
 

Memo 
 
Datum 
 

: 13 januari 2014 

Aan 
 

: J. Arentsen 

Kopie aan 
 

: - 

Van 
 
 

: Denny Lobeek 
RS/ORB 

Onderwerp 
 

: Kwestie van Kiezen 2014 

 
HOOFDSTUK 1: INLEIDING 
 
In onderhavige memo wordt ingegaan op de bezuinigingsmogelijkheden vanuit de ruimtelijke agenda. 
In deze memo wordt onderscheid gemaakt op bezuinigingen op de indirecte kosten die vanuit de 
ruimtelijke agenda worden betaald en de bezuinigingen op de directe kosten (primair proces) 
 
 
HOOFDSTUK 2: MOGELIJKHEDEN INDIRECE KOSTEN 
 
Algemeen 
De afgelopen jaren is er binnen de gemeente Deventer al veel bezuinigd. Deze bezuinigingen hadden 
betrekking op delen van de primaire processen binnen programma's. Ook is er afgelopen jaren al 
bezuinigd op de bedrijfsvoering. Om hierbij weglekeffecten (via tariefsproducten, investeringen en 
bijdragen derden) te voorkomen, zijn delen van het primair proces betrokken bij de indirecte kosten. 
 
Door voorgaande ontwikkelingen van een kleiner primair proces en meer indirecte kosten is er een 
scheefgroei ontstaan in de verhouding tussen beiden onderdelen.  
 
 
HOOFDSTUK 3: MOGELIJKHEDEN PRIMAIR PROCES 
 
In hoofdstuk 2 is de mogelijkheid aangegeven vanuit de ruimtelijke agenda te bezuinigen op de 
toegerekende kosten. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op mogelijkheden in de directe kosten (primair 
proces). 
 
Voordat de mogelijkheden worden aangegeven worden eerst 2 kanttekeningen geplaatst. 
 
Kanttekening 1 
In 2013 is een overzicht naar de raad gestuurd met vrij besteedbare budgetten. Deze zou gebaseerd 
zijn op informatie die is aangeleverd in november 2012. 
 
Vanuit de programma's binnen de ruimtelijke agenda is er geen koppeling tussen de informatie aan de 
Raad en de door ons aangeleverde informatie. De bezuinigingsvoorstellen binnen de ruimtelijke 
agenda zijn gebaseerd op de eigen informatie. De flexibele budgetten per programma zijn: 
programma 3 Leefomgeving: € 1.345.000 
programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling: € 660.000 
 
In de huidige begrotingssystematiek bevat programma 6 Herstructurering en Vastgoedontwikkeling 
geen structurele middelen. Bij de begroting 2014 is al een knelpunt van € 750.000 aan structurele 
kosten gesignaleerd. Een bijdrage in Kwestie van Kiezen 2014 is derhalve niet mogelijk. 
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Kanttekening 2 
Uit diverse benchmark onderzoeken binnen de ruimtelijke agenda van de afgelopen jaren is gebleken 
dat de personele inzet op de reguliere primaire beheertaken binnen de programma's (ver) onder 
landelijke bezetting zitten. Intern zijn de effecten hiervan sterk merkbaar. In enkele gevallen zitten 
relatief jonge mensen (< 30 jaar) met verschijnselen van burn out thuis. 
 
In onze opvatting is het nauwelijks nog verantwoord om binnen het primaire proces op 
apparaatslasten nog verder te bezuinigen, zeker gezien de discussie uit hoofdstuk 2 waarin is 
aangegeven dat bij de apparaatslasten de verhouding primair proces en indirecte kosten al scheef ligt.  
 
Mogelijkheden primair proces 
Op basis van de beïnvloedbare budgetten is per programma geanalyseerd welke activiteiten hiervan 
onderdeel uitmaken. Deze activiteiten zijn gekoppeld aan de te behalen output en doelstellingen. 
Afhankelijk van de mate waarin de activiteit de doelstelling beïnvloed is een rangschikking gemaakt. 
 
