opties voor bezuinigingen  binnen programma 10. 
Aan de hand van de gestelde criteria en recent vastgestelde beleidsprioriteiten zijn wij tot deze opties gekomen. 
 

2. Beïnvloedbare kosten 
Het beïnvloedbare deel in Programma 10 is aanvankelijk geraamd op € 12.700.000. De keuzes die hieronder liggen zijn arbitrair. De niet beïnvloedbare kosten betreffen  niet beïnvloedbare kapitaallasten als gevolg van eerder 
gedane investeringen en minimaal noodzakelijk kosten om wettelijke taken te kunnen blijven uitvoeren.  
De aannames die zijn aangeleverd moeten in ieder geval op twee punten, bij product 5 Monumenten en Archeologie, en bij product 231 SAB,  substantieel gewijzigd worden.  



Bij product 5 bedraagt het  bedrag aan netto structurele lasten voor het product monumenten en archeologie  € 890.000.  
Bij nadere beschouwing is nodig voor de minimaal wettelijke taken: monumentenwet: vergunningverlening handhaving, Cultuur historie in BRO en Archeologiewet een bedrag van  +/- € 440.000.   
Het beïnvloedbare deel daalt dan van € 800.000 naar € 450.000. Dat is 50 % van de netto kosten. 
Bij product 231  is het archief een wettelijke taak, waar naar verwachting (juist) geïnvesteerd moet worden. Dat betekent dat  het netto beïnvloedbare deel van de begroting  daalt van € 1.487.000 naar € 1.000.000. 

 
 

3. Besparingsopties 
Hierbij moeten twee opmerkingen gemaakt worden:  
 
Het blijft moeilijk om aan te geven wat er  bij stopzetten van een taak overblijft aan kosten omdat – ook na beëindigen  van die taak - de gemeente als lokale overheid aangesproken blijft worden op  een aantal zaken. 
 
Een tweede opmerking betreft het tempo waarin de besparing gerealiseerd kan worden.  In de meeste gevallen is hier sprake van langer lopende verplichtingen met personeel,  huurovereenkomsten of afspraken met partners en 
andere overheden. 
De genoemde termijn van 1 januari 2015 zal slechts  in een zeer beperkt aantal opties haalbaar zijn.  
Nadere verdieping naar haalbaarheid, tempo van realisatie  en mogelijke frictiekosten  is noodzakelijk om hier uitspraken over te kunnen doen. 
 
Bij de optie om de exploitatiesubsidies aan bijvoorbeeld de Deventer Schouwburg of het Burgerweeshuis te verlagen zijn de gevolgen naar verwachting zodanig dat een (groot) deel van het cultuurpakket van deze voorzieningen 
mogelijk wegvalt. Ook het vliegwieleffect om derden mee te laten investeren (multiplier) kan weg vallen, hetgeen het einde kan betekenen van deze voorzieningen voor het algemene publiek en jongeren.  
Omdat het voortbestaan van de instellingen  in de huidige vorm mogelijk in het geding , is een  alternatieve overweging om de volledige subsidie stop te zetten.  

 