De volgende mogelijkheden binnen de ruimtelijke agenda worden voorgelegd: 
 
Mogelijkheid Bruto bedrag Netto bedrag 
Leefomgeving 
1. Centrumbus € 125.000 € 125.000 
2. Subsidie buitensport € 188.959 € 188.959 
3. Meedoen budgetten € 134.750 € 134.750 
Ruimtelijke ontwikkeling   
1.Subsidie woonconsumenten € 80.000 € 80.000 
2.Beleidsontwikkeling 
bereikbaarheid 

€ 22.000 € 22.000 

3.Beleidsontwikkeling 
ruimtelijke ordening 

€ 36.000 € 36.000 

 
In de bijlagen zijn per programma de bedragen en mogelijkheden verder uitgewerkt, inclusief de 
maatschappelijke consequenties. 
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BIJLAGE I: PROGRAMMA LEEFOMGEVING 
 
Conform de opgave die is aangeleverd is het beschikbaar flexibele budget op basis van de begroting 
2012 € 1.813.000. 
 
Bij een Kwestie van Kiezen 2013 zijn besluiten genomen die het flexibele budget verder beïnvloeden, 
te weten: 
 
20 Minder onderhoud elementen verhardingen ‐100.000 
20 Dekking veelpleger ‐175.000 
26 Meerjarenprogramma infrastructuur Deventer ‐150.000 
28 Minder advisering beleid ‐18 
38 Onderhoud kunst ‐25 
 
De overige bezuinigingsvoorstellen hadden meer betrekking op het verminderen van het areaal of het 
anders / niet onderhouden van de openbare ruimte, zoals het verminderen van afvalbakken, geen 
hanging baskets, omvormingen (Kloosterlanden) niet uitvoeren onderhoud boomspiegels enz. 
 
Het resterende flexibele budget bedraagt: € 1.345.000 (dus 10% hiervan betreft alleen al het inleveren 
van de Meedoen-budgetten!). 
 
Voorstellen 
 
Centrumbus a € 125.000 
Onder de vrij besteedbare budgetten valt ook de Centrumbus. Begrotingstechnisch wordt hierin een 
bedrag geraamd van ca € 125.000. 
 
De centrumbus wordt met name gebruikt door ouderen en minder validen. Als de Centrumbus wordt 
opgeheven (of in een andere vorm doorgaat) zal deze service vervallen. Dit voorstel heeft een (kleine) 
invloed op de doelstelling in de begroting dat het aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is over de 
bereikbaarheid van de eigen buurt is groter dan 66% moet zijn. De ouderen en minder validen zijn wel 
een specifieke doelgroep die wordt benadeeld door deze bezuiniging.  
 
Subsidies buitensportaccomodaties a € 188.959 
 
Subsidie volledig onderhoud velden:  
€ 4.255 per wedstrijdveld (dus niet voor trainingsvelden). 
Subsidie is bedoeld voor het volledig onderhouden door een vereniging van de wedstrijd-
/trainingsaccommodatie in plaats van de gemeente (DGB). 
Totaal subsidiebedrag 2013: € 61.750  + € 22.954 (Schalkhaar) = € 84.704. 
 
Consequenties: Subsidie is vastgelegd in huurovereenkomsten per vereniging. Bij wijziging moeten 
ook de huurovereenkomsten gewijzigd worden hetgeen (veel) weerstand kan opleveren. Risico is of 
deze wijziging juridisch niet sneuvelt op het gelijkheidsbeginsel tussen verenigingen. 
 
Subsidie klein onderhoud aan de velden:  
€ 1.145 per wedstrijdveld (dus niet voor trainingsvelden). 
Subsidie is bedoeld voor kleine onderhoudswerkzaamheden die in 1989 overgedragen zijn door de 
gemeente aan de verenigingen (toenmalige bezuinigingsoperatie) waarbij een vergoeding is 
toegezegd. 
Totaal subsidiebedrag 2013: € 43.791. 
 
Consequenties: Subsidie is vastgelegd in huurovereenkomsten per vereniging. 
Bij wijziging moeten ook de huurovereenkomsten gewijzigd worden hetgeen (veel) weerstand kan 
opleveren. Risico is of deze wijziging juridisch niet sneuvelt op het gelijkheidsbeginsel tussen 
verenigingen. 
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Subsidie 1/3-regeling: 
Het begrote subsidiebedrag voor 2013 was: € 60.464. 
 
Juridische consequenties: Opheffen betekent een verslechtering voor verenigingen die een  
eigen wedstrijd/trainings accommodatie (in plaats van gebruik te maken van een accommodatie  
van de gemeente). Dus kans op (veel) weerstand. Subsidie is echter niet vastgelegd in 
overeenkomsten dus is eenzijdig vanuit de gemeente te wijzigen. 
 
Meedoen budgetten a € 134.250 (structureel) 
De wijkenbeheerdersbudgetten zijn vrij besteedbare budgetten.  
Na de eerste bezuinigingen resteerde een budget over de producten 20, 28 en 34 van € 179.250. 
Hierop is bij Kwestie van Kiezen 2013 extra € 45.000 op bezuinigd als onderdeel van de € 300.000 op 
alle meedoen budgetten. Besloten kan worden het restant ook te schrappen. 
 
De meedoebudgetten zijn opgenomen in de bestuursopdracht ’Samen ruimte geven’. De bijdrage 
vanuit de gemeente om samen met burger hun leefomgeving te verbeteren wordt door deze 
bezuiniging beperkt. Met name de doelstelling om naast de fysieke kwaliteit ook de sociale 
samenhang in buurten ook vanuit programma Leefomgeving te verbeteren wordt door deze 
bezuiniging beïnvloed. Deze middelen zijn feitelijk de ‘smeermiddelen’ in de relatie  burger – overheid. 
 
Loslaten sociale doelstelling netto te bezuinigen bedrag is nog onbekend (wellicht zelfs negatief) 
Binnen het groenonderhoud en reiniging kan de sociale doelstelling om mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt in te zetten los worden gelaten. Op dit moment wordt er nl een SR percentage 
gerealiseerd bij het Deventer Groenbedrijf van circa 30%(ca 88 SE WSW-ers op reguliere 
onderhoudswerkzaamheden). Dit kan worden teruggebracht tot het percentage van ons (recent 
geactualiseerde) inkoop- en aanbestedingbeleid van 5%, aangezien er geen specifieke hogere SR-
doelstellingen zijn geformuleerd voor verbonden partijen zoals het DGB. Overigens behoort een PSO-
certificering dan nog steeds tot de mogelijkheden. 
 
Wanneer er wordt gestuurd op een SR-verplichting van 5% kan hierdoor een structurele bezuiniging 
tussen de € 200.000,- en € 400.000,- worden gerealiseerd, afhankelijk van de ontwikkelingen in de 
markt en weglekeffecten binnen programma leefomgeving. Voor het DGB is overigens verder geen 
sprake van specifieke frictiekosten, aangezien de betreffende Wsw-medewerkers vanuit Sallcon 
worden gedetacheerd.  
 
Het voorgaande houdt overigens in dat het programma Leefomgeving deze extra SR-output (25%) tot 
nu toe steeds heeft gefinancierd. 
  
De consequentie van het sturen op een SR-verplichting van 5% is dat de detachering van ongeveer 
70 Wsw-medewerkers vanuit Sallcon zal moeten worden beëindigd door het DGB. Het is de 
verwachting dat Sallcon deze medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt niet eenvoudig 
opnieuw weet te detacheren. De kosten worden per Wsw-medewerker geschat op € 15K (=verschil 
tussen loon en rijkssubsidie + indirecte kosten). Voor deze hele groep betreft dit ongeveer € 1.000.000 
per jaar. 
 
Vanuit reiniging kan besloten worden geheel te stoppen met zwerfvuilinzameling. Dit heeft een 
omvang van ruim € 500.000. Een deel wordt echter gedekt vanuit een bijdrage vanuit product 31 
huishoudelijk afvalinzameling. Dit is een tariefsproduct. Voorlopig wordt uitgegaan van een 
weglekeffect van 50%. Netto zou dit dan € 250.000 opleveren. Ook hier geldt dat de gemeente enkele 
WWb-ers niet ingezet krijgt richting betaald werk. Dit gaat ook gepaard met frictiekosten, op dit 
moment is niet bekend wat deze zijn. 
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De consequenties van deze bezuinigingen binnen het terrein van social retourn zijn groot. De 
doelstelling om zo veel mogelijk mensen vanuit de gemeente met een afstand tot de arbeidsmarkt in 
te zetten wordt losgelaten. Daarnaast zal de verloedering in de openbare ruimte toenemen, omdat 
zwerfafval niet meer wordt ingezameld. 
 
In de rangschikking van de gemeentebrede doelstellingen scoort deze bezuiniging daarmee te 
negatief. Daarnaast blijft er netto van de bezuiniging weinig over. Deze bezuinigingsmogelijkheid 
wordt dus niet verder meegenomen. 
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BIJLAGE II: PROGRAMMA RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 
 
Het programma Ruimtelijke Ontwikkeling bestaat uit 4 producten: 

- Ruimtelijke Ordening (1) 
- Bouw- en Woningtoezicht (2) 
- Volkshuisvesting (3) 
- Verkeer- en Vervoerbeleid (46). 

 
Bij Kwestie van Kiezen 2013 is besloten om op Ruimtelijke Ordening vanaf 2015 200k structureel te 
bezuinigen en om op Volkshuisvesting structureel 50k te bezuinigen. Gelet op de opgaven die er bij 
Verkeer- en Vervoerbeleid lagen (met name parkeren) is daarop niet bezuinigd. Er is eveneens niet 
bezuinigd op Bouw- en Woningtoezicht omdat dit grotendeels uit wettelijke taken bestaat (met 
uitzondering van het grootste deel van de handhavings- en toezichttaak) en omdat de inkomsten uit 
leges onder grote druk staat. Er loopt nu een traject om inkomsten en uitgaven meer met elkaar in 
balans te brengen, met daarbij een veronderstelling dat dit op termijn een miljoen Euro zou genereren.  
De combinatie van deze factoren legt grote druk bij het programma, ook al zal dit voor meerdere 
programma’s binnen de gemeente gelden. 
 
Beschouwing mogelijkheden per product. 
In de inleiding werd al aangegeven dat de lijst waarop de beïnvloedbare kosten per 
programma/product zijn opgenomen onjuistheden vertoont. Voor de verschillende producten binnen 
het programma wordt onderstaand aangegeven wat de beïnvloedbare ruimte is. In onderstaand 
overzicht staan de wettelijke taken, en de taken die voortvloeien uit besluitvorming die samenhangen 
met samenwerking in regionaal of provinciaal verband. Ook zijn er enkele posten opgenomen die min 
of meer onvermijdelijk zijn (stukje management, P en C cyclus, vragen burgers e.d.). 
 

1. Ruimtelijke Ordening. 
Het besteedbare budget in 2018 is 1.731.000. Dit bestaat uit de volgende elementen: 
 Wettelijke taken: 

a. Juridische procedures/postzegelbestemmingsplannen:    250.000 
b. Actueel houden van bestemmingsplannen:     250.000 
c. Planschade:           50.000 
d. Structuurvisies:         100.000 
e. Waterwet:           20.000 
f. Implementatie ontwikkelingen (wetgeving) rijks-, provinciaal etc. niveau:  100.000 

bestaand afsprakenkader: 
g. Boegbeelden/ontwikkelagenda:       100.000 
h. Stedendriehoek en landelijk gebied (DOWR):                   50.000  

“onvermijdelijke kosten”:  
i. Algemene (beleids)advisering ( inclusief invliegers samenleving/bestuur): 200.000 
j. Managen en ondersteuning product:      150.000 
k. Locatie- en gebiedsontwikkelingen (niet declarabel):    100.000 

====== 
Totaal (onbeïnvloedbaar):        1.370.000 
 
Resteert dus 1.730.000 -/- 1.370.000 = 360.000 aan beïnvloedbare ruimte. Dit staat los van de vraag 
of het programma dan op het niveau van een gemeente van ca. 100.000 inwoners kan blijven 
functioneren, maar dat is een politieke afweging. Uit deze ruimte worden zaken als de gemeentelijke 
Structuurvisie, Structuurvisie Stadsassenzone, masterplan Schipbeek, Structuurvisie Zonnestroom 
mede gefinancierd. Bezuinigen op deze budgettaire ruimte houdt in dat er minder ruimte zal zijn om 
een antwoord op zich aandienende maatschappelijke vraagstukken te formuleren (vergelijk de 
Structuurvisie Leegstand). Ook zal er minder ruimte zijn voor het gestalte geven aan 
Uitnodigingsplanologie en het aangaan van de dialoog binnen het netwerk. De strategische 
componenten binnen dit soort vraagstukken moeten dan meer dan voorheen vanuit het programma 
Burger en Bestuur (programmering en strategie) worden gefinancierd. 
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2. Bouw- en Woningtoezicht. 
Dit product bestaat voor het overgrote deel uit wettelijk verplichte taken. Dat geldt niet voor het 
leeuwendeel van handhaving en toezicht: ons beleid wordt hier bepaald op basis van het 
Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP). Hierop kan niet onbeperkt worden bezuinigd: er is een 
ondergrens, door jurisprudentie bepaald, waarna een gemeente aansprakelijk kan worden gesteld 
voor gevolgen van gebrekkige handhaving. Maar een beperkt deel van toezicht mag worden gedekt 
uit de bouwleges. Momenteel loopt er een opgave om inkomsten en uitgaven binnen dit product meer 
met elkaar in evenwicht te brengen, met daarbij als taakstelling om 1 miljoen Euro in te verdienen. De 
kansen om hier dus in dit traject nog te bezuinigen zijn nul (0)! 
 

3. Volkshuisvesting. 
In de vorige ronde bezuinigingen is op dit product relatief veel bezuinigd. In feite is dat juist 
tegengesteld aan de landelijke beweging dat op basis van het nieuwe regeringsbeleid juist aan de 
gemeenten een zwaardere wettelijke taak wordt toebedacht. Wij voorzien dan ook voor de toekomst 
een lastige opgave om dit binnen het beschikbare budget uit te voeren. De enige mogelijkheid binnen 
dit product is om geen subsidie meer te verstrekken aan het Rondeel en de VAC (woonconsumenten). 
Daardoor zou 80.000 te besparen zijn. De bijdrage die hierdoor aan de doelstelling van het product 
wordt verleend is relatief beperkt. Anderzijds maakt dit wel nadrukkelijk onderdeel uit van het netwerk 
van de gemeente, en past het niet volledig binnen het verder vormgeven van de netwerkorganisatie 
om dit bedrag te bezuinigen. 
 

46. Verkeer- en Vervoerbeleid. 
Het voor dit product beschikbare budget bedraagt € 360.000. Het deel dat in aanmerking komt voor 
een bezuinigingsmogelijkheid is echter kleiner namelijk € 220.000, omdat € 150.000 wordt gedekt 
vanuit de parkeerexploitatie (weglekeffect via tariefproduct).  
 
Voor een deel is dit beïnvloedbare ruimte, want indirect wettelijke taken. De meeste wettelijke taken 
worden bekostigd uit het programma Leefomgeving. Uit product 46 worden zaken als een onderzoek 
naar een Derde oeververbinding, de discussie omtrent de verbreding van de A1 mede bekostigd. 
Daarnaast ligt er een verplichting om bij te dragen aan discussies over Openbaar  Vervoer, 
Verkeersveiligheid e.d. Een bezuiniging zou dit verder onder druk zetten. Taakstellend zou er echter 
10% bezuinigd kunnen worden zonder dat daardoor de doelstelling volledig in gevaar zou komen. 
 
Dat brengt het totaal aan beïnvloedbare mogelijkheden voor het primaire proces binnen het 
programma Ruimtelijke Ontwikkeling op 36.000 + 80.000 + 22.000 = 138.000.  
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BIJLAGE III: VASTGOED EN HERSTRUCTURERING 
 
 Nvt. 


